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I: Cultura calit ăţii în învăţământul superior 
 

Perspectiva istorică a asigurării calităţii în universităţi 

Misiunea universităţilor şi recunoaşterea publică a acestora ca furnizoare de educaţie de bună 

calitate s-a schimbat semnificativ de-a lungul secolelor1. În epoca modernă, însuşi conceptul de 

calitate a educaţiei a cunoscut o serie de prefaceri pentru ca universităţile să răspundă mai bine 

aşteptărilor tot mai variate ale membrilor societăţii în mijlocul cărora fiinţau şi funcţionau. 

De la începutul secolului al XIX-lea până spre mijlocul secolului XX, una dintre misiunile 

fundamentale asumate de universităţi era aceea de a furniza elita intelectuală a societăţii, respectiv 

absolvenţi bine educaţi, care să slujească în instituţiile laice şi religioase ale vremii, precum şi în 

serviciile furnizate de statul modern (sănătate, educaţie, apărare etc.).  

În percepţia publică din statele europene, universităţile care erau integral sprijinite financiar de 

către autorităţile naţionale ofereau studenţilor lor educaţie şi instruire de calitate (altfel nu avea 

sens ca statul să investească în acestea). Pe plan internaţional, primele instituţii private de 

învăţământ superior au apărut ca o alternativă de calitate cel puţin egală cu universităţile finanţate 

de stat.  

Calitatea educaţiei era dovedită atât prin profesionalismul absolvenţilor, cât şi prin recunoaşterea 

pe plan naţional a performanţei cunoaşterii ştiinţifice a profesorilor activi în respectivele instituţii. 

Calitatea învăţământului superior a reprezentat în epoca modernă una dintre valorile definitorii 

ale vieţii între zidurile cetăţii universitare (Alma Mater) şi ale afirmării universităţii în societate. 

Universitatea a fost deseori comparată cu un turn de fildeş pentru a sublinia perenitatea 

preocupărilor comunităţii universitare de a-şi apăra libertatea academică în domeniul educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice, perenitatea capacităţii interne a instituţiei universitare de a defini şi de a 

garanta ea însăşi valorile sale.    

                                                      
1 În realizarea acestui paragraf, au fost preluate şi actualizate pasaje din lucrarea M. Korka (2009): Contextul 

european şi internaţional al unei noi culturi a calităţii în managementul învăţământului superior din România. 
În volumul intitulat Educaţie de calitate pentru piaţa muncii, coordonator M.Korka, Bucureşti, Editura Universitară, 
pp. 9 – 30. 
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Altfel spus, universitatea îşi autodefinea calitatea, răspunzând comenzii/comenzilor sociale aşa 

cum credea ea că este cel mai bine. Societatea a acceptat această atitudine a turnului de fildeş 

până acum 20-25 de ani, fiind mulţumită de garantarea calităţii „din ăuntrul” universităţii.   

Ar fi greşit să credem că universitatea a rezistat eroziunii timpului prin imobilism şi închistare. 

Dimpotrivă, ea s-a adaptat continuu acelor cerinţe ale societăţii, pe care ea le-a considerat 

compatibile cu propria misiune şi viziune. Multe dintre universităţi au ştiut să cultive o anumită 

apropriere, dacă nu chiar subordonare a contextului economic, social, cultural şi politic, pentru a-

şi promova rostul în societate, potrivit propriilor valori, convingeri, şi atitudini ale membrilor 

comunităţii academice. 

Universitatea contemporană are mai multe funcţii decât am fi tentaţi să credem la o primă 

analiză2. Aşteptările societăţii moderne bazate pe principiile libertăţilor democratice, ale 

economiei de piaţă şi ale competiţiei dintre operatorii activi în acelaşi segment al vieţii sociale nu 

pot fi satisfăcute decât prin exercitarea concomitentă a funcţiilor, pe care orice instituţie de 

învăţământ superior ar trebui să aibă capacitatea instituţională de a le promova şi demonstra. 

Declaraţia fiecărei instituţii de învăţământ superior cu privire la misiunea sa în societate reprezintă 

un mix al funcţiilor enumerate mai jos, iar viziunea universităţii nu este altceva decât strategia 

adoptată de comunitatea academică pe termen mediu şi lung pentru a implementa misiunea 

constituită din mixul acestor funcţii: 

o Funcţia formativă numită şi funcţia social-economică a educaţiei constă în nevoia, 

socialmente exprimată, de a cultiva, la nivelul educaţiei terţiare, aptitudinea de a munci şi 

de a favoriza inserţia rapidă în viaţa profesională activă. Formarea formatorilor este o 

componentă esenţială a acestei funcţii îndeplinite de către universitate. 

o Funcţia inovativă numită şi funcţia de cercetare ştiinţifică a universităţii constă în 

stimularea producerii şi valorificării inovaţiei şi creaţiei originale fără de care orizonturile 

cunoaşterii şi performanţele acţiunii umane nu s-ar fi dezvoltat. 

o Funcţia de mobilitate ocupaţională presupune asistarea competentă a  părţii superior 

instruite din populaţia activă în efortul continuu de adaptare rapidă la schimbările 

permanente de pe piaţa muncii produse sub influenţa progresului tehnic din fiecare 

                                                      
2 Vezi, între altele, Mihai Korka (2002): Universităţile româneşti în faţa integrării în Spaţiul European de 

Învăţământ Superior. Bucureşti, Editura Politeia, p. 8-12. 
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domeniu al activităţii umane, dar şi prin impactul noilor tehnologii informatice şi de 

comunicare, al globalizării vieţii economice, culturale şi politice. 

o Funcţia de transmitere a culturii constă în producerea şi, mai ales diseminarea de către 

membrii comunităţii academice a creaţiei culturale şi ştiinţifice în interiorul comunităţii 

universitare şi în mediul extrauniversitar, recurgând la cele mai variate mijloace de 

comunicare, de la dialogul personal la prezenţa activă în mass media şi la folosirea 

instrumentelor moderne de comunicare în spaţiul virtual. 

o Funcţia politică presupune promovarea consecventă şi apărarea premiselor democratice 

ale construcţiei sociale şi ale guvernării, în promovarea cetăţeniei active, a moralităţii şi 

eticii profesionale în toate împrejurările activităţii şi vieţii. 

o Funcţia de perpetuare a universităţii constă în pregătirea noilor generaţii de cercetători şi 

de dascăli, în selectarea atentă, atragerea şi motivarea celor care vor fi primiţi în staff-ul 

academic, astfel încât universitatea să fie şi în viitor un punct de referinţă al societăţii. 

După al doilea război mondial, mediul social, ştiinţific, cultural, politic şi economic a cunoscut 

schimbări dramatice în fiecare ţară. Pe de altă parte, eficacitatea funcţionării organizaţiilor 

internaţionale create după marea conflagraţie a adus cu sine primii paşi către ceea ce numim astăzi 

„globalizare”3. Noile tehnologii de informare şi comunicare (TIC) nu fac decât să accelereze acest 

proces inexorabil. Trăim globalizarea! Ea nu mai este sau nu ar trebui să fie o sfidare pentru 

mediul academic, ci o realitate cotidiană care determină un anumit comportament. 

Sub influenţa acestor factori ai societăţii moderne şi post-moderne, dar şi a multor altor 

cauze/cerinţe locale şi/sau regionale, am fost martori la: 

- Masificarea învăţământului superior, mai întâi, în majoritatea statelor dezvoltate, iar 

mai târziu şi în statele emergente; 

- Creşterea numărului şi diversificarea furnizorilor publici şi privaţi de programe de 

formare compatibile din punct de vedere al rezultatelor învăţării cu oferta 

universităţilor; 

                                                      
3 În esenţă, globalizarea tinde să netezească diferenţele moştenite din trecut şi să contureze un viitor comun al 

omenirii la scară mondială. Viitorul nostru, al speciei umane, nu poate fi gândit în afara dorinţei de a clădi punţi 
între nevoile locale şi aspiraţiile globale ale satului mondial (global village), potrivit opiniei lui McLuhan. 
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- Dezvoltarea rapidă a învăţământului superior nu numai ca un serviciu public, dar şi ca 

un serviciu negociat pe baze comerciale fie pe piaţa locală, fie în cadrul unor tranzacţii 

internaţionale; 

- Schimbarea dramatică a interacţiunii dintre profesor şi student pe măsură ce se 

liberalizează şi devine tot mai ieftin accesul la mijloacele moderne de informare şi 

comunicare încă din anii fragezi ai copilăriei; 

- Creşterea rapidă a cooperării internaţionale între universităţi, precum şi a mobilităţii 

nternaţionale a studenţilor, cercetătorilor şi a cadrelor didactice universitare.  

În competiţia pentru studenţi şi resurse, furnizorii de programe de studii de nivel terţiar au adoptat 

atitudini şi strategii diferite. Consecinţele sunt lesne observabile în multe ţări cu sisteme de 

învăţământ terţiar diversificat. În timp ce universităţile tradiţionale au încercat să păstreze 

conduita lor în privinţa asigurării calităţii educaţiei universitare, mulţi furnizori noi de programe 

de studii au trecut pe plan secundar calitatea educaţiei oferite. Interesele comerciale, financiare 

sau personale au prevalat şi continuă să fie prioritare în multe dintre noile entităţi care concurează 

oferta universitară tradiţională. Există, din nefericire, numeroase situaţii de conduită neloială, mai 

ales din partea acelor profesori care predau aceeaşi disciplină în două sau mai multe entităţi, care 

se află în competiţie pe piaţa serviciilor de educaţie. Există situaţii de exploatare ilegală a unor 

drepturi de proprietate intelectuală, prin preluarea neautorizată a planurilor de învăţământ 

(curricula) şi a cursurilor şi seminariilor, cu tot cu materialul bibliografic de referinţă. Uneori, sub 

masca exigenţei faţă de cantitatea de factori de input pentru noile oferte de programe de studii, au 

fost încurajate astfel de practici, deşi nu copierea planurilor de învăţământ ci competiţia între 

furnizorii de programe asemănătoare ar fi trebuit să fie promovată.  

Diversitatea parcursurilor educaţiei universitare care facilitează inserţia absolventului pe piaţa 

muncii este o valoare recunoscută a Spaţiului European de Învăţământ Superior, dar gradul de 

înţelegere a modalităţii de implementare/gestionare a acestei diversităţi în condiţiile unei nevoi 

socialmente recunoscute de a avea standarde comun acceptate de calitate a conţinutului educaţiei 

rămâne deocamdată pentru multe comunităţi academice fie o preocupare colaterală, fie o enigmă. 

În acest context fluid al învăţământului superior, în ultima parte a anilor 1970, în diverse ţări 

europene, dar şi pe alte continente şi-au făcut aparţia primele autorităţi de acreditare. Calitatea 
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învăţământului superior era astfel definită şi garantată nu de universitate, ci din afara 

universităţii. 

Unele ţări au preferat iniţial trecerea acestei responsabilităţi publice asupra ministerelor sau 

departamentelor de învăţământ superior. Ulterior s-a dovedit că, de prea multe ori, autorizarea de 

funcţionare şi/sau acreditarea se concretizau în încălcarea brutală de către administraţia centrală a 

autonomiei universitare, ceea ce îl determină pe Jürgen Kohler4 să facă următoarea afirmaţie într-

un recent eseu:  

„Calitatea” învăţământului superior este deseori pusă sub semnul întrebării atunci 

când ea este discutată prin prisma libertăţii garantate procesului de predare-

învăţare. Însăşi esenţa inovaţiei continue în procesul de predare, care îşi are 

originea în integrarea funcţională în procesul de învăţare a rezultatelor celor mai 

recente ale cercetării poate fi pusă în pericol atunci când autoritatea de acreditare 

impune „jachete de salvare” prea strâmte pentru design-ul programelor de studii, 

atunci când standardizarea şi evaluarea externă sunt împinse prea departe şi devin 

adevărate instrumente de cenzură în numele „asigurării calităţii”.  

De aceea, în multe sisteme de învăţământ din statele dezvoltate, dar şi din statele emergente, 

constituirea unei agenţii/organizaţii/autorităţi a fost considerată a fi o formulă mult mai potrivită 

pentru a asigura calitatea noilor furnizori de educaţie universitară şi a programelor lor de studii, cu 

atât mai mult cu cât aceste autorităţi nu operau cu funcţionari publici ci invitau cadre didactice din 

universităţile tradiţionale şi, uneori, cu experţi universitari din afara ţării pentru a face evaluarea 

academică pe baza principiilor reviziei colegiale (peer review). Autoritatea de acreditare nu mai 

era percepută ca un supraveghetor extern al „intrării pe piaţă” a noului furnizor de educaţie 

(market watch dog), ci ca fiind o entitate colegială care supraveghează calitatea, dar şi consiliază 

pentru atingerea standardelor de calitate, acceptate de toţi cei care sunt deja activi pe piaţa 

educaţională. 

 

                                                      
4 Jürgen Kohler (2009): „Quality” in European Higher Education. Paper prepared for the UNESCO  Forum on 

Higher Education in the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness. Bucureşti, 21-24 Mai 2009, 
p. 2. 
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Noua cultură a calităţii în universităţi 

Calitatea educaţiei este definitǎ ca un set de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia. Aceste caracteristici satisfac aşteptările beneficiarilor5, precum şi 

standardele de calitate stabilite de către furnizorul programului sau de către o altă organizaţie, cu 

acordul. Cu alte cuvinte, calitatea este direct legată de rezultatele învăţării  demonstrate sau 

demonstrabile de către absolvent (nivelul de cunoştinţe, abilităţile funcţional-acţionale, 

competenţele şi aptitudinile generice, valorile însuşite, convingerile dobândite, atitudinile 

manifestate în societate şi în viaţa personală). 

În contextul preocupării guvernelor pentru creştere economică, competitivitate şi convergenţa 

veniturilor, angajabilitatea absolvenţilor, respectiv, inserţia lor rapidă pe piaţa muncii devine un 

obiectiv prioritar pentru universităţile europene încurajată de Procesul Bologna.  

Rapoartele unor cercetări calitative din diverse domenii ale mediului instituţional şi de afaceri 

ilustrează o varietate de practici atât de partea angajatorilor cât şi de partea furnizorilor de 

învǎţământ superior. Există exemple de perpetuare a discrepanţelor dintre calificarea universitară 

şi cerinţele locului de muncă, după cum există bune practici bazate pe dialogul dintre universităţi 

şi mediul de afaceri prin care discrepanţele sunt eliminate.  

“Schimbările în natura cererii de calificări sunt adesea dictate de constrân-gerile pieţei muncii 

sau de presiunea pieţei.” 6  În general, se recunoaşte faptul cǎ planificarea forţei de muncă este 

prea puţin legatǎ activ de planificarea afacerii pe termen mediu sau lung. Pe de altă parte, 

furnizorii de educaţie, în special, universităţile ar trebui să fie mai sensibile faţǎ de nevoile pieţei 

muncii aflate într-o permanentǎ schimbare. Aceasta înseamnă că este nevoie: 

- Pe de o parte, de întărirea dialogului cu angajatorii  şi  alte grupări de interese în 

procesul de elaborare a noului curriculum şi la furnizarea programelor de studiu, 

precum şi  îmbunătăţirea comunicării cu restul societăţii pentru a face mai bine înţelese 

reformele ce au loc  în  învǎţământul superior; 

- Pe de altă parte, este nevoie de schimbarea culturii instituţionale a calităţii în 

universităţi, astfel ca angajabilitatea absolvenţilor să devină pentru fiecare membru al 
                                                      
5 Beneficiarii educaţiei sunt uzual abordaţi în două categorii distincte: beneficiari direcţi (absolvenţii 

programelor/ciclurilor de studii) şi indirecţi (părinţii/finanţatorii studiilor, între finanţatori numărându-se statul, 
angajatorii absolvenţilor, asociaţiile profesionale, întreaga societate civilă)  

6 Bevan St. and Cowling M. (2007) Job Matching in the UK and Europe. The Work Foundation, Londra  
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comunităţii academice (cadru didactic, cercetător, student, alumnus, personal 

administrativ) o problemă-cheie a educaţiei/instruirii. 

Altfel spus, în noua cultură a calităţii educaţiei universitare, responsabilitatea pentru inserţia 

absolventului pe piaţa muncii este o cauză comună a patru actori, chemaţi să interacţioneze 

pentru un obiectiv final comun: 

- Universitatea, facultatea şi/sau departamentul care oferă un program de studii care 

duce spre o calificare universitară oferită pieţei muncii; 

- Fiecare cadru didactic implicat în procesul de predare-învăţare şi de evaluare a 

rezultatelor învăţării; 

- Fiecare student care alege în cunoştinţă de cauză un anumit program de studii pentru a 

deveni un specialist cu calificare universitară distinctă pe o piaţă a muncii 

caracterizată, pe de o parte, prin competiţie internă între absolvenţii români ai unor 

programe de studii similare, pe de altă parte, prin deschiderea internaţională (oferte de 

muncă în străinătate, dar şi specialişti străini care concurează pe piaţa locală a muncii); 

- Organizaţiile (întreprinderi, companii, corporaţii, instituţii publice sau private, ONG 

etc.), firmele de recrutare a forţei de muncă înalt calificată şi asociaţiile 

profesionale, acestea având datoria socială de a transmite direct sau prin alumni 

(absolvenţii din generaţiile trecute) către universităţi opiniile şi aşteptările lor cu 

privire la ce ar trebui să poată demonstra fiecare nou absolvent atunci când îşi prezintă 

candidatura pentru un post/job fie la o companie privată, fie la o instituţie din sfera 

administraţiei publice. 

În Spaţiului European al Învăţământului Superior existǎ o conştientizare progresivǎ a faptului cǎ 

preocuparea pentru calitate trebuie sǎ se afle în centrul sistemului7. Asociaţia Universităţilor 

Europene (EUA – European University Association) a promovat aceastǎ abordare încă de la 

începutul anilor 1990, dar numai la Conferinţa Ministerialǎ de la Berlin  din  2003 s-a dat 

impulsul pentru o nouǎ dezvoltare  în  ceea ce priveşte mai buna înţelegere a rolului universităţilor 

autonome în  asigurarea calităţii  în  învǎţământul superior.  

                                                      
7 Vezi Trends V: Universities shaping the European Higher Education Area. EUA, Raport scris de Crosier D., 

Purser L. şi Smidt H. Brussels, 2007. Disponibil pe pagina web a EUA:  
www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Final_Trends_Report_May_10.pdf  
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Miniştrii au recunoscut atunci faptul cǎ “Responsabilitatea primarǎ pentru asigurarea calităţii 

revine fiecărei universităţi, iar aceasta asigurǎ temeiul pentru o realǎ responsabilitate a 

sistemului universitar în interiorul cadrului naţional al calităţii ”8. În realizarea acestui obiectiv, 

instituţiile de învǎţământ superior au înţeles faptul că, în îndeplinirea misiunii lor publice, rolul 

hotărâtor îl are calitatea educaţiei oferite (recunoscute prin angajabilitatea absolvenţilor) şi 

performanţa cercetării ştiinţifice (măsurată prin vizibilitatea naţională şi internaţională: citările în 

literatura de specialitate, proiectele finanţate şi brevetele înregistrate).  

