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HH oo tt ăă rr ââ rr ii   aa ll ee   CC oo nn ss ii ll ii uu ll uu ii   AA RR AA CC II SS  ÎN ŞEDINŢA 

din data de 26.07.2018 

cc uu   pp rr ii vv ii rr ee   ll aa   aa vv ii zz ee ll ee   aa cc oo rr dd aa tt ee   îî nn   uu rr mm aa   ee vv aa ll uu ăă rr ii ii   
    PP RR OO GG RR AA MM EE LL OO RR   DD EE   SS TT UU DD II II   UU NN II VV EE RR SS II TT AA RR EE   

 

Nr. 

crt 
Instituţia Programul de studii 

Comisia 
Avizul ARACIS 

1.  

Universitatea 

Creştină „Dimitrie 

Cantemir“ din 

București 

Program pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini în domeniile:  

1) Matematică și științele naturii; 2) 

Științe inginerești; 3) Științe biologice și 

biomedicale; 4) Științe sociale; 5) Științe 

umaniste și arte; 6) Știința sportului și 

educației fizice 

Facultatea de  Limbi și Literaturi 

Străine 

C2 Acreditare  

Învățământ cu frecvență – 100 

studenți/an 

Nr. de credite:60 

 

2.  
Universitatea 

„Petru Maior“ din 

Târgu Mureş 

Program pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini în domeniile:  

1) Matematică și științele naturii; 2) 

Științe inginerești; 3) Științe biologice și 

biomedicale; 4) Științe sociale; 5) Științe 

umaniste și arte 

Facultatea de  Științe și Litere 

C2 Acreditare  

Învățământ cu frecvență – 50 

studenți/an 

Nr. de credite:60 

 

3.  
Universitatea 

„Transilvania“ din 

Braşov 

Program pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini în domeniile:  

1) Matematică și științele naturii; 2) 

Științe inginerești; 3) Științe biologice și 

biomedicale; 4) Științe sociale; 5) Științe 

umaniste și arte  

Facultatea de Litere 

C2 Acreditare  

Învățământ cu frecvență – 60 

studenți/an 

Nr. de credite:60 

 

Program pregătitor de limba 

română pentru cetățenii străini 

în domeniile:  

1) Matematică și științele 

naturii; 2) Științe inginerești; 3) 

Științe biologice și biomedicale; 

4) Științe sociale; 5) Științe 

umaniste și arte; 6)  Știința 

sportului și educației fizice 

4.  

Universitatea 

Româno-

Americană din 

Bucureşti 

Program pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini în domeniile:  

1) Științe inginerești; 2) Științe biologice 

și biomedicale; 3) Științe sociale 

Facultatea de  Studii Economice 

Europene 

C2 Acreditare  

Învățământ cu frecvență – 50 

studenți/an 

Nr. de credite:60 

 

5.  
Universitatea 

„Lucian Blaga“ din 

Sibiu 

Program pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini în domeniile:  

1) Matematică și științele naturii; 2) 

Științe inginerești; 3) Științe biologice și 

biomedicale; 4) Științe sociale; 5) Științe 

umaniste și arte 

Facultatea de  Litere și Arte 

C2 Acreditare  

Învățământ cu frecvență – 60 

studenți/an 

Nr. de credite:60 

6.  
Universitatea 

„Aurel Vlaicu“ din 

Arad 

Program pregătitor de limba română 

pentru cetățenii străini în domeniile:  

1) Matematică și științele naturii; 2) 

Științe inginerești; 3) Științe sociale; 4) 

Științe umaniste și arte; 5) Știința 

sportului și educației fizice  

Facultatea de  Științe Umaniste și 

Sociale 

C2 Programul a fost validat în 

ședința Consiliului din 

29.03.2018.  Ulterior, prin 

adresa nr. 4155/11.07.2018 , 

uiversitatea a solicitat și 

domeniul   Științe biologice și 

biomedicale, solicitare ce a fost 

analizată de către comisie. 

