
Ministerul Educaţiei

Ordinul	 nr.	 5957/2021	 privind	 menţinerea	 acreditării	 Universităţii	 "1

Decembrie	1918"	din	Alba	Iulia	ın̂	vederea	organizării	programelor	de	studii

universitare	de	doctorat
În vigoare de la 10 ianuarie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10 ianuarie 2022. Formă aplicabilă la zi, 18 ianuarie 2022 .

În conformitate cu prevederile:
- art. 138 alin. (1) şi (2) şi art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor
universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare;
- art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) nr.
6.883 din 8.12.2021, înregistrată la Ministerul Educaţiei cu nr. 36.353 din 20.12.2021, prin care se înaintează
Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 120 din 16.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare
de doctorat din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Se aprobă menţinerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat
pentru Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Se aprobă menţinerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat, care se organizează în
şcolile doctorale din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, după cum urmează:

Nr.

crt.

Şcoala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat

1 Contabilitate Contabilitate

2 Filologie Filologie

3 Istorie Istorie

4 Teologie Teologie

Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi instituţia organizatoare de
studii universitare de doctorat - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -
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http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727424&d=2022-01-18#p-45727424
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=303106625&d=2022-01-18#p-303106625
http://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727557&d=2022-01-18#p-45727557
http://lege5.ro/App/Document/gi2tsnjqgq/hotararea-nr-681-2011-privind-aprobarea-codului-studiilor-universitare-de-doctorat?d=2022-01-18
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=28788806&d=2022-01-18#p-28788806
http://lege5.ro/App/Document/ha2dmmjv/legea-nr-87-2006-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?d=2022-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gy3timbqgeza/ordinul-nr-3651-2021-privind-aprobarea-metodologiei-de-evaluare-a-studiilor-universitare-de-doctorat-si-a-sistemelor-de-criterii-standarde-si-indicatori-de-performanta-utilizati-in-evaluare?d=2022-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gy3timbqgezq/metodologia-de-evaluare-a-studiilor-universitare-de-doctorat-din-12042021?d=2022-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gu3tknzsgezq/hotararea-nr-369-2021-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei?pid=357556749&d=2022-01-18#p-357556749


Bucureşti, 23 decembrie 2021.
Nr. 5.957.
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