În anul 2007, s-a lansat Raportul EUA “Trends V: Universities shaping the European Higher 

Education Area” (Tendinţe V: Universităţile configurează Spaţiului European al Învăţământului 

Superior). Schimbările constatate în acest Raport au oferit, la rândul lor, punctul de plecare pentru 

o intensǎ activitate care a avut ca obiectiv un acord cu privire la generalizarea aplicării 

„Standardelor şi recomandărilor  pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior 

european”9. Aceste standarde  şi  recomandări fuseseră adoptate formal de către miniştri educaţiei 

la Conferinţa de la Bergen  din  2005 la recomandarea Reţelei Europene de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Superior (ENQA – European Network for Quality Assurance).   

În plus, în martie 2008 a fost constituit Registrul European al Asigurării  Calităţii (European 

Quality Assurance Register - EQAR), care furnizează informaţii clare şi credibile în ceea ce 

priveşte calitatea şi credibilitatea agenţiilor pentru asigurarea calităţii care funcţionează în Europa.  

ARACIS a fost înscris în acest Registru European în octombrie 2009, în urma parcurgerii cu 

succes a unui amplu proces de evaluare internă (două evaluări, din care una efectuată de experţi 

naţionali care nu fac parte din structura Agenţiei) şi evaluare externă (trei evaluări succesive 

efectuate de EUA, ESU şi ENQA). 

Este acceptat faptul că asigurarea calităţii în învǎţământul superior constă dintr-un set de măsuri 

şi acţiuni menite să potenţeze capacitatea instituţionalǎ pentru elaborarea, planificarea şi punerea 

în aplicare a programelor de studiu, care trebuie sǎ dezvolte la beneficiari încrederea că furnizorul 

de învǎţământ îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii reflectă capacitatea 

furnizorului de a oferi programe de învǎţământ care sunt în concordanţă cu standardele pe care el 

                                                      
8 Communiqué of the Ministerial Bologna Follow-up Conference, Berlin, 2003. 
9 ENQA – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, adoptat la 

Bergen, 19-20 mai 2005, republicată de ENQA în 2009 şi disponibilă în format electronic pe pagina web a acestei 
reţele a agenţiilor de asigurare a calităţii din Spaţiul European de Învăţământ Superior. 
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însuşi le-a anunţat anterior. Pentru a putea gestiona problema calităţii, furnizorul de educaţie 

universitară desfăşoară un proces continuu de monitorizare internă a calităţii  pentru toate 

componentele procesului de predare-învăţare.   

Sporirea continuă a calităţii  (Quality Enhancement) presupune evaluare, analiză internă şi o 

acţiune continuă de revizuire şi îmbunătăţire a standardelor de referinţă de către însuşi furnizorul 

de învǎţământ, pe baza selectării şi adoptării celor mai potrivite proceduri, precum şi pe baza 

alegerii şi utilizării celor mai relevante repere.  

Asigurarea internǎ a calităţii în învăţământ: Fiecare furnizor care operează în domeniul 

învǎţǎmântului superior îşi înfiinţează propriul departament de asigurare a calităţii . Fiecare 

instituţie de învăţământ superior dezvoltă şi pune în aplicare propriile strategii de asigurare a 

calităţii şi propriile sale regulamente în ceea ce priveşte modul de funcţionare a departamentului. 

Sarcinile departamentului sunt:  

a) dezvoltarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de asigurare continuă a 

calităţii şi de evaluare, aprobate de către consiliul de conducere al furnizorului de 

învăţământ, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de articolul 10;  

b) elaborarea unui raport anual de evaluare internă a calitatăţii învăţământului furnizat de 

către organizaţie. Raportul este prezentat tuturor beneficiarilor prin afişarea şi/sau 

publicarea pe site-ul instituţiei;  

c) elaborarea de propuneri de îmbunătăţire sistematică a calităţii proecsului formativ şi a 

calităţii programelor de studii la nivelul universităţii. 

În asigurarea internǎ a calităţii,  studenţii joacă un rol cheie. Ei sunt încurajaţi de către instituţiile 

de învǎţământ superior să îşi dezvolte evaluarea independentǎ a cadrelor didactice, a programelor 

de studiu şi a universităţii care furnizează programele.  

Pe de altă parte, auto-evaluarea cadrelor didactice şi evaluarea colegială sunt privite ca un 

exerciţiu multi-criterial care combinǎ evaluarea capacităţilor de predare cu performanţele 

activităţii de cercetare în domeniul specific disciplinei/disciplinelor predate (exprimat în termeni 

de granturi individuale sau de finanţare a unei echipe de cercetare) şi cu recunoaşterea naţională şi 

internaţională a rezultatelor de cercetare ale fiecărui membru al personalului universitar al unei 

universităţi. 
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Centrarea calităţii educaţiei universitare pe rezultatele învăţării , respectiv pe angajabilitatea 

asigurată prin calificarea universitară obţinută la aboslvirea unui program de studii aprofundează 

procesul intern de asigurare a calităţii. În noua cultură a calităţii, efortul de reunire a celor mai 

buni factorilor de input necesari pentru derularea unui program de studii (faza acreditării) se 

completează cu grija pentru rezultatele cantitative şi calitative pe parcursul derulării 

programului şi preocuparea pentru calitatea şi relevanţa rezultatelor învăţării la absolvirea unui 

program de studii. 

Furnizorul se îngrijeşte sistematic să monitorizeze continuu şi să demonstreze beneficiarilor că 

dispune de proceduri şi instrumente adecvate de comensurare a eficacităţii educaţionale în termeni 

de standarde de calitate a conţinutului procesului de predare-învăţare, să demonstreze că a pregătit 

absolventul nu numai pentru a fi un bun specialist, dar şi pentru a fi un cetăţean activ al societăţii 

bazate pe libertăţi democratice şi responsabilitate liber asumată atât pentru sine cât şi pentru 

colectivitatea în cate trăieşte şi munceşte. În final, merită subliniată complexitatea abordării 

conceptului de asigurare a calităţii în învăţământul superior în documentele europene. Astfel, în 

Raportul asupra progresului realizat în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior, 

Comisia Europeană sublinia că în cadrul Strategiei Lisabona s-a solicitat universităţilor 

moderizarea curriculumului programelor de studii, în contextul mai larg al recunoaşterii 

importanţei reformelor promovate prin Procesul Bologna, inclusiv în privinţa asigurării calităţii, al 

finanţării mai eficiente şi al unul management universitar mai performant.10 Comisia Europeană 

afirmă în documentul menţionat mai sus că standardele de asigurare a calităţii ar trebui să acopere 

priorităţi ale învăţământului superior contemporan, precum: angajabilitatea absolvenţilor, calitatea 

serviciilor puse la dispoziţia studenţilor, în general, calitatea consilierii studenţilor şi absolvenţilor 

pentru alegerea carierei profesionale şi/sau a locului de muncă, în particular.11 

Instrumentele recomandate în cadrul proiectului SIMCE oferă puncte esenţiale de referinţă 

atât în monitorizarea continuă a calităţii procesului educaţional cît şi în aprecierea calităţii 

                                                      
10 Vezi: Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education. Report from the Commision to the Council, 

the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
Bruxelles, 21.09.2009, p.2 

11 Ibidem, p. 10: Mobilitatea internaţională a studenţilor, sporirea capacităţii instituţionale în domeniul 
managementului financiar şi în implementarea Cartei Europene a Cercetării Ştiinţifice şi a Codului de Conduită 
pentru Recrutarea de Cercetători sunt alte obiective prioritare ale universităţilor europene care ar trebui să-şi 
găsească exprimarea corespunzătoare în reformularea / actualizarea standardelor de evaluare internă a calităţii.   
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rezultatelor învăţării , respectiv, a capacităţii absolvenţilor de a progresa în propria lor carieră fie 

prin inserţie în activitatea profesională, fie prin continuarea studiilor. 
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II: Competenţele profesionale şi transversale ale absolvenţilor în cele 
trei cicluri de studii universitare 

 

Descrierea sistemului de competenţe dobândite în timpul studiilor universitare 

Universitatea îşi îndeplineşte funcţia formativă dacă, absolventul/absolventa unui program de 

studii este capabil/ă să demonstreze că şi-a însuşit competenţe cognitive, funcţional-acţionale şi 

alte achiziţii ale învăţării (valori, credinţe, atitudini etc.) prin care concretizează cele patru scopuri 

fundamentale12 ale educaţiei: 

• ştie (cunoaşte şi înţelege), respectiv, dă dovadă că are cultură generală şi de specialitate 

suficient de extinsă pentru a înţelege schimbările rapide determinate de progresul 

cunoaşterii ştiinţifice, de democratizarea tot mai accentuată a accesului la cele mai recente 

rezultate ale cercetării ştiinţifice realizate cu mijloacele moderne de investigare, de 

comunicare şi de transmitere de cunoştinţe; 

• ştie să facă, respectiv să (re)acţioneze raţional şi eficient, pe baza cunoştinţelor acumulate, 

la variatele circumstanţe de viaţă şi de muncă, dovedind spirit întreprinzător şi înclinaţie 

de a lucra în echipă pentru soluţionarea practică a problemelor; 

• ştie să fie el însuşi / ea însăşi  prin afirmarea unei atitudini oneste de auto-evaluare, de 

auto-cunoaştere şi de respect de sine în situaţii care presupun iniţiativă personală şi 

asumare de răspunderi pentru realizarea de proiecte utile colectivităţii în care traiesc şi 

muncesc; 

• ştie să convieţuiască, ceea ce presupune să cunoască, să accepte şi să respecte diversitatea 

din punct de vedere al istoriei, tradiţiilor, culturii şi credinţei. În atingerea acestui scop, nu 

este suficientă învăţarea de limbi străine, ci promovarea formală şi informală a comunicării 

interculturale, precum şi ini ţierea şi implementarea de proiecte comune, în beneficiul 

comunităţilor multiculturale de la fiecare loc de muncă sau din societatea civilă. 

                                                      
12 Pentru o prezentare detaliată, vezi Mihai Korka: Social Cohesion and Quality – a Challenge for European 

Education. În volumul:“Fourth Conference of the European Ministers of Education: Strengthening the Common 
European House of Education”. Lisabona, 2000, pp. 51-78. Cele patru scopuri ale educaţiei au fost astfel 
formulate pentru prima oară de Jacques Delors în al său Report to UNESCO. Paris, 1996 
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Descriptorii Dublin şi întregul eşafodaj de definiţii, concepte şi termeni care se folosesc astăzi în 

elaborarea CNCIS - Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior, precum şi în 

recomandările Consiliului Europei vizând Cadrul European al Calificărilor (EQF – European 

Qualifications Framework)13 îşi au originea în această istorică luare de poziţie a lui Jacques 

Delors faţă de rezultatele necesare ale educaţiei moderne, indiferent dacă vorbin de educaţia 

primară, de educaţia gimnazială sau generală, de educaţia universitară sau de cea post-doctorală. 

Recomandarea din 23 aprilie 2008 a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea 

Cadrului European al Calificărilor – CEC – pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 14, propune 

următoarea definiţie cuprinzătoare a competenţei: 

„Competenţa reprezintă capacitatea dovedită (a titularului diplomei de absolvire) de 

a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe abilităţi şi alte achiziţii ale învăţării 

(valori, atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii 

de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală 

în condiţii de eficacitate şi eficienţă. În contextul Cadrului European al Calificărilor, 

competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.” 

Fiecare competenţă, fiecare tip de rezultat al învăţării indică ţinte/scopuri distincte ale formării, 

deci are propria lui arie de definire şi de dezvoltare pe parcursul procesului de predare-învăţare, 

deşi între cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii ale învăţării există o relaţie de intercondiţionare. Unii 

autori merg până la a identifica o anumită ierarhie/ ordine în atingerea diferitelor tipuri de 

rezultate: anumite tipuri de cunoştinţe fundamentează anumite abilităţi, iar ansamblul de 

cunoştinţe şi abilităţi, împreună cu celelalte achiziţii ale învăţării, conduce la dezvoltarea unei 

anumite calificări.15 

                                                      
13 Vezi EQF – European Framework for Qualifications (in a Lifelong Learning Perspective), detalii pe: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ   
14 Recomandarea Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului 

European al Calificărilor pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 111 
din 06.05.2008 

15 În redactarea acestui ghid au fost preluate sau adaptate paragrafe din „Metodologia de implementare a Cadrului 
naţional al calificărilor din învăţământul superior”, aprobată prin Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării şi 
inovării nr. 5703 din 18 ctombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880/13.12.2011. 
Metodologia este integral ataşată ca anexă tehnică la acest Ghid. 
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În funcţie de aria lor de acoperire, rezultatele învăţării se concretizează în două categorii de 

competenţe, care concură împreună la formarea unei calificări: 

A) Competenţe profesionale; 

B) Competenţe transversale.  

A) Competenţele profesionale reprezintă un ansamblu unitar şi dinamic de cunoştinţe şi 

abilităţi circumscrise unei profesii sau unui mănunchi de profesii înrudite. 

Cunoştinţele se exprimă prin următorii doi descriptori ai capacităţii titularului unei diplome de 

absolvire: 

1. Cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific; 

2. Explicarea şi interpretarea cunoştinţelor. 

Abilităţile sau deprinderile de utilizare a cunoştinţelor se exprimă, la rândul lor, prin următorii 

trei descriptori: 

3. Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme; 

4. Reflecţie critică şi constructivă; 

5. Creativitate şi inovare. 

Fiecare calificare este corelată cu ciclul de studii absolvit (licenţă, masterat, doctorat) şi presupune 

pe de o parte competenţe profesionale generale, pe de altă parte, competenţe profesionale 

specifice:  

- Competenţe profesionale generale, care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de 

studii sau al domeniului fundamental de cunoaştere. Competenţele profesionale generale 

pot fi comune mai multor programe de studii care asigură dezvoltarea de calificări diferite, 

dar înrudite. 

- Competenţe profesionale specifice, care se dezvoltă în cadrul restrâns al unei anumit 

program de studii. Aceste competenţe profesionale specifice, în măsura în care exprimă 

diferenţe semnificative între calificările acordate, justifică existenşa mai multor programe 

de studii în cadrul aceluiaşi domeniu. 
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B) Competenţele transversale (numite uneori şi competenţe generice) reprezintă achiziţii 

valorice şi atitudinale care transced programului de studii sau domeniului abordat de 

student şi se exprimă prin următorii trei descriptori: 

6.   Autonomie şi responsabilitate; 

7.   Interacţiune socială; 

8.   Dezvoltare personală şi profesională continuă. 

Este important să se înţeleagă şi să se respecte faptul că: 

- Absolventul unui program de studii de licenţă este astfel educat încât are 

capacitatea de a demonstra competenţele profesionale în condiţii reale de muncă 

clar definite şi sub îndrumarea/conducerea unei persoane cu funcţie de conducere 

la locul respectiv de muncă. Aceasta nu înseamnă că absolventul cu diplomă de 

licenţă nu are responsabilitate pentru felul în care aplică procedeele şi tehnicile de 

muncă/cercetare. În această muncă, absolventul cu diplomă de licenţă trebuie să 

poată interacţiona pe orizontală şi să înţeleagă şi aplice adecvat deciziile 

superiorului său. Această interacţiune oferă şi numeroase situaţii în care 

absolventul cu diplomă de licenţă are nevoie să continue pregătirea proprie pentru 

a putea progresa în carieră. 

- Absolventul unui program de masterat are capacitatea de a demonstra competenţele 

profesionale nu numai în medii de muncă clar definite, ci şi în condiţii slab sau 

insuficient definite, în contexte noi, în care el/ea emite judecăţi, formulează 

alternative, propune şi ia decizii pentru soluţionarea problemei ivite, 

interacţionaeză pentru aplicarea soluţiei şi asumă rolul de leader de grup. 

Absolventul cu diplomă de master are capacitatea de a comunica şi pe orizontală şi 

pe verticală atât cu cei ce au aceeaşi specializare, cât şi cu cei ce dispun de o altă 

formare disciplinară. În exercitarea funcţiei profesionale, el poate constata că are 

nevoie fie de competenţe avansate în domeniul său de specializare (ceea ce 

conduce spre urmarea unui program de studii doctorale) fie de competenţe 

complementare (formare profesională continuă fie la locul de muncă, fie într-un 

nou program dezvoltat de un furnizor extern de formare continuă). 
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III: Diferen ţierea competenţelor pe cicluri de studii 
 
 

Natura diferită a competenţelor care definesc o calificare obţinută la absolvirea studiilor 

universitare, variabilitatea problemelor şi a situaţiilor în care aceste competenţe se cer a fi utilizate 

(structurată vs. nestructurată, repetitivă vs.inovatoare etc), precum şi regimul în care ele trebuie 

să fie manifestate de către un individ (dirijat, semidirijat, autonom) determină un demers deosebit 

de complex în definirea şi diferenţierea calificărilor. Exerciţiul de descriere sistemică devine şi 

mai complicat atunci când se are în vedere progresia competenţelor de la licenţă la masterat şi 

apoi la doctorat. 

Metodologia Autorităţii Naţionale pentru Calificări aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei 

nr. 5703 din 18.10.2011 (vezi Anexa 1) cuprinde matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior, în care nivelurile de calificare (6, 7 sau 8) şi tipurile de rezultate ale 

învăţării şi descriptorii lor se diferenţiază (pe orizontala matricii) în funcţie de ciclul de studii 

absolvite.  