 

Acreditare  
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Învățământ cu frecvență – 50 

studenți/an 

Nr. de credite:60 

 

Program pregătitor de limba 

română pentru cetățenii străini 

în domeniile:  

1) Matematică și științele 

naturii; 2) Științe inginerești; 3) 

Științe sociale; 4) Științe 

umaniste și arte; 5) Știința 

sportului și educației fizice; 6)  

Științe biologice și biomedicale 

7.  
Universitatea 

„Ştefan cel Mare“ 

din Suceava 

Drept  (licență) 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative 

 

C3 Încredere – Menținerea 

acreditării  

Învățământ cu frecvență – 110 

studenți/an 

Nr. de credite:240 

 

8.  
Universitatea 

„Valahia“ din 

Târgovişte 

Drept  (licență) 

Facultatea de Drept și Științe 

Administrative 

 

C3 Încredere – Menținerea 

acreditării  

Învățământ cu frecvență – 100 

studenți/an 

Nr. de credite:240 

9.  
Universitatea „1 

Decembrie 1918" 

din Alba Iulia 

Artă sacră (licență) 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

C8 Încredere –  Autorizare de 

funcționare provizorie 
Învățământ cu frecvență – 30 

studenți/an 

Nr. de credite:180  

10.  
Universitatea din 

Craiova 

Cinematografie, fotografie, media 

(Imagine de film și TV, Comunicare 

audovizuală: scenaristică, publicitate 

media, filmologie) (licență) 

Facultatea de Litere 

C8 Încredere –  Autorizare de 

funcționare provizorie cu 

schimbarea denumirii în   

Cinematografie, fotografie, 

media ( Comunicare 

audovizuală: scenaristică, 

publicitate media, filmologie) 
Învățământ cu frecvență – 12 

studenți/an 

Nr. de credite:180  

 

11.  
Universitatea din 

Craiova 

Arte vizuale - Arte vizuale: Creație și 

restaurare (masterat) 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

C8 Incredere – Acreditare nou 

domeniu de masterat  Arte 

vizuale,   cu schimbarea 

denumirii în Conservare și 

restaurare 

Învățământ cu frecvență – 30 

studenți/an 

Nr. de credite: 120 

 

12.  

Universitatea 

Naţională de Artă 

Teatrală şi 

Cinematografică 

„I.L. Caragiale“ din 

București 

Fotografie  (licență) 

Facultatea de  Film 

C8 Încredere –  Autorizare de 

funcționare provizorie 
Învățământ cu frecvență – 15 

studenți/an 

Nr. de credite:180  

Propunere de introducere în 

Nomenclator  în domeniul  

Cinematografie și media. 

 

13.  

Universitatea 

Naţională de Artă 

Teatrală şi 

Cinematografică 

„I.L. Caragiale“ din 

București 

Cinematografie și media - Arta 

designului de jocuri (în limba engleză - 

Arts of game design) (masterat) 

Facultatea de  Film 

C8 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat             

Cinematografie și media, cu 

schimbarea denumirii în Arta 

designului de jocuri (în limba 

engleză – Art  of game design) 

Învăţământ cu frecvenţă  



 3 

Nr. de credite:120 

 

14.  
Universitatea 

„Vasile Alecsandri” 

din Bacău 

Ingineria şi managementul calităţii 

(licență) 

Facultatea de  Inginerie 

C10 Neîncredere (pentru evaluare 

periodică) 

 

Încredere –  Autorizare de 

funcționare provizorie 
Învățământ cu frecvență – 75 

studenți/an 

Nr. de credite:240  

 

15.  
Universitatea 

Politehnica din 

Bucureşti 

Autovehicule rutiere (licență) 

Facultatea de Transporturi 

C10 Încredere – Menținerea 

acreditării  

Învățământ cu frecvență – 175 

studenți/an 

Nr. de credite:240 

16.  
Universitatea din 

Petroşani 

Mine, petrol şi gaze -  Ingineria 

proiectării construcțiilor miniere 

(masterat) 

Facultatea de  Mine 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat             

Mine, petrol şi gaze 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

 

17.  

Universitatea 

Tehnică de 

Construcţii din 

Bucureşti 

Inginerie şi management -  Reprezentare 

digitală și managementul infomațiilor în 

construcții (BIM) (masterat) 

Facultatea de  Construcţii Civile, 

Industriale şi Agricole 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat              

Inginerie şi management 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:90 

18.  

Universitatea 

Tehnică de 

Construcţii din 

Bucureşti 

Inginerie civilă și instalații -  Ingineria și 

știința mediului acvatic (în limba engleză 

- Aquatic environment engineering and 

science) (masterat) 

Facultatea de  Inginerie în Limbi 

Străine 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat              

Inginerie civilă și instalații 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

 

19.  

