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Hotărâri ale Consiliului ARACIS ÎN ŞEDINŢA 

din data de 28.09.2022 

cu privire la avizele acordate pentru: 
 

I) A. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ/MASTERAT/ 

Nr. crt Instituţia Programul de studii Avizul ARACIS 

1.  

Universitatea 

„Transilvania“ din 

Braşov 

Inginerie forestieră – Tehnologia lemnului pentru 

construcții (masterat) 

Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a 

Mediului 

Încadrare program nou într-un 

domeniu existent acreditat 

inginerie forestieră fără 

modificarea capacității de 

școlarizare 

Învățământ cu frecvență 

Masterat professional 

Nr. de credite: 120 

2.  
Universitatea „Ovidius“ 

din Constanţa 

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (licență) 

 

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie 

Autorizare de funcționare 

provizorie 

Învățământ cu frecvență 

–    30 studenți/an 

Nr. de credite: 240 

3.  

Universitatea 

Politehnica din 

Bucureşti 

Ingineria materialelor metalice (licență) 

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Autorizare de funcționare 

provizorie 

Învățământ cu frecvență 

–    60 studenți/an 

Nr. de credite:240 

Program nou în 

Nomenclatorul specializărilor 

în domeniul Ingineria 

materialelor 
 

 

 
II. EVALUĂRI INSTITUȚIONALE  

 

Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureș – calificativ 

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT 

 

Comisia/Programul evaluat 
Calificativ propus – Număr maxim de studenți 

școlarizați în primul an de studii 

Asistenţă medicală generală (L) 

cu schimarea denumirii in  

Asistenţă medicală generală (linia de studii română și linia de 

studii maghiară) (L) 

 Facultatea de  Medicină 

Menținerea acreditării  

Învățământ cu frecvență 

- 140   studenți/an 

Nr. de credite: 240 

Medicină dentară (L) 

cu schimarea denumirii in  

Medicină dentară (linia de studii română și linia de studii 

maghiară) (L) 

Facultatea de  Medicină dentară 

Menținerea acreditării  

Învățământ cu frecvență 

-   140 studenți/an 

Nr. de credite: 360 

Farmacie (linia de studii română și linia de studii maghiară)  (L) 

Facultatea de  Farmacie 

Menținerea acreditării  

Învățământ cu frecvență 

-   150 studenți/an 

Nr. de credite: 300 
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Medicină (în limba engleză) (L) 

Facultatea de Medicină în Limba Engleză 

Menținerea acreditării  

Învățământ cu frecvență 

-  150 studenți/an 

Nr. de credite: 360 

Informatică (L) 

Facultatea de  Inginerie și Tehnologia Informației 

Menținerea acreditării  

Învățământ cu frecvență 

-   75 studenți/an 

Nr. de credite: 180 

Comunicare şi relaţii publice (L) 

Facultatea de Științe și Litere 

Menținerea acreditării  

Învățământ cu frecvență 

-   60 studenți/an 

Nr. de credite: 180 

Finanţe şi bănci (L) 

Facultatea de Economie și Drept 

Menținerea acreditării  

Învățământ cu frecvență 

-   65 studenți/an 

Nr. de credite: 180 

 

Domeniul de masterat  Administrarea afacerilor –    (un) program în domeniu 

Nr. 

crt

. 

Programul de studii 

universitare de 

masterat 

Locație Limbă 

de 

predar

e 

Form

ă de 

învăț

ămân

t 

Numărul 

de 

credite 

ECTS 

Tip masterat 

(cercetare/ 

profesional/ 

didactic) 

1. Administrarea 

afacerilor în comerț, 

turism și alte servicii  

cu schimbarea 

denumirii în  

Afaceri inovative în 

turism și servicii 

Tîrgu 

Mureș 

Român

ă 

IF 120 Profesional 

 

Menținerea 

acreditării  

 

Capacitatea de 

școlarizare 

domeniu: 50 

studenți/an 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