 
 
 



.......
N

Cunoaşterea sistematică, avansată a
conceptelor, a metodelor de cercetare, a
controverselor şi a noilor ipoteze specifice
domeniului; comunicarea cu specialişti din
domenii conexe

DOCTORAT

Iniţierea şi dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice şi

practice complexe

Asumarea responsabilităţii şi capacitatea de organizare şi

conducere a activităţii grupurilor profesionale, de cercetare
ştiinţifică sau a unor organizaţii/instituţii

Dezvoltarea unor proiecte centrate pe creativitate, ca temei al
autorealizării

Cunoaşterea aprofundată a unei arii de
specializare şi , în cadrul acesteia, a
dezvoltări lor teoretice, metodologice
şi practice specifice programului;
utilizarea adecvată a limbajului
specific în comunicarea cu medii
profesionale diferite

Utilizarea cunoştinţelor de specialitate
pentru explicarea şi interpretarea unor
s i tuaţ i i noi, în contexte mai largi
asociate domeniului

MASTERAT

Utilizarea integrată a aparatului conceptual Selecţia şi aplicarea de principii, teorii şi metode
incomplet avansate de cunoaştere, transfer de metode dintr
probleme un domeniu într-altul, abordări interdisciplinare

pentru a rezolva probleme teoretice şi practice,
noi şi complexe

Util izarea de principii şi metode avansate
pentru explicarea şi interpretarea, din
perspective multiple, a unor situaţii/probleme

teoretice şi practice noi şi complexe, specifice
domeniului

şi metodologie, în si tuaţ i i

definite, pentru a rezolva
teoretice şi practice noi

Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii Evaluarea critic-constructivă a proiectelor şi a
şi metode de evaluare, pentru a formula rezultatelor cercetării ştiinţifice, aprecierea
judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii stadiului cunoaşterii teoretice şi metodologice;
constructive identificarea priorităţilor de cunoaştere şi aplicative

ale domeniului

Descriptori de nivel

Elaborarea de proiecte profesionale Conceperea şi realizarea de cercetări originale,
şi/sau de cercetare, utiliz ând inovativ un fundamentate pe metode avansate care conduc la
spectru variat de metode cantitative şi dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi/sau a
calitative metodologiilor de cercetare

Executarea unor sarcini profesionale
complexe, în condiţii de autonomie şi de
independenţă profesională

Autocontrolul procesului de învăţare,

diagnoza nevoilor de formare , analiza
reflexivă a propriei activităţi

profesionale

LICENŢĂ

Executarea responsabilă a sarcinilor
profesionale, în condiţii de autonomie
restrânsă şi asistenţă calificată

Aplicarea unor principii şi metode de bază

pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine
definite , tipice domeniului în condiţii de
asistenţă calificată

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi

metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de
specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională

Utilizarea adecvată de criterii şi metode
standard de evaluare, pentru a aprecia
calitatea, meritele şi limitele unor procese,
programe, proiecte, concepte, metode şi

teorii

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi

interpretarea unor variate tipuri de concepte,
situaţii , procese , proiecte etc . asociate domeniului

Elaborarea de proiecte profesionale cu
utilizarea unor principii şi metode
consacrate în domeniu

Familiarizarea cu rolurile şi activităţile

specifice muncii în echipă şi

distribuirea de sarcini pentru nivelurile
subordonate

Conştientizarea nevoii de formare
continuă; utilizarea eficientă a
resurselor şi tehnicilor de învăţare

pentru dezvoltarea personală şi

profesională

2. Explicare şi

interpretare

5. Creativitate şi

inovare

6. Autonomie şi

responsabilitate

4. Reflecţie
critică şi

constructivă

Descriptori
generici

3. Aplicare,
transfer şi

rezolvare de
probleme

1. Cunoaştere,
înţelegere şi

utilizare a
limbajului
specific

7.lnteracţiune

socială

8. Dezvoltare
personală şi

profesională
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Pentru înţelegerea rapidă a fiecărei casete din cuprinsul matricii, mai jos este prezentată 

progresia/creşterea gradului de complexitate a fiecărei competenţe de la un ciclu de studii la 

celălalt. Diferenţierea dintre titularii de diplome de studii universitare poate fi sintetizată astfel: 

 
Diferenţierea dintre titularii de diplome universitare 

în funcţie de ciclul de studii absolvit 
 

Ciclul Competenţa: Cunoşterea şi înţelegerea cunoştin ţelor 
1 = Licenţă Cunoaşterea şi înţelegerea cunoştinţelor se sprijină pe manuale 

universitare avansate, care cuprind şi (unele) aspecte aflate la 
limitele cunoaşterii în domeniul respectiv de studii. 

2 = Masterat Cunoaşterea şi înţelegerea se constituie într-o platformă/ 
oportunitate de a dezvolta idei sau de a le aplica în contexte 
frecvent conexate cu activităţi de cercetare/evaluare, cu elemente 
de analiză critică şi inovare.  

3 = Doctorat Cunoaşterea atinge nivelul înţelegerii sistemice a domeniului de 
studii, bazată pe capacitatea de a aplica metodele şi instrumentele 
specifice de cercetare asociate respectivului domeniu. 

 
Ciclul Competenţa: Aplicarea cunoştin ţelor şi a înţelegerii lor 
1 = Licenţă Capacitatea de a formula şi susţine argumente în contexte reale 

sau ipotetice clar definite. 
2 = Masterat Capacitatea de a demonstra abilităţi de soluţionare a problemelor 

reale observate în contexte noi sau nefamiliare, cu luarea în 
considerare a unor ipoteze largi/ multidisciplinare. 

3 = Doctorat Capacitatea de a concepe, elabora, implementa şi aplica adecvat 
un proces consistent de cercetare, cu respectarea normelor de 
integritate academică. 
Aplicarea cunoştinţelor se realizează în sensul contribuţiei 
personale la lărgirea limitelor cunoaşterii sub forma unei/unor 
lucrări substanţiale, dintre care unele merită să fie cunoscute prin 
publicaţii indexate la nivel naţional sau internaţional.  

 
Ciclul Competenţa: Analiza (Elaborarea de judecăţi) 
1 = Licenţă Capacitatea de a colecta şi interpreta date relevante pentru 

problema primită spre analiză, contextul acesteia fiind clar 
conturat. 

2 = Masterat Abilitatea de a integra informaţii şi date, de a gestiona situaţii 
complexe şi de a formula judecăţi în condiţii de date incomplete. 

3 = Doctorat Capacitatea de a realiza analize critice, evaluări şi sinteze ale unor 
idei noi şi complexe. 
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Ciclul Competenţa: Comunicarea profesională 
1 = Licenţă Capacitatea de a comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii. 
2 = Masterat Capacitatea de a comunica (monolog) propriile concluzii, precum 

şi argumentele cognitive şi raţionale în relaţia cu specialiştii şi cu 
o audienţă alcătuită din neprofesionişti. 

3 = Doctorat Capacitatea de a comunica (dialog) cu colegii având acelaşi nivel 
de pregătire, cu comunitatea academică mai largă în aria/ariile de 
expertiză. 

 
Ciclul Competenţa: Competenţa de continuare autonomă a formării 
1 = Licenţă Absolvenţii au dezvoltate competenţele necesare pentru 

continuarea studiilor în condiţii de autonomie avansată. 
2 = Masterat Absolvenţii continuă să studieze, astfel încât se poate aprecia că 

activitatea lor de dezvoltare profesională este auto-coordonată. 
3 = Doctorat Se aşteaptă să fie capabili să iniţieze şi promoveze progres 

tehnologic, social sau cultural în contexte academice sau 
profesionale. 

 
Pornind de la aceste definiţii generale şi de la precizarea deosebirilor care trebuie făcute între 

ciclurile de studii universitare din punct de vedere al competenţelor, în continuare se prezintă cum 

se diferenţiază titularii din de diplome universitare din domeniul fundamental ŞTIIN ŢE 

ECONOMICE în func ţie de ciclul de studii absolvit. 

 

Absolventul primului ciclu  de studii universitare (licenţă) urmează să execute/să opereze lucrări, 

de regulă, cu caracter repetitiv, în contexte bine definite prin regulamente şi instrucţiuni, cu 

procedee clar structurate, sub îndrumarea şi controlul şefului de departament/compartiment. 

Competenţele calificării unui economist cu trei ani de studii de licenţă se bazează pe “o formare 

teoretică solidă în domeniul de studii … , dublată de cunoştinţe şi abilităţi de aplicare practică a 

cunoştinţelor  în contexte reale structurate/predefinite, astfel încât absolventul să poată găsi 

relativ uşor un loc pe piaţa muncii cu cunoştinţele şi competenţele acumulate”.16 Totodată, 

universitatea/facultatea are datoria să observe continuu „distanţa” dintre calificarea academică 

promisă de universitate şi sperată de absolvenţi şi competenţele aşteptate sau reclamate de 

angajatorii lor. În urma evaluării atente a acestor clivaje de pregătire, managementul academic are 

datoria să ajusteze/adapteze educaţia universitară la cerinţele pieţei muncii. Evaluări recente 

                                                      
16 Au fost preluate şi actualizate unele afirmaţii din M. Korka (2006): Pregătirea economistului în cadrul ciclurilor 

succesive de studii universitare, articol publicat în „Analiză si prospectivă economică”, vol. 3,  Nr. 5/2006, pp. 8-
13. 
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făcute în ţară şi în străinătate converg în a susţine faptul că unele conţinuturi educaţionale sunt 

depăşite de progresele induse de tehnologia modernă de informare şi comunicare din lumea reală, 

că formarea teoretică este mult prea academică/enciclopedică, deseori excesiv concentrată pe o 

disciplină şi că abilităţile fundamentale ale economistului lipsesc sau sunt prea puţin cultivate în 

rândul absolvenţilor cu 3 ani de studii. La acestea se adaugă şi carenţele comportamentale, lipsa 

de interes pentru antrenarea în activităţi complexe şi aşteptările exagerate în privinţa remunerării 

muncii prestate.17   

Titularul unei diplome de licenţă în domeniul fundamental de cunoaştere Ştiinţe Economice are 

următoarele competenţe profesionale generale:18 

o Buna înţelegere a şi folosirea competentă a conceptelor şi principiilor  specifice 

teoriei economice şi modelării;  

o Folosirea eficientă a metodelor cantitative şi a tehnicilor de calcul în abordarea 

unor situaţii/probleme concrete; 

o Înţelegerea surselor de date economice, a conţinutului acestor date, precum şi a 

metodelor specifice de utilizare adecvată a datelor; 

o Aplicarea selectiv-critică a principiilor judecăţii economice la rezolvarea de 

probleme în contexte de lucru clar definite şi în regim de muncă semi-

autonomă/coordonată/supravegheată;  

o Flexibilitatea în abordarea problemelor economice (conştientizarea faptului că 

multe probleme pot admite mai multe abordări şi pot avea mai multe soluţii, în 

funcţie de aspectul iniţial analizat); 

o Interacţiunea profesională scrisă şi orală în limba română şi, cel puţin, într-o limbă 

de largă circulaţie internaţională.  

La acestea se adaugă competenţele profesionale specifice dezvoltate în cadrul fiecărui domeniu 

de studii economice, respectiv, al fiecărui program de studii universitare de licenţă, presupunând 

buna înţelegere şi aplicarea în activităţi curente de analiză şi evaluare a conceptelor, principiilor, 
                                                      
17 Vezi de exemplu rezultatele anchetelor derulate în rândul angajatorilor, dar şi al absolvenţilor de studii universitare 

de licenţă în cadrul proiectului Phare „Adaptarea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii”, 
derulat în 2008-2009 în beneficiul ARACIS. Studiile anuale efectuate asupra absolvenţilor de studii economice 
din 22 de ţări, inclusiv din România, de către un centru de cercetări din Berlin în cadrul „The Trendence 
Graduate Barometer” confirmă constatările şi concluziile investigaţiilor locale.  

18 Enumerarea se bazează pe documentaţia dezvoltată în ultimii ani sub auspiciile QAA Londra – Agenţia de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Anglia. Vezi subject benchmark statements pe site-ul: 
www.qaa-uk.org   



 

Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor 
economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior 

 

POSDRU/86/1.2./S/58160 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 

 

25 

metodelor şi tehnicilor din domeniul de specializare.  Consorţiile organizate la nivel naţional în 

octombrie – noiembrie 2010 în cadrul proiectului DOCIS, cu invitarea tuturor facultăţilor active în 

fiecare domeniu de studii, precum şi a unor angajatori reprezentativi, studenţi şi alumni au 

constituit un bun prilej de definire a competenţeor specifice la nivel de domeniu de studii. La 

cestea au fost adăugate, dacă a fost cazul, competenţele specifice la nivel de program de studii, în 

măsura în care facultăţile prezente au agreat definirea unei/unor astfel de competenţe comune. 

Reamintim aici faptul că, în cadrul Grilei 1bis, fiecare facultate furnizoare a unui program de 

studii de licenţă poate să formuleze un număr de competenţe profesionale şi/sau transversale 

specifice pe care aceasta le dezvoltă în plus faţă de competenţele comune, agreate în cadrul 

consorţiului naţional pentru toate programele de licenţă din cadrul domeniului. Astfel este 

respectată autonomia universitară şi conservată diversitatea ofertei educaţionale chiar şi la nivelul 

programelor de studii de licenţă în cadrul unui anumit domeniu al studiilor economice. 

În fine, competenţele transversale ale unui absolvent de ştiinţe economice cu diplomă de licenţă 

pot fi prezentate astfel: 

o Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în 

contextul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

o Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 

aplicarea de tehnici de comunicare şi relaţionare eficientă în cadrul echipei 

constituite la locul de muncă. 

o Identificarea oportunităţilor de formare profesională continuă şi valorificarea 

eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

   

Absolventul celui de al doilea ciclu de studii universitare (masterat) a dobândit acele 

competenţe care îi permit să lucreze în contexte slab sau insuficient definite, să desfăşoare acţiuni 

semidirijate sau autonome, să cerceteze şi evalueze situaţii reale complexe pentru a formula 

alternative de decizie. În unele împrejurări, titularul unei dilpome de master poate fi autorizat să 

facă alegerea raţională a soluţiei pentru problema întâlnită. El trebuie să fie capabil să susţină cu 

argumente logice opţiunea sa.  

În actuala ofertă a universităţilor româneşti există mai multe tipuri de programe de studii de 

masterat. Indiferent de tipul de program, masteratul trebuie să dezvolte, peste nivelul deja 
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dobândit în studiile de licenţă: competenţe de gândire critic-constructivă şi competenţe de analiză 

– evaluare a unor situaţii/probleme puţin structurate/incomplet definite sau a unor 

probleme/situaţii noi, în contexte de lucru bazate pe informaţii deficitare. Consecinţa firească a 

dobândirii unor astfel de competenţe este că titularul unei diplome de master poate asuma luarea 

de decizii, dacă este delegat de managementul organizaţiei. 

Masteratul de cercetare trebuie să fie orientat spre dezvoltarea de competenţe teoretice şi  

aplicative de cunoaşterea avansată/aprofundată a (sub)domeniului profesional sau de cercetare 

abordat, incluzând dezvoltarea de competenţe de analiză, sinteză, decizie şi interacţiune cu 

specialişti din alte domenii. Consolidarea capacităţii de abordare critic constructivă vizează 

aptitudinile de inovare şi de adaptare creatoare a cunoştinţelor avansate (teoretice, metodologice şi 

applicative) pentru rezolvarea de probleme/situaţii noi. Altfel spus, masteratul de cercetare se 

constituie într-o adevărată anticameră a unui program de studii doctorale, dar absolventul unui 

astfel de program de studii trebuie să poată să-şi găseească plasament nu numai în învăţământ şi 

cercetare, ci şi în organizaţii complexe, puternic ancorate în valorificarea eficientă a 

oportunităţilor de afaceri în contextul unei pieţe dinamice, expuse unei palete impresionante de 

riscuri (vezi şi precizările de mai jos cu privire la inserţia pe piaţa muncii a absolventului celui de 

al treilea ciclu de studii). 

Masteratul profesional vizează fie aprofundarea cunoştinţelor şi aptitudinilor deja dobândite în 

ciclul de studii de licenţă, fie diversificarea disciplinară a cunoaşterii şi dezvoltarea de abilităţi de 

decizie şi operare bazate pe cunoştinţe multidisciplinare.  

Sunt voci în mediul academic care susţin că masteratul profesional ar trebui oferit doar celor care 

au diplome de licenţă sau masterat într-un alt domeniu de pregătire/cunoaştere, ţinta noului 

masterat fiind obţinerea de competenţe de operare îmbogăţite de cunoaşterea multidisciplinară.  

Această opinie nu poate fi agreată, dacă se are în vedere că, prin curriculum/planul de învăţământ 

şi conţinutul formativ al disciplinelor, masteratul profesional are o finalitate ce depăşeşte misiunea 

unui program de studii de licenţă. Masteratul profesional completează şi aprofundează 

competenţele cognitive şi funcţional – acţionale dobândite prin absolvirea unui program de studii 

de licenţă, dezvoltând capacitatea de analiză şi sinteză, de formulare de alternative de soluţionare 

a unor probleme complexe, de evaluare, decizie şi acţiune autonomă sau semidirijată în medii 

profesionale insuficient definite.  
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Masteratul pedagogic este în opinia noastră un tip special de masterat profesional care se 

adresează acelor absolvenţi de studii de licenţă ce aleg, fie şi temporar, o carieră în domeniul 

educaţiei sau al formării profesionale. Pentru acest tip de masterat, competenţele sunt definite de 

departamentele de specialitate. 

Absolventul celui de al treilea ciclu de studii universitare (doctorat) are capacitatea intelectuală 

şi profesională de a lucra independent sau în echipă la aprofundarea cunoaşterii în domeniul său 

de expertiză sau în domenii conexe, este în măsură să dezvolte o abordare critică, inovatoare în 

demersul de analiză-sinteză a unor situaţii/probleme complexe identificate în contexte noi, puţin 

sau deloc structurate în momentul abordării.  

Finalitatea doctoratului ca parte a formării ini ţiale în învăţământul superior economic19 presupune 

nu numai dobândirea şi dezvoltarea de competenţe de cercetare şi de producere a ştiinţei, ci şi 

pregătirea doctoranzilor pentru o varietate de job-uri (funcţii şi poziţii pe o piaţă a muncii mult 

mai largă decât sectorul propriuzis de cercetare) în cele mai diferite domenii de activitate 

economică şi socială. În această abordare, doctoratul este un tip distinct de învăţare prin şi pentru 

cercetare, care permite doctorandului să obţină nu numai cele mai performante competenţe în 

domeniul specializat de studiu, dar şi aptitudini personale şi manageriale generice pentru: 

- a extrage şi sintetiza rapid cunoştinţe noi în contexte/împrejurări noi, 

- a descoperi soluţii inovative, care răspund unor probleme/situaţii complexe, 

- a dezvolta strategii prin combinarea multiplelor perspective posibile de abordare, 

- a promova creativitatea şi capacitatea de a comunica eficient, 

- a forma, conduce şi lucra în echipă, 

- a prezenta proiectele în vederea obţinerii de mijloace pentru finanţarea lor, 

- a asigura un bun management al timpului şi al resurselor implicate în cercetare, 

- a promova monitorizarea permanentă a calităţii şi performanţei, precum şi 

- a fi pregătit să gestioneze un (vremelnic) eşec în identificarea şi valorificarea unei sau unor 

soluţii optimale.  

                                                      
19

 Extrase din articolul M. Korka (2006) „Pregătirea economistului în cadrul ciclurilor succesive de studii 

universitare”, citat mai sus la nota 14. 
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Trebuie acceptată şi următoarea observaţie: al treilea ciclu de studii universitare are ca rezultat un 

alt fel de absolvent decât tradiţionalul doctor în ştiinţe economice,venit din activitatea practică 

după 10-15 sau mai mulţi ani de experienţă profesională.  

Prin pregătirea pentru ştiinţă şi pentru economia/societatea cunoaşterii, se asigură nu numai 

dezvoltarea competenţelor teoretice şi metodologice, dar şi formarea acelor aptitudini practice 

care îl determină pe doctorul în ştiinţe să devină proactiv în contexte noi. Noul posesor al unei 

diplome de doctor nu este izolat în propriul „turn de fildeş” , dependent de disponibilitatea 

celorlalţi membrii ai societăţii de a-l lua în seamă. El este un membru activ al societăţii bazate pe 

cunoaştere, capabil să promoveze propriile proiecte spre binele întregii comunităţi. Acest demers 

este stimulat de constatarea că modul de a produce ştiinţa a cunoscut şi el o anumită evoluţie: 

- de la cercetarea preponderent unidisciplinară spre cercetarea pluri- şi inter-disciplinară, 

- de la cerinţele prealabile de cunoaştere şi competenţe relativ omogene spre eterogenitatea 

inputurilor de cunoaştere pentru majoritatea noilor teme de cercetare,  

- de la structuri instituţionale de cercetare restrânse la nivel de echipă de cercetători sau la 

catedre spre structuri complexe şi costisitoare care pot fi mobilizate numai în instituţii 

multidisciplinare precum sunt universităţile.  