Universitatea 

Tehnică de 

Construcţii din 

Bucureşti 

Inginerie civilă și instalații -  Ingineria 

sistemelor de securitate la incendiu și de 

securitate fizică în clădiri  (masterat) 

Facultatea de  Inginerie a  Instalațiilor 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat              

Inginerie civilă și instalații 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

 

20.  
Universitatea 

„Ovidius“ din 

Constanţa 

Inginerie civilă și instalații -  Ingineria 

structurilor de construcții (masterat) 

Facultatea de  Construcții 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat             

Inginerie civilă și instalații 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

21.  
Universitatea 

„Ovidius“ din 

Constanţa 

Inginerie civilă și instalații -  Ingineria și 

managementul proiectelor de construcții 

(masterat) 

Facultatea de  Construcții 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat             

Inginerie civilă și instalații 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

22.  
Universitatea 

Politehnica din 

Bucureşti 

Ingineria transporturilor -  Transporturi 

și logistică verzi, inteligente și integrate 

(în limba engleză - Green, Smart and 

Integrated Transport and Logistic) 

(masterat) 

Facultatea de  Transporturi 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat             
Ingineria transporturilor   cu 

schimbarea denumirii în 

Transporturi sustenabile (în 

limba engleză - Green, Smart 

and Integrated Transport and 

Logistic) 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

23.  
Universitatea 

Politehnica din 

Bucureşti 

Inginerie industrială -  Design de produs 

și inginerie inovativă (masterat) 

Facultatea de  Inginerie Mecanică și 

Mecatronică 

C10 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat             

Inginerie industrială 

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

24.  Academia Tehnică Inginerie genistică, inginerie de C10 Încadrare program într-un 
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Contestații: 

Universitatea „Danubius“ din Galați 

Psihologie - Încredere limitată  – Menținerea monitorizării 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.03.2018, a fost acordat  calificativul Neîncredere   

programului de studii universitare de licență Psihologie (Comisia de experți permanenți de specialitate a 

propus acordarea calificativului Încredere limitată  – Menținerea monitorizării),  după o decizie de 

autorizare a programului cu calificativul încredere limitată în ședința din data de 30.06.2016. 

Universitatea „Danubius“ din Galați a contestat calificativul acordat „Neîncredere“.  

Comisia de soluționare a contestației, întrunită în data de 11.07.2018 propune „acceptarea parțială 

a contestației și propune acordarea calificativului încredere limitată, așa cum a propus Comisia de experți 

permanenți“. 

 

 

 

Evaluări instituționale: 

1. Academia de Studii Economice din București 

Calificativ: Grad de încredere ridicat 

 

Program de studii universitare de licență Calificativ propus / Număr maxim de 
studenți pentru primul an de studii 

Administrarea afacerilor (în limba engleză) - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 350 

stud/an 

 

Militară 

„Ferdinand I“ din 

Bucureşti 

armament, rachete şi muniţii  -   
Securitatea la încărcări extreme a 

structurilor  (masterat) 

Facultatea de   Mecatronică şi Sisteme 

Integrate de Armament 

domeniu existent acreditat              

Inginerie genistică, inginerie 

de armament, rachete şi 

muniţii  

Învăţământ cu frecvenţă  

Nr. de credite:120 

25.  
Universitatea 

„Transilvania“ din 

Braşov 

Inginerie electronică, telecomunicații și 

tehnologii informaționale - Securitate 

cibernetică (în limba engleză - Cyber 

security) (masterat) 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor 

C11 Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat              

Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii 

informaționale 

Învățământ cu frecvență  

Nr. de credite: 120 

 

26.  

Universitatea de 

Medicină şi 

Farmacie din Târgu 

Mureș 

Farmacie -  Cosmetologie și 

dermofarmacie (masterat) 

Facultatea de   Farmacie 

C12 Încadrare  program într-un 

domeniu existent acreditat              

Farmacie 

Învățământ cu frecvență  

Nr. de credite: 120 

 

27.  

Universitatea de 

Medicină şi 

Farmacie din Târgu 

Mureș 

Medicină dentară  -  Reabilitare orală 

estetică (masterat) 

Facultatea de Medicină dentară 

C12  

Încadrare program într-un 

domeniu existent acreditat              

Medicină dentară 

Învățământ cu frecvență  

Nr. de credite: 60 
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Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, 

merceologie și managementul calității - IF 

Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 500 

stud/an 

Administrație publică - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 350 

stud/an 

Cibernetică economică - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 350 

stud/an 

Contabilitate și informatică de gestiune - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 550 

stud/an 

Economie agroalimentară și a mediului - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 375 

stud/an 

Economie și comunicare economică în afaceri - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 300 

stud/an 

Finanțe și bănci - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 500 

stud/an 

Economie și afaceri internaționale - IF Încredere  

Capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 460 

stud/an 

 