Această afirmaţie nu trebuie înţeleasă ca o negare a cercetării unidisciplinare. Ea continuă să 

îmbogăţească patrimoniul cunoaşterii ştiinţifice, dar cele mai multe şi mai spectaculoase rezultate 

sunt obţinute astăzi în cadrul abordărilor care depăşesc tratarea unilaterală a temelor de cercetare. 
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IV: Recomandări pentru implementarea CNCIS la nivelul ciclului de 
studii de licenţă 

 

În anii care au trecut după semnarea în 1999 a Declaraţiei de la Bologna, universităţile şi 

comunităţile lor academice au înţeles tot mai bine că este în interesul lor: 

- să consolideze asigurarea internă a calităţii; 

- să promoveze transparenţa măsurilor proprii de creştere continuă a calităţii exprimate sub 

formă de rezultate ale învăţării şi măsurată frecvent în mijloacele de comunicare sub forma 

ratei de succes la prima inserţie pe piaţa muncii; 

- să dezvolte o nouă strategie de comunicare cu cercurile interesate (stakeholders) din afara 

mediului academic, atrăgându-le în dezvoltarea de strategii instituţionale, în design-ul de 

noi programe de studii, care răspund mai bine, mai vizibil cerinţelor şi aşteptărilor 

acestora. 

Altfel spus, universităţile şi comunităţile lor academice au adoptat într-o tot mai evidentă măsură 

o atitudine de responsabilitate publică (accountability) cu privire la calitatea educaţiei furnizate 

şi performanţa cercetării ştiinţifice.  

Strategia Lisabona 2000 nu a făcut decât să operaţionalizeze o latură a responsabilităţii publice a 

universităţilor propunând concentrarea atenţiei asupra unor întrebări de felul: Cum răspund 

universităţile la cerinţele dezvoltării cetăţeniei active într-o societate democratică şi la cerinţele 

pieţei muncii? Cum contribuie ele la dezvoltarea coeziunii sociale, de exemplu, prin sporirea 

angajabilităţii a absolvenţilor pe o piaţă a muncii deosebit de dinamică şi, mai recent, aprig 

disputată, în contextul crizei economice şi financiare care afectează întreaga umanitate? 

Partea covârşitoare a lumii universitare recunoaşte şi susţine astăzi că această responsabilitate 

publică a universităţilor pentru propria lor activitate şi pentru rezultatele („produsele”) activităţii 

lor nu poate fi suplinită de existenţa şi funcţionarea unor organisme de evaluare externă a calităţii. 

Două agenţii specializate sprijină universităţile din învăţământul superior românesc în realizarea 

aspiraţiei enunţate mai sus: 
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- Autoritatea Naţională pentru Calificări  (ANC)20, prin metodologia de realizare a Cadrul 

Naţional al Calificărilor din Invăţământul Superior (CNCIS) şi prin instrumentele folosite 

în descrierea uniformizată a rezultatelor învăţării sub formă de competenţe asociate 

calificării date de programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat; 

- Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), prin 

propria metodologie de evaluare externă a calităţii programelor de studii şi prin 

consultanţa colegială continuu oferită instituţiilor de învăţământ superior pentru asigurarea 

internă a calităţii. În acest demers, ARACIS găseşte în documentaţia dezvoltată sub 

auspiciile ANC o sursă valoroasă de informaţii de natură calitativă cu privire la 

eficacitatea educaţională a formării în cadrul fiecărui program de studii.  

În anul universitar 2010-2011, ARACIS şi ACPART au continuat să aplice metodologiile proprii 

de evaluare, dar au demarat un proces de consultare pentru a conveni asupra conţinutului 

unora dintre instrumentele de lucru, astfel ca universităţile, în interacţiunea lor cu cele două 

agenţii să poată folosi un singur format de document. Este cazul documentului de prezentare a 

programului de studii şi a fişei disciplinei. 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/201121 stipulează în articolul 137 următoarele aspecte relevante 

pentru relaţia dintre conţinutul programului de studii universitare, calitatea curriculumului şi 

calificarea obţinută de absolvenţi: 

§ (1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităţi curriculare de 

predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate astfel încât să ducă la o 

calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de diplomă. 

§ (2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profilul 

calificării definit în Cadrul naţional al calificărilor. Curriculumul unui program de studii 

universitare se stabileşte astfel încât să maximizeze şansele obţinerii calificării dorite şi se aprobă 

de către senatul universitar. 

                                                      
20

 Prin Hotărârea de Guvern nr. 556/2011 prinind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări – 

ANC, aceasta a preluat, între altele, prerogativele şi resposabilităţile fostei Agenţii Naţionale pentru Calificări şi 

Parteneriat cu Mediul Economic şi Social – ACPART. 
21

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 

10.01.2011 
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§ (3) Concordanţa dintre curriculum şi calificarea oferită de programul de studii 

universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calităţii.  (subliniere M.K.) 

În acest context, ambele agenţii au organizat un grup comun de lucru care recomandă spre 

adoptare un set de documente de raportare cu conţinutul actualizat, agreat de ambele autorităţi şi 

corespunzând nevoilor de informare specifice domeniilor respective de competenţă. De altfel, prin 

Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5703/18.10.2011 privind implementarea Cadrului Naţional al 

Calificărilor în Învăţământul Superior – CNCIS (vezi Anexa 1), au fost reglementate aceste detalii 

documentare. 

Proiectul SIMCE  urmăreşte, între altele, să asiste universităţile partenere în proiectul SIMCE să 

îşi definitiveze Grila 2 pentru toate programele de studii de licenţă din domeniul fundamental 

ŞTIINŢE ECONOMICE, în vederea încărcării pe platforma RNCIS.   

Totodată, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România – AFER sprijină diseminarea 

bunelor practici constatate în cadrul proiectului SIMCE, astfel că rezultatele proiectului vor fi 

transferate unui număr de alte universităţi pentru a accelera procesul de generalizare a utilizării 

documentatţiei necesare în managementul academic al programelor de studii.  

 

 

Recomandare cu privire la utilizarea Grilei 1 preluată din RNCIS şi eventuala completare a 

acesteia prin Grila 1bis. 

 

Reamintim că aceste Grile 1 servesc la identificarea şi descrierea competenţelor specifice 

unui program de studii de licenţă 

Competenţele profesionale şi transversale dobândite de absolventul unui program de studii sunt 

repertoriate la nivel de domeniu de studii în Grila 1.  

Conform Metodologiei CNCIS, pentru studiile universitare de licenţă, Grila 1 a fost elaborată la 

nivelul domeniului de studii. Grila 1 este rezultatul unui larg proces de consultare  la nivel 

naţional cu reprezentanţii autorizaţi ai facultăţilor care oferă programe de studii  în respectivul 

domeniu de studii, precum şi cu reprezentaţi ai studenţilor, angajatorilor şi ai asociaţiilor 

profesionale (în domeniile în care acestea există şi sunt active).  
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Grila 1 a fost adoptată prin consensul tuturor părţilor implicate în cadrul consorţiilor naţionale 

organizate în perioada octombrie – noiembrie 2010 prin proiectul DOCIS dezvoltat de ACPART – 

Agenţia Naţională pentru Calificări şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social, devenită prin 

reorganizare – Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC. 

Grila 1 este încărcată pe platforma electronică a RNCIS – Registrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior din România şi poate fi accesată pe pagina de web www.rncis.ro. Ea poate 

fi accesată şi de pe site-ul Agenţiei www.acpart.ro si, respectiv, www.anc.ro  

Pentru a oferi universităţilor posibilitatea de a completa lista de competenţe convenite la nivel de 

domeniu de studii cu unele competenţe esenţiale specifice fiecărui program de studii, Metodologia 

de implementare a CNCIS cuprinde Grila 1bis care se completează de către furnizorul de 

program de studii (universitate) cu acele competente care nu au fost repertoriate la nivel de 

domeniu de studii, dar care sunt specifice programului de studii de licenţă de la respectiva 

universitate. Vezi în anexa tehnică referitoare la Metodologia de implementare a CNCIS macheta 

Grilei 1bis. Fiind o adăugare de competenţe la cele deja prevăzute în Grila 1, Grila 1bis se 

realizează de către facultatea/departamentul care oferă acel program de studii respectând cerinţele 

metodologice de elaborare a Grilei 1 şi se încarcă de către fiecare universitate în RNCIS în spaţiul 

rezervat universităţii.  

Reamintim că proiectul DOCIS a prevăzut instruiri extensive ale factorilor responsabili din toate 

universităţile româneşti pentru realizarea acestei adăugiri, precum şi pentru încărcarea pe 

platforma RNCIS. De asemenea, universitatea dispune de cheia electronică de accesare a 

platformei RNCIS pentru a realiza încărcarea documentelor proprii. Avantajul încărcării rapide în 

RNCIS constă în transparenţa rezultatelor învăţării în cadrul fiecărui program de studii şi sporirea 

atractivităţii ofertei universităţii. 

Pentru respectarea principiului transparenţei rezultatelor învăţării şi pentru a asigura congruenţa 

documentară, universităţile au obligaţia de a înscrie în Suplimentul la Diplomă competenţele 

profesionale şi transversale, aşa cum au fost ele formulate în Grila 1 şi, acolo unde este cazul, în 

Grila 1bis.   

Reamintim aici că Grila 1 a fost adoptată de reprezentanţii autorizaţi ai facultăţilor pe baza 

analizei comparative a rezultatelor învăţării, conform planurilor de învăţământ în vigoare pentru 

promoţiile curente de studenţi care au fost înmatriculaţi începând cu anul universitar 2008/2009. 
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Diferenţierea actuală a ofertei de studii în cadrul unui domeniu, determină universităţile să 

folosească Grila 1bis.  

În timp,  revizuirea substanţială a planurilor de învăţământ, va presupune şi actualizarea Grilei 1. 

Aceasta va putea fi modificată şi încărcată în RNCIS pentru noile generaţii de absolvenţi tot prin 

consensul părţilor interesate în furnizarea de programe de studii specifice unui anumit domeniu. 

 

Recomandare cu privire la Grila 2 

 

Grila 2 exprimă eficacitatea procesului de formare şi reprezintă interfaţa dintre competenţele 

definite anterior prin grila 1 şi planul de învăţământ. 

Grila 2 se fundamentează pe Grila 1 (la care se adaugă eventual Grila 1bis). Ea reprezintă suportul 

pentru identificarea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi cele transversale (înscrise în 

grilele 1 şi 1bis) şi ariile de conţinut, disciplinele de învăţământ şi creditele de studii alocate 

(conform planului de învăţământ).   

Grila 2 se completează pentru fiecare program de studii de către universitatea furnizoare 

(facultate/departament din universitate) şi angajează public responsabilitatea instituţiei de 

învăţământ superior cu privire la veridicitatea conţinutului şi respectarea ei în activitatea didactică 

formativă.  

Odată definitivată, Grila 2 devine un puternic instrument de management al procesului didactic şi 

de analiză a calităţii pregătirii economiştilor. 

Pentru completarea Grilei 2, se parcurg următoarele etape:  

1. În coloana a doua, pentru fiecare competenţă se preiau din grilele 1 şi 1bis explicaţiile date 

prin descriptorii de nivel. De exemplu, pentru competenţa C1 se preiau C1.1, C1.2, ..., 

C1.5; pentru competenţa C2 se preiau C2.1, C2.2, .... , C2.5 etc. În Grila 2 nu se preiau 

Standardele minimale de performanţă pentru evaluarea competenţelor. 

2. În coloana a treia, se înscriu ariile de conţinut  care conduc la dezvoltarea fiecărei 

competenţe. Aceste arii de conţinut sunt cunoscute încă din momentul conceperii planului 

de învăţământ şi presupun respectarea principiilor de dezvoltare de tip psihopedagogic şi 

de progresie ştiinţifică. Sunt posibile două situaţii : (1) o arie de conţinut contribuie la 
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formarea unei singure competenţe ; (2) o arie de conţinut este prezentă în dezvoltarea mai 

multor competenţe.  

Ariile de conţinut  reprezintă câmpurile curriculare ale unui plan de învăţământ sau 

domeniile de cunoaştere care se combină pentru a asigura dezvoltarea unei calificări, 

respectiv, a unui ansamblu de competenţe profesionale şi transversale. Ele contribuie la 

structurarea cunoştinţelor teoretice, precum şi a abilităţilor aplicative şi comportamentale 

formate prin parcurgerea unui program de studii.  Disciplinele de studiu împreună cu 

punctele credit alocate prin planul de învăţământ pot fi arondate unei singure arii de 

conţinut, fără a exclude posibilitatea contribuţiei unei discipline la mai multe arii de 

conţinut. 

3. În coloana a patra, se trec disciplinele care contribuie la dezvoltarea fiecărei competenţe. 

Şi aici, la fel ca la ariile de conţinut, o disciplină poate contribui la dezvoltarea unei sau 

mai multor competenţe.  

4. În coloana a cincea, se trec punctele credit aferente fiecărei discipline menţionate în 

coloana precedentă. Dacă o disciplină contribuie la dezvoltarea mai multor competenţe, 

atunci numărul total de credite alocate disciplinei prin planul de învăţământ se fracţionează 

în funcţie de obiectivele disciplinei. Pentru a asigura transparenţa alocării punctelor credit, 

managementul Proiectului SIMCE recomandă utilizarea unui tabel de sinteză sub 

forma unei Recapitulaţii a punctelor de credit la finalul Grilei 2.  

N.B. Competenţele transversale ale studenţilor se dezvoltă atât prin parcurgerea unor discipline 

special cuprinse în planul de învăţământ (de exemplu: limbi străine, comunicare de 

specialitate, informatică economică, etică, deontologie profesională etc.), cât şi prin 

conţinutul şi activităţile desfăşurate în cadrul unor discipline fundamentale şi de specialitate 

(de exemplu, obligaţia de a prezenta rapoarte/studii pe teme individualizate sau elaborarea şi 

prezentarea de proiecte în echipă etc.). În pofida recunoaşterii acestui fapt, 

universităţile/facultăţile partenere în proiectul SIMCE au adoptat conduite diferite pentru a 

evidenţia dezvoltarea de competenţe prin programele lor de studii: 

- Unele universităţi/facultăţi au trecut toate punctele credit ale fiecărei discipline în 

dreptul unei singure competenţe, fie ea competenţă profesională sau competenţă 

transversală. 
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- Altele au preferat să defalce punctele credit alocate disciplinelor pe două sau mai multe 

competenţe, inclusiv pentru dezvoltarea competenţelor transversale pentru a sublinia 

astfel complexitatea misiunii educaţional-formative a majorităţii disciplinelor dintr-un 

plan de învăţământ. 

N.B. Suma tuturor creditelor înscrise în ultima coloană a Grilei 2 trebuie să fie egală cu numărul 

total de credite prevăzute prin curriculum (planul de învăţământ) pentru respectivul program 

de studii. Unele dintre universităţile partenere în Proiectul SIMCE au alocat puncte credit 

pentru unele activităţi peste cele 180 ECTS prevăzute de lege. Astfel de activităţi sunt, de 

exemplu, cele desfăşurate la disciplina Educaţie fizică şi sport, la disciplinele facultative sau 

la pregătirea şi susţinerea cu succes a examenului de licenţă. Unul dintre parteneri, potrivit 

deciziei Senatului Universitar, acordă punte credit peste cele 180 ECTS şi pentru practica 

studenţilor, deşi, potrivit planului de învăţământ, aceasta este prevăzută ca activitate 

obligatorie.  

 

Pentru recapitulaţia punctelor credit vă recomandăm să folosiţi caseta de mai jos:   

Recapitulaţia pe categorii de discipline Număr puncte credit ECTS 
Discipline obligatorii  
Discipline opţionale  
Total general puncte credit program Cel puţin 180 ECTS  
Discipline facultative  
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V: Bune practici de redactare a documentelor de mangement academic 
al programelor de studii de licenţă 

 

În această parte a Ghidului de realizare a documentelor de management academic al 

programelor de studii sunt inserate exemple de bune practici de completare a Grilelor 1, 1bis şi 2 

la nivelul programelor de licenţă constatate la universităţile partenere în proiect. 

 

Comentarii introductive: 

1. Majoritatea universităţilor partenere în proiectul SIMCE s-au arătat a fi mulţumite cu 

conţinutul Grilei 1, care descrie competenţele profesionale şi cele transversale ale 

absolvenţilor lor de studii de licenţă şi au completat doar Grila 2, pentru a reflecta 

corespondenţa dintre conţinuturile formative ale disciplinelor din planurile lor de 

învăţământ şi competenţele asociate calificării dobândite de absolvenţii lor de studii de 

licenţă.  

2. Există însă şi câteva situaţii când unul sau altul dintre furnizorii programului de studii de 

licenţă a adăugat Grila 1bis pentru a face vizible şi acele alte competenţe pe care le 

dezvoltă prin curriculumul oferit de el. Aceste Grile 1bis sunt în completarea celor 

cuprinse în Grila 1 (vezi, de exemplu, domeniile CIG şi EAI). În această situaţie, furnizorii 

au preluat în Grila 2 atât competenţele din Grila 1, cât şi cele din Grila 1bis, iar punctele 

credit accumulate de studenţi pe parcursul studiilor au fost împărţite la mai multe 

competenţe.  

3. În următoarele pagini se prezintă, cu titlu de exemplu de bună practică, dosare de 

documente de management academic preluate din experienţa universităţilor partenere 

(Grila 1 + Grila 2, sau, după caz, Grila 1 + Grila 1bis + Grila 2). 

4. Exemplele de bune practici se referă distinct la fiecare domeniu de studiu al domeniului 

fundamental de cunoaştere Ştiinţe economice, după cum urmează: 
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Pro gramul de St udii: Conta bilitate ş i I nformatică dc
Facultatea Contabilitate ş i I nformatică de Gcst iune
Domeniul de Studii CONTABILITATE.

Anexa I bis

Universi tatea ACAD EMI A DE ST UDII ECO NOMI CE
Domeniul fundamental STIINŢE ECONOMICE
Gest iune
Gr ila I - Elemente specifice de descriere a domeniului/programu lui de studii'

Denumirea calificării

Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Nivelul ealifieări i

LICENŢĂ

~"
C6 Utilizarea conceptelor, metodelor ş i modelelor specifice În auditul financiar

Descr iptori de
nivel ai elementelo r
structurale ale competenţelor profesionale"

CUNOŞTINŢE

1. Cu noaşterea , Înţelegerea conceptelor, teor iilor ş i metodelor de bază ale C6.1 Ide ntificarea riscurilor În conta bilitate şi a udit, teorii şi modele de bază utilizate În auditul
domeniului şi ale arie i de specializare; utiliza rea lor adecvată În comunicarea finan ciar.
profes i o na lă

2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor C6.2 Exlicarea procedurilor de aud it pentru obtinerea probelor de audit.
variate tipuri de concepte , s i tuaţ i i , procese, proiecte etc. asociate dom eniului

ABILITĂŢI

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pent ru rezolvarea de C6.3 Aplica rea proced ur ilor de aud it pentru obt inerea probelor de aud it.
probleme/situaţ i i bine definite, tipice do meniului În condiţii de asiste nţă

ca l i ficată

4. Utiliza rea adecvată de cr iter ii ş i metode sta nda rd de evaluare, pentru a C6.4 Selectarea procedurilor de audit in funct ie de natura misiunii.
aprecia calit atea, meritele şi limitele unor pr ocese, programe, proiecte,
concepte, metode ş i teorii

5. Elaborarea de pr oiecte pr ofesionale cu ut ilizarea unor pr incipii ş i metode C6.5 Pro iectarea unui raport de audit finanaciar d upă nat ura misiunii.
consacrate În domeniu

Sta ndarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: Elaborar ea unu i raport de aud it financ iar după natura misiuni i.

E-
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• Se vo r menţ iona max im um t re i competente

•• Se Însc riu in grilă de scriptori! de nive l prezentaţ i in Matricea Cadrului Naţional al Calificări/or din Învăţământul Superior (Figura 3) În funcţ ie de nivel ul ca l i fică r i i (lice nţă/Masterat/Doctorat)
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Descriptori de nivel ai competentelor transversa lc' Competente transvcrsale Sta ndarde minimale de performanţă pentru
evalurea competenţei

6. Executa rea responsabilă a sarcinilor profesionale, În condiţii de CT1
autonomie restrânsă şi as istenţă calificată Aplicarea pr incipiilo r, normelor si valorilor et icii Solutionarea in timp rea l, in cond itii de asistenta

pr ofesionale cal ificata, a nnei probleme rea le/ipotetice de la locul
in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si de munca, respectand normele deontologiei
responsabila profesio nale

7. Familia riza rea cu rolurile şi activităţile specifice muncii În CT2
echip ă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Identificarea rolurilor si responsabilitatilor int r-o echipa Rea lizarea unei lucra r i/unui proiect, asumand cu

plurispccializata si ap licarea de tehnici de relationare si responsabilitate sarcini specifice rolulu i int r-o echipa
munca eficienta in cadrul echipei plurispccial izată

8. Conştie nt iza rea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă CT3
a resurselor ş i tehnicil or de Învăţare, pentru dezvoltarea Identificarea oportunitatilor de formare continua si Elaborarea si sustinerea cu argumente a aplicarii
personală ş i profesională valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare unui plan per sonal de dezvoltare profesionala

pent ru pr opria dezvoltare
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Programul de studii CONTABILITATE SI

Calificarea: CONTABILITATE SIFaeultatea:CONTABlLITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Domeniul de studii CONTABILITATE

Universitatea :ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
INFORMA TICA DE GESTI UNE
Nivelul de stud ii: LIC ENTA
Domeniul fundamental STIINTE ECONOMICE
INFORMATICA DE GESTIUNE

Anexa 2

Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţeletransversale şi ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele
alocate

Competenţe profesionale Competenţe explicitate Arii de conţinut Discipline de studiu Credite
prin Pe Pe
descriptori de nivel d isciplină* competenţă

CI CU Microeconomie 5
Identificarea ş i Înreg istrarea Definirea conceptelor, Fundamentele
operaţiuniloreconomice În procedeelor şi metodelor culturii econom ice Macroeconomie 4eontab ilitatea entităţii/organizaţiei folosite În eontabilitatea

cntităţii/organizatiei,precum şi Marketing 3/4a factorilor economici, sociali şi

legislativi care influenţează Finanţele Întreprinderii 4
operaţiun ile economico-
financia re. Monedă ** 5

CI.2 Economia mediului ** 5
Explicare a conceptelor,
procedeelor şi metodelor Managementul producţiei ** 5
folosite În contabilitatca
cntităţii/organizaţiei.

Finanţe publice** 5

CU Instituţii de credit ** 81
Aplicarea conceptelo r,

5

procedeel or şi metodelor Managementul calităţii proceselor **
folosite În contabilitatea 5

cntităţii/organ izaţiei pentru Relaţii monetar-financia re
5Înregistr area operaţiunilor internaţionale **

economice.
Investiţii directe şi finanaţarea lor **

5
C1.4
Evaluarea procedeelor şi Doctrine economice **
tehnicilor aplicabile 6
Înregistrării operaţiunilor

Geopolitică **economice În contabilita te. 5

C1.S Metode şi tehnici Matematicăaplicată În economie 4
Elabora rea unei proceduri de cantitative ut ilizate În

Statistică 4

I
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analiză, evaluare şi Înregistrare economie Econometrie 4
a operaţiunilor economice În

Teoria probabilităţilorşi statistică 6contabilitate.
matematică **

Legislaţia naţională Dreptul afacerilor
3/4

ş i eu ropea n ă pentru
economişti

Drept societar
3/4

Dreptul Uniunii Europene
3/4

Fundamente Bazele contabilităţii 3/6
teoretice, principii şi

Co nta bilitat e financiară fundamentală 3/5st r uct ur i practice În
domeniul Conta bilitate financiară aprofundată

2/6
contabilităţii şi

gestiunii fiscale. Contabilitate de gestiune
2/6

Conta bilitate şi gestiune fiscală 1/5

Conta bilitate publică 3/5

Conta bilitatea instituţiilor de credit
2/4

Politici şi opţiuni contabile 2/4

Fisca lita te**
3/6

Gest iune bancară * *
2/5

Buget şi trezorerie publică **
3/5

Expertiză ş i practici contabile ***
2/4

C2 C2.1 Informatică aplicată Tehnologii informaţionale aplicate În
Utilizarea resur selor informatice În Definirea ş i descrierea În domeniul economie 5domeniul financiar -contabil conceptelor fundamentalc ale financiar-contabil

tehnologiei informaţiei ş i

comunicaţiilor În economia Tehnologia aplicaţiilor Oftice 39
digitală 4
C2.2
Explicarea conceptelor Baze de date
fundamentale ale tehnologiei 5
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informaţiei şi eomunieaţiilor în Programarea calculatoarelor
4econom ia digitală .

C2.3
Sisteme informatice de gestiuneUtilizarea sistemelor de 5

gestiune a bazelor de date şi a
programelor specifice Sisteme informatice de asistare a

4C2,4 deciziilor
Studierea comparativă şi Design Web
evaluarea critică a
principalelor programe de 4
evidenţă şi raportare financiar-
contabilă

C2.5 Sisteme expert de gestiune ***
Utilizarea ş i dezvoltarea unui 4
sistem simplu de colectare a
informaţi ilor în vederea Managementul documentelor ***
înregistrării în contabilitate a

4
operaţiunilor economice

C3 C3.1 Contabilitate Contabilitate consolidată

Prelucrarea informaţiilorîn vederea Dcfinirea conceptelor, teoriilor orientată pe structuri 5
întocmirii dc rapoarte financiar- şi mctodclor de bază pentru

informaţionale Bazele contabilităţii
contabile şi/sau fiscale pregătirea informaţiilor

adresate utilizatorilor 3/6
necesare întocmiri i de
rapoarte financiar- contabile Contabilitate financiarăfundamentală

2/5şi/sau fiscale.
C3.2

Contabilitate financiară aprofundatăExplicarea conceptelor, 4/6
teoriilo r şi metodelor de bază

Contabilitate de gestiunepentru pregătirea informaţiilor 4/6
necesare întocm irii de

Contabilitate şi gestiune fiscalărapoarte financiar- contabile 4/5
şi/sau fiscale. Contabilitate publică 2/5C3.3
Aplicarea conceptelor, Contabilitatea instituţiilorde credit 2/4 39teoriilor, principiilor şi

metodelor de bază pentru
Practică de specialitae 2/3

pregătirea informaţiilor

necesare întocmirii de Fiscalitate ** 3/6
rapoarte financiar- contabile

Gestiune bancară **şi/sau fiscale 3/5
C3.4

Buget şi trezorerie publică **Evaluarea procedeelor si 2/5
instrumentelor de prelucrare a Politici şi opţiuni contabile 2/4informaţiilor necesare
întocmirii dc rapoarte Licenţă 4/10financiar-contabile şi/sau

fiscale Expertiză şi practici contabile ***
0 .5

2/4Întocmirea şi prezentarea de
rapoarte financiar-contabile

;::
:z-
I>:
:>
g
al
Z
Ci



ro
~
~o
>
N
Q)

O

o
<ii
~
:J
(/)
Q)

o::

ro
c
o

:;:;,

~
Q)
a.
O C')

ros
t>
Q)

CI)

şi/sau fiscale

C4 C4.1 Metode ş i te hnici de Ana l iză economico-fi na ncia ră 1
5

Determ inarea şi interpretarea Identificarea si descrie rea a na liză economico-
indicatorilor eeonomico-financiari indicato r ilor economico- financiară şi evalua re Analiză econom ico-fi na n eiară II 4financiar i a Înt repr inderii

C4.2 Evaluarea Înt re p ri nderii 4
Explicarea si interpretarea
indicatorilor eeonomico-
financ iari
C4.3
Aplica rea metodologiei de
calcul ş i a na liză a indicatorilor
economico-financiari.
C4.4
Utilizarea adecvata a
metodologiei de anal iza a
indicatoril or economieo-

13financiar i
C4.5
Proiectarea structurii unei
lucrari de analiza a pozitiei şi

perfo rmantei financ iare a
cntit ăţ i i/organizaţie i

C5 CS. I Cont rol de gestiune şi Cont ro l de ges t iune 4
Derularca operatiunilor specifice Ident ificarea si descrierea audit intern.
control ului financia r-contabil concepte lor, teori ilor şi F unda mente teoretice

A udit intern 5
modelelor de bază utilizate În

ş i in i ţiere În a udit
controlul financiar-co ntab il
CS.2 intern.

Explicarea conceptelor,
teor iilor şi modelelor de ba711

9utilizate În controlul financiar-
contabil
CS.3
Aplicarea metodelor, tehn icilor
şi proceduri lor de control
financiar - contabil
CS.4
Evaluarea critică (controlul de
calitate) a activit ăţilor de
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* Se va mentiona număru l de credite pn n care disciplina respectivă contribuie la realizarea competenţelor, din totalul de credite alocat disciplinei potnv u planului de inv ătă m ănt .

Co mpetente tr an sversale Discipline C red ite
de studiu Pe disciplină Pe competenţă

CŢ} Dreptul afacer ilor 1/4
Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale Drept societar 1/4
in cadrul propriei stra tegii dc munca riguroasa, eficienta si responsabila Dr eptul Uniunii Europene 1/4

Limba engleză/franceză/germană/română ş i 2
comunicare de specialitate 1 **
Limba engleză/franceză/germană/românăşi

2
comunicare de specialitate II **
Politici ecologice ** 4

Comunica re şi relaţii publice *** 4

Cu ltu ră anteprenorială *** 4
Modele regionale de economie *** 4

Comunica re În limba engleză/germană/
45

japoneză/turcă/chineză/franceză/, 4
rusă/spaniolă/italian ă/, română- 1 ***
Doctrina ş i deontologia profesiei contabile 4
***
Com petiţ i e ş i competitivitate *** 4

Cercetări operaţionale *** 4

Expertiză ş i practici contabile *** 2/4

Comu nica re În limba engleză/germană,

japoneză/ turcă/chineză/franceză/ rusă, 4
spa n i o l ă/ italiană/română- II ***

CT2 Filosofie 3
Identificarea rolurilor si responsabilitatil or intr-o echipa plurispecializata si aplica rea Ma nagement 4
de tehnici de relationarc si munca eficienta in cadrul echipei

Ma nagement operaţional ** 5 15

Marketing 1/4
Managementul re surselor umane ** 2/4

CT3 Management ul afacerilor *** 4
Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor Managementul resurselor umane ** 2/4
si tehnicilor dc invatare pentr u propria dezvoltare Practica 1/3 15

Licenţă 6/ 10
Educaţie fizică şi sport 2

. . . .



ro
c:
o
+::.
~
Ql
o.
OC")

<5
(j)
e
:::>
<Il
Ql

c:::
ro
~
.l!!
Ci
>
N
Ql
O

*** DISCIPLINE FACULTATIVE

Relaţii monetar-financiare internaţionale/ Investiţii directe şi finanaţarea lor / Doctrine economice / Geopolitică (opţionaleO 111-1
Fiscalitate / Gestiune bancară / Buget şi trezorerie /Management operaţional (opţionale) 111-2

** DISCIPLINE OPTIONALE
I. Anul I

Limba engleză/franceză/germană/românăşi comunicare de specialitate I
Limba engleză/franceză/germană/românăşi comunicare de specialitate II

2. Anul Il
Finanţe publice/ Instituţii de credit / Managementul calităţii proceselor/Teoria probabilităţilorşi statistică matematică (opţionale)II-1

Monedă /Managementul resurselor umane/ Managementul producţiei / Economia mediului (opţionale)II-2

4. Anul II.
Politici ecologice /Comunicare şi relaţii publice /Istoria economiei /Cultură anteprenorială /Modele regionale de economie /Comunicare În limba engleză

germană japoneză/ turcă/chineză/franceză/rusă/spanioIă/,italiană/ română- 11-1
Doctrina şi deontologia profesiei contabile /Managementul afacerilor /Doctrine economice /Competiţie şi competitivitate /Cercetări operaţionale

/Comunicare În limba engleză/germană/japoneză/turcă/chineză/franceză/rusă/ spaniolă/ italiană, română- 11-2
(Facultat ive)

5. Anul Il1.
- Sisteme expert de gest iune
- Exper iza ş i practici contabile

Management ul documentelor

3. Anul III
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Programul de Studii:Domeniul de studii Cibernetică, Statistică şi Informatică economicăAnexa,La d I Ş " .DomenIU Tim amenta : tiinţe economice
CibernetieăEconomică

Grila 1L - Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale şi competente transversale

Denumirea ealifieării: Cibernetieă Ocupaţii posibile( conform COR):

economică
Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale: 241, analist sisteme salarizare: 241212, Specialişti În logistică : 2413 : logistician gest iune flux:
241301, programator fabricatie/lansator fabricaţie:24I302 , documentarist ordonare logistică : 241303, Cercetatori şi asistenţi de cercetare În matematica

Nivelul calificării : LICENŢĂ şi statistica: 2492 , specialist În administraţie publica: reglementator: 247006; Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi 212: consilier
stat istician: 21220 1, expert statistician: 212202, inspector speci alitate statistician:212203, referent de specialitate statistician: 212204, consultanţi
fiscali :24 I 129, expert financiar-bancar:24 I I06, ana list i nvestiţ i i :24 1I 15, special ist control risc:24 I 120, analist preţ de revenire:241 126, expert
fiscal:241128, Analist: 213101 , programator:2131 02, proiectant sisteme informatice:21 3 103, consultant În informatica: 213104, Planificator: 241927;
specialist îmbună t ă ţ i re procese: 241928; Asistent analist: 241947; Manager Îmbunătăţireprocese: 241946

Noi ocupaţii propuse pt . a fi introduse În COR: economist - analist de sistem, cercetator economist În cibernetică economică, asiste nt de cercetare
economist În cibernetică economica

Competente profesionale' CI C2 C3 C4 C5 C6
Operarea cu Planificarea, Programarea În Proiectarea şi Elaborarea Culegerea,
noţiuni, tehnici şi organizarea şi limbaje evoluate, utilizarea de suportului prelucrarea,
metode de teoria adaptarea activităţilor proiectarea şi modele de analiză organizaţional analiza şi

sistemelor şi organizaţiei la util izarea economică la nivel al activităţii interpretarea
cibernetieă dinamica mediului produselor micro ş i logistice statistică a

Descriptori de economică economic program macroeconomic datelor
nivel ai elementelor specializate

structurale ale competenţelor profesionale"

CUNOŞTINŢE

I. Cunoaşterea, Înţelegerea conceptelor, teoriilor şi CU C2.J C3.1 C4.J C5.J C6 .I.
metodelor de bază ale domeniului şi ale arici de Descrierea Descrierea sistemelor Definirea Identific area, Descrierea Identificarea şi

specializare; utilizarea lor adecvată În comunicarea conceptelor, economice din metodelor şi descrierea şi metode lor ş i des-cr ierea
profesională teoriilor, tehnic ilor perspectivă cibernetică procedeelor de exemplificarea tehnicilor specifice metodelor,

ş i metodelor şi definirea metodelor de programare şi principiilor organizării , tehnicilor şi

util izate În teoria planificare, organi zare şi utilizare a modelării coordonării şi procedeelor de
sistemelor conducerea a acestora produselor program economice- analizei sistemelor culegere,

specializate matematice şi a logistice prelucrare, analiză
metodelor de şi interpretare
analiza economică statistică a datelor

2. Utiliza rea cunoştinţelor de bază pentru explicarea CI.2 C2 .2 C3 .2 C4 .2 C5.2 C6 .2
şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, Explicarea şi Explicarea şi Explicarea Explicarea Explicarea şi Explicarea
situaţii, procese, proiecte etc . asociate domeniului interpretarea interpretarea din programelor şi principiilor interpretarea metodelor,

conceptelor, perspectivă cibernetică a produselor program modelării structurii şi tehnicilor şi

teoriilor, tehnicilor dinamici i sistemelor inform atice pentru economico- funcţionării procedeelor de
şi metodelor economice şi a analiza datelor matematice şi a sistemelor logistice culegere,
utilizate În teori a metodelor de planificare, economice metodelor de prelucrare, analiză
sistemelor orga nizare şi conducere analiză economică şi interpretare

fr
a:
:>
g
al
Z
o

• Se vor identifica maximum 6 competente profesionale

.. Se Înscriu În grilă descriptor ii de nivel prezentaţi În Matricea Cadrului Naţional al Calificări/ar din Învăţământul Supe rior (Figura 3) În fun ctie de nivelul calificăr i i ( licenţă/Masterat/Doctorat)
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a organ izaţiei statistică a datelor

ABILITĂŢI

3. Aplicarea unor pr incipii şi metode de bază pentru CU C2.3 C3.3 C4.3 C5.3 C6.3
rezolva rea de probleme/situaţii bine definite, t ip ice Aplicarea metodelor Aplicarea metode lor de Aplicarea de Aplicarea modelării Aplicarea Ana liza proceselor
domeniului În condiţ i i de asistenţă calificată şi tehnicilor de planificare, conducere programe econo mico - metodelor de şi feno menelor

anali ză specifice asi s tată şi control pentru informatice pentru matematice pentru proiectare, soeio-eco nomice
cibernetic ii a proiecta strategii rezolvarea rezolvarea de programare şi prin aplicarea
economice pentru a eficiente de management proble melor prob leme de contro l logist ic metodelor
descrie evoluţ i a la nivelul sistemelor economice optim izare pentru rezolvarea statist ice şi

sistemelor micro şi economice şi sociale problemel or de econome-trice
macroeconomice gestiune a

stocurilor,
transport,
opt imizare a
proceselor de
producţie, etc.

4. Util iza rea adecvată de cr iterii şi metode standard CI.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6.4
de evaluar e, pentru a aprecia calita tea, meritele ş i Utilizarea de Aprecierea cal i tăţi i Testarea şi Evaluarea şi Utilizarea de Evaluarea critică

limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode de evaluare metodelor de planificare evalua rea validarea modelelor metode şi a rezultatelor'
metode şi teorii a limitelor de ş i control; testarea şi programelor economico- metodolo gii de prelucrări i

utilizar e a tehnic ilor evalua rea funcţionării informatice şi a matem atice şi evaluare ş i statist ice a datelor
ş i tehnologi ilor de sistemelor economice produselor program econometrice, reevaluare a
anal iză cibcrn etico - utiIizate în analize aprecierea eficienţei fluxur ilor de
economică economice şi corectit udinii producţie ş i a celor

acestora în logistice
condiţiile economiei
reale

5. Ela bora r ea de proiecte profesionale cu utilizarea C I.5 C2.5 C3.5 C4.5 C5.5 C6.5
unor principii şi metode consacrate În domeniu Implementarea Implementarea de Proiectarea de Elaborarea de Proiectarea Studiul unor

metodelor de strategi i ş i diagnoze programe modele economico- sistemelor logistice proble-me
analiză specifice specifice p lanificării ş i informatice noi şi matematice de persona lizate economice şi

teoriei sistemelor ş i controlului sistemelor utilizarea produse lor anal iză a sistemelor pent ru rezolvarea sociale, aplicând
ciberneticii economice complexe program existente micro ş i prob lemelor din principiile analizei
economice pentru pentru rezolva rea macroeco nomice economia reală cantitative şi

s i tuaţ i i economice problemel or din cal itative
reale economia reală

Sta nda rde min imale de performanţă pen tru Elaborarea unui Elaborarea analizei unui Analiza unor Modelarea unei Elaborarea unui Elaborarea unui
eva luarea competenţei : studiu din sistem econo mic din probleme probleme la nivel studiu de studiu statistice-

perspectiva teoriei perspectivă managerială econo mice utilizând micro şi/ sau fundamentare a economic
sistemel or şi a eficient cel puţin macroeconomic activităţ ii logistice
ciberneticii două produse la nivel de
economice a unui program informatice organ izaţie

sistem din economie
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Deseriptori de nivel ai competenţelor Competente transversale Standarde minimale de performanţă pentru evalnare a

transversale .. competenţei

6. Executa rea responsabilă a sarcinilor profe sionale, CTJ
În condi ţii de autonomie restrânsă şi asistenţă Apliea rea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională Soluţionarea În timp real, În condiţii de asistenţă calificată ,

calificată În cadrul prop riei stra tegii de muncă riguroasă, eficientă şi a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă,

responsabilă respectând normele deontologiei profesionale.

7. Familia r izarea eu rolurile şi activit ăţile spec ifice CT 2
muncii În echipă şi distribuirea de sa rcini pentru Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor Într-o echipă Realizarea nnei lucrări/unui proiect, asumând cu
nivelurile subordonate plurlspeciahzată ş i aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă responsa bilitate sa rcini specifice rolulu i Într-o echipă

eficientă În cad r ul echipei plurispecializată

8. Conşt ien tiza rea nevoii de formare continuă; CT3
utiliz area eficientă a resurselor ş i tehnicilor de Identificarea oportunităţilorde formare continuă şi valorificarea Elaborarea şi susţinerea cu argnmente a aplicării unui plan
În văţare, pentru dezvoltarea personală şi e ficien tă a res urs elor şi tehnicilor de Învăţare pentru propria personal de dezvoltare profesională.

profesională dezvoltare.
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Calificarea: Economist

Domen iu l de studii: Cibernetica, Statistica s i In formatica E co no m ca

Facultatea:. Cibernetica, Sta tistica si Informatica EconomcaU n ive rs itatea :. A ca d e m ia de Stu d ii Economice

Ni velul de st u d ii : licenta

Domen iu l fund amental: Ec o nom ie

Program u l de stud ii : Cibernetica Economica

A nexa 2

G r ila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele tie studiu şi creditele
alocate

Competenţe Competenţe explicitate prin Arii de Discipline d e studiu Credite

p rofesio n a le descripto ri de nivel conţinut
Pe I' e

disciplin ă " competenţă

CI C I. I Descrierea conceptelor, teoriilor, tehnicilor ş i metodelor Teoria Economie 5 26,5
Operarea cu noţiuni , utiIizate În teoria sistemelor sistemelor M icroeconomi e 3/5
tehnici ş i metode de teoria Ci bernet ică
sistemelor ş i cibernctic ă C I.2 Explicarea ş i interpretarea conceptelor, teoriilor, tehnicilor

Econo m ie Bazele ciberneticii eco no m ice 5
econom ică ş i metodelor utilizate În teoria sistemelor

C I.3 Aplicarea metodelor ş i tehnicilor de anal iză specifice Teoria Deciziei 2/5

cibemetic ii economice pentru a descrie evo l uţ i a sistemelor
micro ş i macroeconomice Econom ia Informatie i 2/5

C I.4 Utilizarea de metode de evaluare a limitelor de utilizare a
tehnicilor ş i tehnologiilor de analiză cibernet ico-economică

Macroeconomie 2/5

C I.5 Implementarea metodelor de analiză specifice teoriei S imu larea proceselor econo mice 114
sistemelor ş i ciberneticii economice pentru s i tuaţ i i economice C ibernetica economica 2/4
reale Alge bra 115

Ana liza matem ati ca 115
Statistica matematic a si pro bab ilitati 2/6
Practica 0,5/3

C 2 C2.1 Descrierea sistemelor economice din perspectivă Economie Co nta bilita te 5 26/28/3 I/33
Planificarea, organizarca şi cibernetică şi definirea metodelor de planificare, organizare ş i Matematică Audit fi nanciar (0 3) sau 2/5ada pta rca activită ţilor conducerea a acestora
orga niza ţie i la dinamica

Marketing Geopolitica (0 3)
mediu lui economic C2.2 Explicarea ş i interpretarea din perspect iv ă c ibernetică a Management

Relatii publice(0 3 ) sau 2/4
dinamicii sistemelor economice ş i a metodelor de planificare, Antreprenoriat(0 3)
organizare ş i conducere a organizaţie i

Man agem en t 2/5

C2.3 Aplicarea metodelor de planificare, conducere as istată ş i Fina nte 3/5

control pentru a proiecta strategii eficiente de management la Marketing 5nivelul sistemelor economice şi sociale
Moneda si credit (04) 2/5

C2.4 Aprecierea calităţ i i metodelor de planificare ş i control; A lge bra 115
testarea ş i evaluarea funcţionăr ii sistemelor economice

Analiza matematica 1/5
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C2.5 Implementarea de strategi i ş i diagnoze spec ifice Statistica mat emat ica si probab ilita t i 1/6
plan i ficări i ş i controlului sistemelor eco nomice complexe

A na liza datel or 1/5

Teoria Dec iz ie i 1/5

Organizatii economice internationale 5
(05) sau
Finante corporat ive
internationale(0 5)
Macroeconom ie 1/5

Econom ia si ge st iunea r isc ului 1/4

Teoria Jocu ril o r 2/5

C 3 C3.\ Definirea metodelor ş i procedeelor de programare şi Progra marea Bazele te h no logiei informat iei 2/5 29 /34/39
Program area În limbaj e utilizare a produselor program specializate calculatoarelor

Bazele programarii 5evoluate, proiectarea ş i S is t e m e de
utili zarea produselor C3.2 Explicarea programelor ş i prod uselor program opera re S is te me de operare 4
program sp ecializa te informati ce pentru analiza datelor economice Baze de date A lgori tm i in program are 5

C3.3 Aplicarea de programe informatice pentru rezo lvarea Baze de dat e 5
problemelor economice

Birot ică profesional ă 4
C3.4 Testarea ş i eva luarea programe lor informatice ş i a
produselor program utilizate În ana lize economice Siste me in formati on al e econo mi ce 2/5

C3.5 Proiectarea de programe informatice noi ş i utilizarea Progra mare orientata obiect(0 5) 5
produselor program existente pentru rezolvarea problemelor

Pache te so ftware 2/5
din economia reală

SGBD O racle (0 4) 5

C 4 C4.I Identificarea, descrierea şi exemplificarea principi ilor Eco nom ie M icroecon omie 2/5 20/25
Proiect a rea şi uti lizarea de modelăr ii econo mice-matemat ice ş i a metodelor de an al iză Opti m iza re
mod ele de ana l iză economică Modelare F inante 2/5
economică la nivel micro ş i

M oneda (04) 5ma croeconomi c C4.2 Explicarea princ ipiilor mode l ăr i i economico-matcmaticc
ş i a metodelor de ana l iză economică Eco nom etr ie 2/5

C4.3 Aplicarea model ări i econ om ice-matema tice pentru Econom ia In form at iei 3/5
rezolvarea de probleme de opt imizare

A na liza date lo r 2/5

C4.4 Evaluarea ş i validarea modelelor eco nomico-matematice Macro econo m ie 2/5
ş i econornetrice, aprecierea eficienţe i ş i corect itudinii acestora Pachete so ftw are 3 /5
În cond iţ ii le economiei reale

C ibern et ica econom ica 2/4

C4.5 Elaborarea de modele economico-rnatema tice de anal i ză a Teoria Jo curilor 2/5

sistemelor micro ş i macroeconom ice

C 5 C5. \ Descrierea metodelor ş i tehnicilor specifice organizări i , Logistică A lgebra 3/5 28,5 /33,5
Ela bora rea suportului coordon ă ri i şi analizei sistemelor logist ice Gestiune A na liza m ate matica 3 /5
orga nizaţiona l a l Ce rce ta ri ope ra tiona le 5
activităţ i i logistie e C5.2 Explicarea ş i interpretarea structurii ş i funcţionării

Statistica matematica s i probab ilitati 3/6
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sistemelor logistice Cercetar i operationale 2 5

Gestiunea financi ara a intreprinderii 5
C5.3 Aplicarea metodelor de proiectare, programare ş i control (04)
logistic pentru rezolvarea problemel or de gestiune a stocurilor,

Sisteme informationale econom ice 3/5transport, optimizare a proceselor de producţie, etc.
Econom ia s i ges t iunea riscului 2/4

C5.4 Utilizarea de metode ş i metodologii de evaluare ş i Simularea proceselor economice 2/4
reevaluare a fluxuril or de producţie ş i a celor logistice Teoria De ciziei 2/5

C5.5 Proiectarea sistemelor logistice personal izate pentru Practica 0,5/3

rezolvarea problemelor din economia reală

C6 C6.1. Identificarea ş i des-crierea metodelor, tehnicilor ş i Statistică Stati stica 1 5 20/25/30
C ulegerea, prelucrarea, procedeelor de culegere, prelucrare, analiză ş i interpret are Econometrie Stati stica 2 5
analiza şi interpretarea statistică a datelor Si stemul conturilor nationale 5
sta ti sti că a datelor

C6 .2 Explicarea metodelor, tehnic ilor şi procedeelor de Stat istica populatiei (04) sau 5
culegere , prelucrare , anal iză ş i interpretare statisti că a datelor St at istica microeconomica (04)

C6.3 Analiza proceselor ş i fenomenelor socio-economice prin Econometr ie 3 /5

aplicarea metodelo r statistice şi cconomet rice
Analiza datelor 2/5

C6.4 Evaluarea critică a rezultatelor prelucrării statistice a
datelor Sondaje s i anchete (05) 5

C6.5 Studiul unor proble-me economice ş i sociale, aplicând
nrinciniile analizei cantitative ş i calitative

~
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Se va menţiona numărul de credite prin care disciplina respectivă contribuie la realizarea competenţelor, din totalul de credite aloca t disciplinei potnvit planului de învăţământ.•

Com petenţe transversale Discip line C redite
de st ud iu Pe Pe

disciplină com petenţă

CTI Teoria dreptului 3 9
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor dc etică profesiona l ă În cadrul propriei stra tegii Management 2/5
dc muncă rigu roasă. eficientă şi responsabi lă Socio logie 2/3

Simularea proceselor economice 1/4
Economia si gest iunea riscu lui 1/4

CT2 Audit financiar (03) sau 3/5 8/9
Identificarea rolur ilor ş i respon sa bili tă ţilor Într-o echipă p l u rispecial izată şi aplicarea dc Geopolitica (03) sau
tehnici dc relaţionare ş i m uncă eficie ntă În cadrul echipei Relatii publ ice (03) sau 2/4

Antreprenoriat (03)
Limba engleză şi comunicare dc specialitate 1(01) 2
sau
Limba franceză şi comu nicare de specialitate I (O 1)
sau
Limba română şi comunicare de specialitate I (pt,
stud. Străini)(O 1)
Limba engleză ş i comunicare dc specialitate 2 (02) 2
sau
Limba franceză ş i com unicare de specialitate 2 (02)
sau
Limba română şi comunicare de specialitate 2 (pt.
stud . Străini)(02)
Management 1/5
Teoria jocuri lor 1/5

CT3 Sociologie 1/3 14
Ident ificarea oportu nităţ i lor de formare continuă ş i valorificarca eficientă a resurselor şi Educaţ iefizică şi sport I (S) 2
tehnicilor de învă ţa re pentru propria dezvo lta re, Educaţ ie fizică şi sport II (S) 2

Practica 2/3

licenţă 10
Discipline facultative 32

..
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Pachetele de discipline faculta tive sunt următoarele:
FI. An 2, sem. 1. Construcţie şi depanare PC sau Modele regionale de economie sau Istoria economiei sau Limba stră ină II; 4 puncte credit
F2. An2, sem 2. Tehno logii WEB sau Doctrine economice sau Competiţie ş i competitivitate sau Limba străină III; 4 punct e credit

Discipline suplimentare:
S. An I sem 1, An I sem 2, An2 sem. 1: Educaţie fi z i că ş i sport, 2 puncte credit în fiecare semestru
Disciplinele suplimentare sunt incluse În cadrul competenţelor specifice fără ca punctele cred it aferente să fie inclu se În totalul general a l competenţei

Observaţii:

I. Pachetele de discipline opţionale sunt următoarele:
O I: An 1, sem. 1. Limba engleză ş i comunicare de specialitate sau Limba franceză şi comunicare de specialitate sau Limba română şi comunicare de specia litate (pt. studenţ i

străi n i ) ; 2 puncte credit
0 2: An 1, sem. 2. Limba engleză şi comunicare de specia litate sau Limba franceză ş i comunicare de specialitate sau Limba română şi comunicare de specialitate (pt. studenţ i

stră i ni); 2 puncte credit
03 : An 2, Sem. 1. Audit financiar sau Geopo li t i că sau Relaţii publice; 5 puncte credit; sau Antreprenoriat în comerţ, turism şi servicii; 4 puncte de credit
0 2: An 2, sem. 2. Statistica populaţie i sau SGBG Oracle sau Statistica microeconomică sau Gestiunea financiară a întreprinderii sau Monedă; 5 puncte cred it
03 : An 3, sem 1. Sondaje şi anchete sau Programare orientată obiect sau Organizaţ i i econo mice i n ternaţionale sau Finanţe corporative internaţionale ; 5 punct e credi t

Recapitulaţie pe categorii de discipline Număr puncte credit ECTS
Discipline obliaatorii 162(+ 10 DCt. Practica)
Discipline OPţionale 18/19
Tota l general puncte credit 180/181 (+ 10 net, Practica)
Discipline suplimentare (Educatie fizică si sport) 4
Discipline facultative 32
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VI: Recomandări pentru implementarea CNCIS la nivelul ciclului de 
studii de masterat 

 
 

Programele de studii de masterat sunt gestionate academic la fel ca şi programele de studii de 

licenţă, folosind trei tipuri de documente pentru operaţionalizarea cerinţei de a asigura 

absolvenţilor o calificare compatibilă cu aşteptările şi nevoile pieţei muncii: 

- Grila 1 (template-ul ataşat este extras din anexele tehnice ale Metodologiei de 

implementare a CNCIS, aprobată prin Ordin al Ministrului Educaţiei), care prezintă într-

o manieră ordonată competenţele profesionale şi transversale asociate calificării 

absolventului, precum şi standardele de evaluare a acestor competenţe; 

- Grila 2 (template-ul ataşat este extras din anexele tehnice ale Metodologiei de 

implementare a CNCIS), care ilustrează interfaţa dintre competenţele repertoriate în 

Grila 1 şi disciplinele prevăzute în curriculumul programului de studii (planul de 

învăţământ); 

- Fişa Disciplinei (vezi partea a opta a acestui Ghid), care detaliază la nivelul fiecărei 

discipline conţinuturile formative, sursele şi mijloacele de formare, interacţiunea dintre 

cadre didactice şi studenţi pentru atingerea rezultatelor învăţării, precum şi modalităţile 

de evaluare a dobândirii competenţelor la nivelul disciplinei. 

La nivelul studiilor de MASTERAT , proiectul DOCIS a realizat Grila 1 cu titlu de exemplu 

pentru un număr limitat de programe de masterat dezvoltate de universităţile din ţară. În domeniul 

fundamental Ştiinţe Economice au fost validate 15 exemple de Grile 1 pentru descrierea 

competenţelor profesionale şi transversale ale abolvenţilor de programe de studii de masterat. 

Potrivit surselor oficiale (ARACIS şi MECTS), universităţile româneşti au dezvoltat câteva sute 

de astfel de programe fie în cadrul diferitelor facultăţi de ştiinţe economice şi de administrare a 

afacerilor, fie la alte facultăţi.  

În consecinţă, un prim pas în realizarea obiectivelor proiectului SIMCE la nivel de studii de 

masterat a constat în conceperea Grilei 1 de către fiecare director de program de masterat, 

pornind de la planul de învăţământ şi fi şele disciplinelor. Formatul Grilei 1 de la programele de 
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masterat este identic din punct de vedere grafic cu cel folosit la programele de studii de licenţă, cu 

o singură deosebire esenţială care este evidenţiată în template-ul Grilei 1, prin definiţiile 

descriptorilor generici din prima coloană din stânga. Aceştia subliniază faptul că în programele de 

masterat există o progresie a rezultatelor învăţării faţă de calificarea unui absolvent de studii de 

licenţă. 

Redactarea Grilei 1 se bazează pe consultarea unor angajatori reprezentativi şi a unor asociaţii 

profesionale cu scopul de a determina: 

- Lista ocupaţiilor posibile pentru care sunt pregătiţi absolvenţii programului. Este bine 

să se folosească şi lista de ocupaţii menţionate în Grila 1 a domeniului de ştiinţă de care 

aparţine programul, pe de o parte, pentru a asigura compatibilitatea, iar pe de altă parte, 

pentru a sublinia diferenţierea (câştigul) faţă de programele de studii de licenţă. Fiind 

vorba de „ocupaţii posibile”, lista nu se recomandă a fi restrictivă/exclusivistă. În 

condiţiile dezvoltării rapide a pieţei muncii, la lista ocupaţiilor posibile identificate în 

COR – Clasificarea Ocupaţiilor din România, se recomandă a fi adăugate ocupaţii noi , 

urmând ca universitatea să facă demersurile la Ministerul Muncii pentru înscrierea 

acestora în COR. 

- Setul de competenţe profesionale se trece în capetele de coloane. Potrivit Metodologiei 

de implementare a CNCIS, numărul de competenţe profesionale a fost limitat la 6 (şase). 

Pot să existe şi programe de masterat care dezvoltă doar 4-5 astfel de competenţe, la 

acestea adăugându-se cele 3 (trei) competenţe transversale (din cel de al doilea tabel al 

Grilei 1) convenite în cadrul proiectului DOCIS.  

- Pentru colegii care au misiunea de a descrie pentru prima oară competenţele asociate 

unei calificări din învăţământ superior, reamintim că fiecare competenţă profesională 

este descrisă prin cinci descriptori care pornesc de la cunoaştere avansată şi înţelegere 

aprofundată a conceptelor şi teoriilor pertinente, pentru a continua cu aplicarea 

cunoştinţelor şi metodelor de cunoaştere în medii reale slab sau insuficient definite, în 

condiţii de muncă autonomă, cu evaluarea critică a metodelor şi instrumentelor de lucru 

şi se încheie cu capacitatea de a inova, de a dezvolta creator şi perfecţiona atât 

procedeele de muncă/ cercetare, cât şi rezultatele activităţii. Cei cinci descriptori 

generici reprezintă a adaptare a taxonomiei Bloom la cerinţele evidenţierii progresiei în 
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procesele cognitive (vezi o schemă a taxonomiei Bloom în anexele acestui Ghid). În 

redactarea Grilei 1 pentru un program de masterat, directorul programului de studii 

trebuie să utilizeze ca surse de informaţii: 

o Fişele Disciplinelor din planul de învăţământ care cuprind atât obiectivele 

disciplinelor, cât şi contribuţia lor la dezvoltarea de competenţe profesionale şi 

transversale; 

o Taxonomia Bloom, ale cărei verbe ajută la redactarea corectă a fiecăruia dintre cei 

cinci descriptori specifici competenţelor profesionale. 

o Grila 1 specifică domeniului de studii în care se încadrează programul de masterat, 

pentru a reliefa cele două tipuri de diferenţiere (câştig) faţă de un program de studii 

de licenţă, care au fost subliniate şi mai sus: (1) avansarea/aprofundarea cunoaşterii 

şi (2) operarea în condiţii de muncă/cercetare slab sau insuficient definite, cu 

libertate de acţiune autonomă. Pentru a evidenţia această creştere de competenţe 

faţă de programele de studii de licenţă, descriptorii generici din prima coloană a 

Grilei 1 de masterat au formulări clar diferite faţă de cele din Grila 1 de la licenţă.  

- Fiecare competenţă – fie ea profesională sau transversală – se dezvoltă pe parcursul 

programului de studii de masterat, iar absolventul trebuie să poată demonstra că are 

respectiva competenţă atât la evaluarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior, cât şi 

în contexte reale de muncă/cercetare (de exemplu, la solicitarea de angajare). Tocmai în 

acest scop, în Grila 1, în dreptul fiecărei competenţe este prevăzut şi standardul 

minimal de performanţă prin care se verifică/atestă dobândirea competenţei. 

Subliniem faptul că succesul evaluării bazate pe standardul minimal permite acordarea 

notei minime de promovare, nicidecum a notei 10 (zece).  

După încheierea redactării Grilei 1 , acest draft de descriere a rezultatelor învăţării în cadrul 

programului de masterat se supune discuţiei colegilor titulari de discipline şi trebuie validat de 

către Biroul de conducere al departamentului/facultăţii care furnizează programul de studii de 

masterat.  

Macheta procesului verbal de validare este prezentată în anexa acestui Ghid. 
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După validarea Grilei 1, universităţile au obligaţia de a înscrie în Suplimentul la Diplomă 

competenţele profesionale şi transversale, aşa cum au fost ele formulate în Grila 1. 

Pasul următor constă în completarea Grilei 2, conform recomandărilor deja avansate în exerciţiul 

referitor la programele de studii de licenţă. Reamintim etapele:   

1. În coloana a doua, pentru fiecare competenţă se preiau din grilele 1 şi 1bis explicaţiile date 

prin descriptorii de nivel. De exemplu, pentru competenţa C1 se preiau C1.1, C1.2, ..., 

C1.5; pentru competenţa C2 se preiau C2.1, C2.2, .... , C2.5 etc. În Grila 2 nu se preiau 

Standardele minimale de performanţă pentru evaluarea competenţelor. 

2. În coloana a treia, se înscriu ariile de conţinut  care conduc la dezvoltarea fiecărei 

competenţe. Aceste arii de conţinut sunt cunoscute încă din momentul conceperii planului 

de învăţământ şi presupun respectarea principiilor de dezvoltare de tip psihopedagogic şi 

de progresie ştiinţifică. Sunt posibile două situaţii : (1) o arie de conţinut contribuie la 

formarea unei singure competenţe ; (2) o arie de conţinut este prezentă în dezvoltarea mai 

multor competenţe.  

3. Ariile de conţinut  reprezintă câmpurile curriculare/domeniile de cunoaştere ale unui 

plan de învăţământ. Combinarea acestor arii curriculare asigură dezvoltarea unei 

calificări, respectiv, a unui ansamblu de competenţe profesionale şi transversale. 

Disciplinele de studiu împreună cu punctele credit alocate prin planul de învăţământ pot fi 

arondate unei singure arii de conţinut, fără a exclude posibilitatea contribuţiei unei 

discipline la mai multe arii de conţinut. 

4. În coloana a patra, se trec disciplinele care contribuie la dezvoltarea fiecărei 

competenţe. Şi aici, la fel ca la ariile de conţinut, o disciplină poate contribui la 

dezvoltarea unei sau mai multor competenţe.  

5. În coloana a cincea, se trec punctele credit aferente fiecărei discipline menţionate în 

coloana precedentă. Dacă o disciplină contribuie la dezvoltarea mai multor competenţe, 

atunci numărul total de credite alocate disciplinei prin planul de învăţământ se fracţionează 

în funcţie de obiectivele disciplinei.  
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6. Pentru a asigura transparenţa alocării punctelor credit, managementul Proiectului 

SIMCE recomandă utilizarea unui tabel de sinteză sub forma unei Recapitulaţii a 

punctelor de credit la finalul Grilei 2.  

 

Pentru recapitulaţia punctelor credit de la sfârşitul Grilei 2, vă recomandăm să folosiţi caseta de 

mai jos:   

Recapitulaţia pe categorii de discipline Număr puncte credit ECTS 
Discipline obligatorii  
Discipline opţionale  
Total general puncte credit program Cel puţin 120 ECTS  
Discipline facultative  
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VII:  Bune practici de redactare a documentelor de mangement 
academic al programelor de studii de licenţă 

 
În această parte a Ghidului de realizare a documentelor de management academic al 

programelor de studii sunt inserate câteva exemple de bune practici de completare a Grilelor 1 şi 

2 la nivelul unor programe de masterat de cercetare şi profesionale. Exemplele au fost selectate 

din rândul documentaţiei puse la dispoziţie de universităţile partenere în proiectul SIMCE. 

 



ro
';5
O
Q)

UJ

o
Qi
~
::J
CI)
Q)

o:::
ro
~
~
(5
>
N
Q)

O

ro
c
O

:;:;.,

~
Q)
a.
0('")

C6 Formarea
abili tăţ i lor de
conducere a
afacerilor
agroa limentare
prin proiecte ş i

de acordare de
consultanţă

antreprenori lor
din domeniu

C6.1
Identifi carea
oportun i tăţ i lor

de implementare
a proiectelor ş i

de aco rdare de
consultan ţă În
sectorul
agroalimentar

C5
Fundamentarea
şi dezvoltarea
afacerilor
agroalimentare

C5.1
Definirea
proceselor
manageriale
spec ifice
sec torului
agroa limentar

C4 Elaborarea,
fundamentarea ş i

implem entarea
programel or de
management ş i

marketing
agroalimenta r

C4.1
Identifi carea
procedur ilor de
elaborare a
programelor de
management ş i

marketing
agroa limentar

C3 Elaborarea şi

fundam entarea
de programe,
strateg ii ş i

politi ci de
dezvoltare
durab il ă

Programul de Studii AGROBUSIN ESS

C2
Fundamentarea
ş i ado ptarea
deciziilor,
asumarea de
responsabilităţi

privind
organizarea şi

coord onarea
proceselor şi

act i v ităţilor

economice

C2.1 C3.1
Definirea metodelor Descrierea
instrumentelor de metodelor ş i

fundamentare a tehnicilor de
deciziilor manageria elaborare ş i

specifice secto rului gestionare a
agroalimentar proiectelor În

sectorul
agroalimcntar

C I Elaborarea
de sinteze şi

cercetări proprii
de anal iză

a reali tăţii

economice

C U
Cunoaşterea

procedur ilor de
diagnoză specifice
procesulu i de
dezvoltare a
sectorului
agroa limcntar

!'recondiţii de acces: diplomă de l i cenţă În orice domeniu

Ocupaţii posibile:
24 1921 specialist marketing; 24 1923 asistent comercial; 24 1924 as istent director/respon sabil de funcţiune (studii sup.) ; 241927 planific ator/specialist
plan sinteze; 244 101 consilier/expert/ inspector/referent/economist În manageme nt; 24410 3 consilier /expcrt/inspect or/referent/cconomist În economia
mediului; 244104 cons ilier / expert / inspector / referent / econo mist În comerţ ş i marketi ng; 244 107 consultant În management ; 258102 asistent de
cercetare economist În management ; 258104 asistent de cercetare economist În economia mediului ; 258108 asistent de cercetar e economist În economie
agro-al imentară ; 258 110 asistent de cercetare econ omi st În marketing ; 258114 asistent de cercetare economist În ges tiunea economică ; 258114 asistent
de cerceta re, eco nomist in gestiunea economica , 244 10I eco nomist in industrie, 244 108 tehnician econom ist, 24 1917 secretar economic
23 1003 expert cen tre de perfecţi onare, 232 pro fesori În înv ă t ă mântu l sec undar, in conditiile legi i; 232 1 profesori În inv ăţăm ântul licea l, postliceal,
profesional si de maistri, 2322 profesori În înv ă ţ ământu l gimnazial, in cond itiile legii; 2359 specialisti În Învăţământ, neclasificaţi În grupele de bază

anterioare, in conditiile legii ; 244 1 economişt i , exclusiv spec ialisti statisticieni şi cei din sistemul financi ar-bancar; 512101 administrator; 244104
consilier economist in comert si market ing; 241935consultant afacer i in agricultura

Denumirea ealificării :

Nivelul ca l i fică ri i : MAST ER AT

AG RO BlJS INESS

Co mpetente profesionale'

Descri ptori de
nivel ai elementelor
st r uct urale ale competenţelor profcsio le'

ClJNOŞT INŢE

Domeniul de studii Economie
Tipul de master Profesional

Grila 1M - Descrierea programului de studii prin competente profesionale şi competente transversale

1. Cunoaşterea aprofundată a unei arii de
specializa re şi, În cadrul acesteia, a dezvoltărilor

teoretice, metodologice ş i practice specifice
programului; utilizarea adecvată a limbajului
specific În comunicarea cu medii profesionale
diferite

• Se vo r ide nt ifica maximum 6 co mpet ente profes iona le

•• Se Înscriu in grilă descripto rii de nivel prezenta ţi in matricea Cad rului naţ ional a l ca l i ficărilo r din invăţă mânt u l supe rior (figura 1). În funcţie de nivelul ca l i ficări i (licenţă/masterat/doctorat)
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2. Utilizarea cunoştinţelorde specialitate pentru C I.2 C2.2 C3.2 C4.2 CS.2 C6.2

explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, În Explicarea concepte Explicarea si Explicarea si Explicarea ş i Explicarea Explicarea si
specifice afacerilor interpretarea interpretarea interpretarea conceptelor si interpretarea

contexte mai largi asociate domeniului agroalimentare deciziilor de deciz iilor de procedurilor de procedurilor metodelor ş i

pentru analiza, cval agrobusincss În gestionare a gestionare a utilizate În tehnicilor
rea ş i interpretarea contextul resurselor În programelor de procesul de de conducere a
unor s i tuaţ i i noi În global iz ă ri i ş i contextul management şi fundamentare a afacerilor
contextul dezvoltări mondializării dezvoltări i durabile marketing deciziilor agroalimentare
durabile pi eţelor agroalimentar prin proiecte

ABILITĂŢI

3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual ş i C I.3 C2.3 C3.3 C4.3 CS.3 C6.3

metodologie, În condiţii de informare incompletă,
Utilizarea Utilizarea integrată Rezolvarea unor Utilizarea i ntegrată Utilizarea aparatului Rezolvarea unor
integrată a unor met a unor instrumente probleme noi prin a unor concepte, conceptual ş i probleme noi În

pent ru a rezolva probleme teoret ice şi practice noi ş i instrumente de şi proceduri În aplicarea metode, metodologie pentru procesele
cercetare adecvate procesul de procedurilor de instrumente În rezolvarea unor specifice de
rezolvării unor fundarncntarc a diagnoză şi procesul de probleme noi derulare a
probleme teoretice Ş deciziilor În evaluare specifice fundamentare a În procesul proiectelor şi de
practice noi cond i ţii de domeniului programelor de de dezvoltare a acordare de
din sectorul afaccril incertitudine agroalimentar management ş i afacerilor consultanţă, În
agroalimentare marketing agroalimentare condiţii de

agroalimcntar informare
incomplet ă

4. Utiliza rea nuanţată ş i pertinentă de criterii şi C I.4 C2A C3A C4A CSA C6A

metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de Utilizarea unor Utilizarea unor Aplicarea unor Elaborarea de Utilizarea Aplicarea unor
criterii ş i metode criterii ş i metode criterii ş i metode programe de criteriilor ş i metode şi

valo are ş i a fundamenta decizii constructive de evaluare În de evaluare În de evaluare În management ş i metodelor adecvate criterii dc
procesul de fundamentarea ş i fundamentarea dc marketing În fundamentarea evaluare
elaborare a unor adoptarea programe, strategii agroalimentar În dezvoltării adecvate În
sinteze ş i cercet ă r i deciziilor ş i politici de cond i ţ i i le utilizării afacerilor procesele
proprii dezvoltare durabilă unor criterii ş i agroalimentare specifice de

În domeniu metode de evaluare derulare a
care să permit ă proiectelor şi de
fundamentarea de acordare de
decizii constructive consu ltanţă

5. Elabora rea de proiecte profesionale şi/sau de CI.S C2.5 C3.5 C4.5 CS.5 C6.S

cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de Utilizarea de Utilizarea de Elaborarea de Elaborarea dc Utilizarea de metod Utilizarea de met
metode cantitative metode cantitative programe ş i strategii programe dc cantitative ş i calitati cantitative şi caii

metode cantitative şi calitative
şi calitative În ş i calitative În domeniu prin utiliza management ş i În fundamentarea În derularea
vederea elaborări i fundamentarea ş i de metode marketing procesului de proiectelor ş i

de sinteze ş i adoptarea cantitative ş i agroalimentar dezvoltare a afaccril În acordarea de
cercet ă ri proprii deciziilor calitative făcând apel la agroalimentare consu ltanţă

metode cantitative
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şi calitative

Standarde minimale de performanţă pentru Elaborarea de Adoptarea de decizi Elaborarea unei Elaborarea unui Elaborarea unui Elaborarea unui

evaluarea competenţei:
sinteze şi cercetări şi asumarea de strategii de program de proiect de proiect de

- proprii privind responsabilit ăţi dezvoltare durabilă management / dezvoltare a unei mana gement al
anal iza mediului În privind organiz area marketing afaceri În sectorul unei afaceri
care Îşi desfăş oară activităţilor econom agroalimentar agroalimentar agroalimentare
activitatea agentii
economici din
sectorul
agroalim entar

Descriptori de nivel ai competentelor transversale" Competenţe transversale Standarde minima le de performanţă pentru evaluarea
competenţei

6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, CTt
În condiţii de autonomie şi de independenţă Aplicarea normelor şi valorilor de etică Soluţionarea În timp real a unei probleme de la locul

profesională profesionalăpentru luarea deciziilor şi de muncă, respectând normele deontologiei

realizarea independentă sau În grup a unor profesionale

sarcini /obiective complexe de la locul de
muncă

7. Asumarea de roluri/funcţii de conducere a CT2
activităţiigrupurilor profesionale sau a unor Planificarea şi organizarea resurselor umane în Realizarea unui portofoliu de conducere care să

instituţii cadrul unui grup sau a unei organizaţii , în conţină organigrama, enumerarea bazelor de date pe

condiţii de conştientizare a responsabilităţii
progr ame de lucru, an alize, s inteze, prognoze

pentru rezultatele profesionale

8. Autocontrolul procesului de Învăţare, diagnoza CT3
nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei Asumarea nevoii de formare continuă pentru a Elabo rarea ş i prezentarea unui pl an personal de

activităţi profesionale crea premisele de progres în carieră şi adaptare formare continuă

a propriilor competenţe profesionale şi

manageriale la dinamica mediului economic
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Domeniul de studii Economie
Tipul de masterat: Profesional

Facultatea : Economie Agroalimentară şi a MediuluiUniversitatea: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Programul de studii de masterat AGROBUSINESS

Grila 2M. Stabilirea corelaţiilordintre competenţeleprofesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi

creditele alocate
Competenţe profesionale Competenţe explicitate prin Ar ii de conţinut Discipline de studiu Credite

descriptori de nivel Pe Pe
disciplină* competenţă

C I Elaborarea de sinteze şi cercetări C L I Cunoşaterea procedurilor Economia agricolă europeană 4/7
proprii de anal iză a real ităţii de d i agnoză specifice Economie agroal i mentară Managementul calităţii În 2/7
economice procesului de dezvoltare Întreprinderile agroalimentare

a sectorului Filiere agroalimentare 1/7
agroa limentar Comerţ agroalimentar 2/10

C 1.2 Explicarea concep telor
Burse de mărfuri agroalimen tare 2/10

specifice afacerilor
agroalimentare pentru Metode, tehnici si Managementul strategic În 1/8

analiza, evaluarea şi
instrumente de analiză Întreprinderile agroalimentare

interpretarea unor s i tuaţ i i Analiză econom ico-financiară 1/10
noi În contextul

avansată

dezvoltări i durabile Managementul proiectelor 1/10
C 1.3 Utilizarea in tegrată a agroalimentare

unor metode şi Marketing strategic În 1/10 17
instrumente de cercetare Întreprinderile agroalimentare
adecv ate rezolvării unor
probleme teoretice şi Gestiunea financiară, cred itarea şi 1/10
practice noi din sectorul asigurarea În Întreprinderile
afacerilor agroalimentare agroalimentare

C L4 Utilizarea unor criterii ş i

metode de evaluare În Disertaţie* * 1/15
proce sul de elaborare a
unor sinteze ş i cercetări

proprii
C I.5 Utilizarea de metode

cant itative şi calitative În
vederea elaborăr i i de
sinteze şi cercetăr i

proprii
C2 Fundamentarea ş i adoptarea C2. 1 Defin irea metodelor şi Management ş i marketing Managementul strategic În 1/8

deciziilor, asumarea de instrumentelor de agroalimentar Întreprinderile agroalimentare
responsabilităţi privind fundamentare a deciziilor
organizarea şi coordonarea manageriale specifice Filiere agroalimentare 1/7

proceselor ş i activ ităţ i l or sectorului agroa limentar Comerţ agroalimentar 2/10
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eco nomice C2.2 Explicarea ş i nterpretarea Burse de mărfuri agroalimentare 2/10
deciziilor de
agrobu siness În contextul

Managementul calităţii În 1/7

global izării ş i
Întreprinder ile agroalimentare 14

mond ializări i pieţelor
Market ing stra tegic În 111 0

C2.3 Utilizarea i n tegrată a Întreprinderile agroalimentare

unor instrumen te şi
Metode, tehnici si Analiză economice-financiară 1110

proceduri În procesul de instrume nte de analiză avansată

fundamentare a decizi ilor Managementul proiectelor 111 0

În condiţii de agroalimentare

incertitudine Ges tiunea financ iară, creditarea ş i 1110

C2.4 Utilizarea unor criterii ş i asigura rea În Întreprinderile

metode de eva luare În agroa limentare

fundamentarea ş i Practica 2115

adoptarea deciziilor Disertaţ i e * * 1/15
C2.5 Utilizarea de metode

cantit ative ş i ca litat ive În
fundament area ş i

adoptarea deciziilor
C3 Elabo rarea şi fundame ntarea de C3.1 Desc rierea metodelor şi Management ş i strategi i Economia agrico lă europeană 3/7

programe, strateg ii şi po litici de tehnicilor de elaborare şi În agrobusiness
dezvoltare durabilă gest ionare a pro iectelor Strategii, politici şi programe de 3/8

În sectorul agroalimentar dezvoltare rurală şi regională

C3.2 Explicarea ş i Managementul strateg ic În 1/8

interpretarea de cizi ilor Întreprinder ile agroa limentare

de gestionare a Filiere agroalimentare 1/7 25
res urse lor În contextul Managementul calităţii În 1/7
dezvo ltării durabile Întreprinderile agroalimentare

C3.3 Rezolvarea unor
Comerţ agroa limentar 211 0

probleme noi prin
aplicarea procedurilor de Burse de mărfuri agroalimentare 2110
diagnoză ş i eva luare

Marketi ng strateg ic În 211 0specifice domeniul ui
agroalimentar Întreprinderile agroalimentare

C3.4 Aplicarea unor criter ii şi
Metode, tehnici si Anal i ză economico- financ i ară 2/10

metode de eva luare În instrumente de anal iză avansată

fundamentarea de Manage ment ul proiectelor 1/10

programe, strategii ş i agroa limentare

politici de dezvoltare Gestiunea fi nanciară, creditarea şi 211 0
durabilă În domeniu asigurarea În Întreprinder ile

C3.5 Elaborarea de programe agroal imentare

ş i strategi i de dezvoltare Practica 2/15
durabi lă În domeniu prin Seminar şt i inţ ifi c 2/8
utilizarea de metode
cantitat ive şi ca litative

Disertaţie * * 1115

~
a:a
"al
Z
i5



\O
\O

o
Qj
!'2
::::l
cn
Q)

o::
ro
~
2
Ci
>
N
Q)

o
ro.;5
t)
Q)

CI)

ro
c
o
~
Q)
el.
O C')

C4 Elaborarea, fundamentarea şi C4 .1 Identificarea procedurilor Management şi marketing Managementul calităţii în 2/7
implementarea programelor de de elaborare a agroal imenta r întreprinderile agroalimentare
management şi marketing Programelor de

Marketing strategie în 2/10
agroalimentar management şi

întreprinderile agroalimentare
marketing agroalimentar

C4.2 Explicarea şi Managementul strategie în 1/8
interpretarea întreprinderile agroalimentare
procedurilor de

Filiere agroalimentare 1/7gestionare a programelor 19
de management ş i

Comerţ agroalimentar 2/10
marketing agroalimentar

C4 .3 Utilizarea integrată a Burse de mărfuri agroal imentare 2/10
unor concepte, metode ,
instrumente în procesul Metode, tehnici si Analiză economico-financiară 2/10

de fundamentare a instrumente de analiză avansată

programelor de Gestiunea financiară, creditarea şi 2/10
management şi asigurarea în întrep rinde rile
marketing agroalimentar agroalimentare

C4.4 Elaborarea de programe Practica 2/15
de management şi

Managementul proiectelor 1/10marketing agroalimentar
în condiţiile utili zării

agroalimentare

unor criterii ş i metode de Disertaţie* * 2/15

evaluare care să permită

fundamentarea de decizii
constructive

C4 .5 Elaborarea de programe
de management şi

market ing agroalimentar
făcând apel la metode
cantitative şi calitative

C5 Fundamentarea ş i dezvoltarea C5 .1 Definirea proceselor Management şi strategii Managementu l calităţi i în 1/7
afacerilor agroa limentare manageri ale specifice în agrobusiness întreprinderile agroalimentare

sectorului Strategii, politici ş i programe de 3/8
agroalimentar dezvolt are rurală şi regională

C5 .2 Expliearea conceptelor Managementul strategie în 1/8
si procedurilor utilizate întreprinderile agroalimentare
în procesul de Filiere agroalimentare 1/7
fundamentare a

Comerţ agroalimentar
23

dec iziilor 2/ 10

C5 .3 Utilizarea aparatulu i Burse de mărfuri agroalimentare 2/10

conceptual şi Marketing strategic în 2/10
metodologie pentru întreprinderile agroa limentare
rezolvarea unor Metode, tehnici si Analiză economice-financiară 2/10

instrumente de analiză avansată
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probleme noi în Managementul proiectelor 1/10
procesul de dezvoltare agroa limentare
a afacerilor Gest iunea financiară, creditarea şi 2/10
agroal imentare asigurarea în întrepr inderile

C5.4 Utilizarea criteriilor şi agroa limentare
metodelor adecvate în Pract ica 2/15
fundamentarea Seminar şti inţifi c 2/8
dezvoltării afacer ilor Disertaţie"* 2/15
agroalimentare

C5.5 Utilizarea de metode
cantitative ş i calitative
în fundamentarea
procesului de
dezvoltare a afaceri lor
agroa limen tare

C6 Formarea abilităţilor de 6.1 Identificarea Manage ment ş i Manage mentul strategic în 1/8
cond ucere a afacerilor oportunităţ i lor de consultanţă întreprinder ile agroalimentare
agroalimentare prin proiec te ş i implementare a Marketing strateg ic în 2/10
de acordare de consultanţă pro iectelor ş i de acordare întrenrinderile agroa limentare
antreprenorilor din domeniu de consultanţă în sectorul Strategi i, politici şi programe de 2/8

agroal imentar dezvoltare rurală şi regională

6.2 Explicarea şi interpretarea Filiere agroalimentare 2/7
metodelor ş i tehnicilor Metode, tehnici si Analiză economice-financiară 2/10
de conducere a afacer ilor instrumente de analiză avansată
agroalimentare prin

Managementul proiec telor 1/10
proiecte

agroal imentare
6.3 Rezolvarea unor probleme

Gestiunea financiară, creditarea ş i 2/10
18

no i în procesele specific e
asigurarea în întreprinderile

de derulare a proiec telor
agroalimentare

şi de acordare de
Practica 2/15

consultanţă, în condiţii
Seminar ştiinţific 2/8de informare i n completă

r6.4 Aplicarea unor metode ş i
Disertaţie* * 2/15

criterii de eva luare
adecvate în proce sele
specifice de der ulare a
proiectelor şi de acorda re
de consu ltanţă

r6.5 Utilizarea de metode
cantitative şi calitative
în derularea pro iectelor
şi în acordarea de
consultanţă
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* Se va menţ iona numărul de credit e prin care disci plina respecti vă cont ribuie la realizarea competenţelor, din totalul de credite alocat discipline i potr ivit planului de
Învăţământ.

** Potrivit Deciziei Senatului ASE, cele 15 puncte credit aferente Disertaţiei sunt peste cele 120 ale prog ramului de studii de masterat.

Competenţe transversale Discipline C redite
de stud iu Pe disciplină Pe competenţă

CT1 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profes ională pentr u luarea decizii lor ş i Practica 1/15
realizarea i ndependentă sau În grup a unor sarc ini/obiective complexe de la locul de Seminar şti inţific 1/8
muncă

Managementul stra teg ic În Întreprinderile 1/8
6

agroalimentare
Managementul proiectelor agroalimentare 1/10
Disertaţ ie * * 2/15

CT2 Planificarea şi organizarea resurselor umane În cadru l unui grup sau a unei Practica 2/15
organ izaţii, Managementul strategi c În Întreprinderi le 1/8
În condiţii de conştientizare a responsabilităţii pentru rezultate le profes iona le agroa limentare 7

Managementul oroiectelor az roa limentare 2/ 10
Disertaţie* * 2/15

CT3 Asumarea nevoi i de formare cont i nuă pentru a crea premisele de progres În Practica 2/15
carieră

Seminar şt ii nţific 1/8
6

ş i adaptare a propri ilor competente profe sionale ş i manageriale la dinamica mediului
eco nomic Managementul oro iectelor aa roa lirncntare 1/10

Disertaţie * * 2/15
TOTAL PUNCTE CREDIT (D ISCIPLIN E OBLIGATORII) 135
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C6
Fundamentarea
deciziilor privind
politica ş i gestiune

capitalului natural
pe principiile
ecologiei sistcmice
şi dezvoltării

durabi le

C5
Managementul
ecosistemic ş i

adaptativ al
sistemelor
economico
sociale,
componente
ale
comp lexelor
socio 
ecologice

C4
Elaborarea de
strategii şi

politici de
dezvoltare
durabilă

C3
Utilizarea critic
constructivă a
ach i zi ţ i i lor

cognitive ş i a
depr inderi lor
practice În
procesul de
elaborare,
impleme ntare ş i

monitorizare a
unor proiecte si
programe
complex e

Programul de Studii ECONOMIE ECOLOGICĂ

C2
Aplicarea
integrată a
conceptelor şi

metodelor
specifice
ştiinţelor

economice
În evaluare şi

diagnosticare, În
elaborare de
strate gii şi

adoptare de
decizii,
În conducerea ş i

coordonarea
implementării

acestora

CI
Anali za
aprofundată a
fenomenelor ş i

proceselor
economico
sociale şi a
impactului
acestora asupra
ecosisteme lor În
scopul
elaborării de
rapoarte ş i studii
necesare
conducerii
organizaţii lor

Precondiţii de acces : diploma de licenţă În ştiinţe economice

Ocupaţii posib ile:
241921 speciali st marketin g; 241923 asistent comercial ; 24 1924 asiste nt director/responsabil de funcţiune (studii sup.) ; 241927
planificator/specialist plan sinteze ; 244101 consilier / expert / inspector/referent/economist În management; 244103
consilier/expert/inspector/referent/economist În economia mediului ; 244104 consilier/expert/inspector/referen t/economist În comerţ şi

marketing; 244107 consultant În management; 258102 asistent de cercetare economist În management; 258104 asistent de cercetare
economist În economia mediului ; 258108 asistent de cercetare economist În econo mie agro-alimentară; 258110 asistent de cercetare
econo mist În marketing; 258114 asistent de cercetare economist În gestiunea economică; 258 114 asistent de cercet are, economist in
gestiunea economica, 24410 l economi st in industrie, 244 108 tehnician economist, 2419 17 secretar economic; 258 cercetător i şi asi stenţi

de cercetare În ştiinţe economice, sociale şi umanistice; 258104 asistent de cercetare economi st În economia mediului ; 258 114 asistent de
cercetare economi st În gestiunea economică; 111010 consilier instituţi i publice; 111071 consi lier parlamentar; 122105 şef centru
protecţia plantelor şi mediului; 123709 şef proiect cercetare-dezvoltare; 22 1113 consi lier eco log; 111019 cons ilier economic; 244103
consilier economist În economia mediul ui; 244102 consilier economist În economie generala; 244 106 cons ilier economi st În gestiunea
economica; 254112 asistent de cercetare În ecologie si protectia mediu lui; 258104 asistent de cercetare economist În economia
mediului ; 258114 asistent de cercetare economist În gestiunea economica; 258103 cercetator economist În economia mediului ; 258113
cercetator economi st În gestiunea economica
Ocupaţi i propuse: responsabil de mediu În organizaţii economice şi instituţii publice ; şef departament mediu În organizaţii economice
ş i instituţii publice

Economie ecologică

Nivelul calificăr ii : Masterat

Denumirea cal ificării:

Competenţe profesionale'

Descriptori de
nive l ai elemente lor
structura le ale com petenţelor rofesiona le"

Grila I M Descrierea programului de studii prin competente orofesionale şi competente transversale

Domeniul de st udii Econom ie
Tipul de master: cercetare
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• Se vor identifica maximum 6 competente profesionale

.. Se Înscriu În grilă descriptorii de nivel prezentaţi În Ma tricea CadruluiNaţional al Calificări/or din invăţăm6ntui Super ior (Figura 3) În funcţie de nivelul callflc ă rtl (licenţă/Masterat/Doctorat)
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CUNOŞTINŢE

I. Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare CU C2.1 C3 .1 C4 .1 C5.1 C6.1
ş i, În cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, Definirea Identificarea si de Definirea şi argut Identificarea si de Definirea argurne Identificarea si
metodologice şi practice specifice progra mul ui ; conceptelor metodelor şi mode tarea aprofundată procedurilor de a metodologiei şi argumentarea
utilizarea adecvată a limbaj ul ui specific În comunicarea teoretice si avansate de funda posibilităţilor teo abordare strategic etapelor evaluării suportului
cu medii profesionale diferite metodolo-gice tare a deciziilor de şi practi ce de rac a dezvoltării impactului ecolo teoretico-

avansate, a conducere specific a mediului, ca sis agroalimentare şi metodologie
practicilor eco-econormei la mecanismul a spaţ i u l u i rural Î pentru evaluarea
moderne economic, În con corelaţie cu capita lului natural
aplicate În restricţiilor mediul
domeniul ecologice
economiei ecoloţ

2. Utilizarea cu noştinţelor de specia litate pentru CI.2 C2.2 C3 .2 C4. 2 C5.2 C6 .2
expl icarea ş i interpreta rea unor s ituaţii no i, În contexte Explicarea conce Explicarea si Explicarea si Relevarea şi Explicarea metoc Expl icarea
mai largi asociate domeniului economiei ecoloţ interpretarea interpretarea explicarea de evaluare a şi

pentru ana liza, e decizi ilor deci ziilor de
impactului

impactelor de me interpretarea
rea şi interpretare eco-strategice În valorificare a ş i interpretarea integrată a
unor s i tuaţ i i noi Î contexte noi legate resurselor

politicilor de rezultatelor acest metodelor şi

contextul dezvolt sch imbările naturale Într-
mediu , pe baza În noile condiţi i c tehnicilor de

durabile climatice un context mai
abordăr i i holi ste, dezvoltare evaluare a

larg , definit de asupra capitalului
preocupările la sistemului natural
scară regională

socio-economic,
pentru

şi global ă explicarea
privind precum şi a raportului dintre
conservarea modalităţi lor de evaluarea acestuia
mediului integrare a şi performanţa

acestora În econorruco-

strategia soc i ală

generală de
dezvoltare

ABILITĂŢI

3. Util izarea integrată a aparatului conceptual şi C1.3 C2 .3 C3 .3 C4.3 C5.3 C6. 3
metodologie, În condiţii de informare incompletă, Alegerea si utiliz Integrarea Utilizarea Utilizarea Integrarea evaluă Integrarea
pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi integrată a metod conceptelor şi parametrilor de metodelor şi impactului instrumentelor

instrumentelor de metodelor proiectare şi tehnici lor de eco logic economice cu ce le
cercetare adecv at specifice operaţionalizare evaluare ş i În sistemul administrative de
rezolvării unor şt i i nţelor a politicilor de analiză a ariilor instrumentelor con servare a
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probleme noi economice în mediu pe baza protejate în uti lizate în capitalulu i natural
din sfera ana liza şi abordări i contextul managementul în condiţii

eco-economiei eva luarea rolului ho listice abordării mediului
de informaţieactori lor ecosistemice a

guvernamentali şi
a medi ului

reţele lor incompletă

neguvernamental i ecologice
în aplicarea eco-
strategiei

4. Utilizarea n uanţată ş i pert inentă de criteri i şi metode CI.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6 .4
de eva luare, pentru a for mula judecăţi de va loare ş i a Evaluarea Formularea şi Aprecierea Stabilirea Ap licarea criterii Utilizarea metodele
fundamenta de ciz ii const r uctive critică şi argumentarea raţionalităţii relevanţei unui metodelor tehnici lor de evalua

pertinentă a unor propuneri unui proiect de proiect de mediu specifice şi analiză a ariilor
modelelor, pentru creşterea mediu din punct d in perspectiva managementu lui protej ate pentru
tehnicilor şi performanţei de vedere obiectivelo r ecos istemic adoptarea decizii lo
criteriilor ecologice a metodologie şi stra tegice de adaptativ pent ru privind gesti unea
pentru activităţii procedural dezvoltare fundamen tarea capitalului natural
formularea de eco nomico- naţională ş i dec izii lor
decizii şi judecăţi sociale europeană privind com -
valoare plexe le socio -

eco logice

5. Elaborarea de proiecte profesionale ş i/sau de CI.5 C2.5 C3 .5 C4.5 C5.5 C6 .5
cercetare, utilizân d inovat iv un spectr u variat de Elaborarea de Proiectarea Întocmirea Elaborarea şi Întocmirea de Utilizarea metodei
metode ca nti tat ive ş i ca litative studii şi rapoarte mecan ismelor de planuri lor de operaţionalizarea planuri de acţiun cantitative şi cal itat

de cercetare valorificare a implementare a po liticilor de pentru conservar adecvate pentru
nece sare resurselor natural setului de norme mediu speci ilor, habitat fundamentarea
conducerii funcţie de tipul de metodologice şi ecosistemelor hotărâri lor privind
organizaţiilor accesare şi de cor a măsurilor afere preveni rea degrad ă

al resurse lor, de programelor de capitalului natural
etica gestionări i
resurselor
naturale

Standarde minim ale de performanţă pe nt r u eva lua re a Întocmirea rapoI1 Rea lizarea unei Elaborarea unui Real izarea unui Formularea unui Elaborarea unui
competenţei: de apreciere a cercetări privind proiect de mediu program pentru plan de măsuri raport de cercetare

raţionalităţii şi caracterul în context ap licarea unei po care să respecte privind preveni rea
relevanţei unui rege nerabi l sau spatio-ternporal d de med iu într-un principii le şi degradării capitalul
proiect de dezvol neregenerabil al context precizat filosofia natural într -o zonă

economică din resurselor natural conservării delimitată

perspectiva impa naturii şi

ecologic protecţiei

biodiversităţii
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Descriptori de nivel ai competenţelor Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru
transversale" evaluarea competenţei

6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, În CT1
condiţii de autonomie şi de independenţă profesională Aplicarea normelor ş i valorilor de etică profesională Proiectarea unei scheme de soluţionare În timp

deciziilor specifice managementului ecosistemelor Ş real a unei probleme de la locul de muncă şi

independentă sau În grup a unor sarcini/obiective co asumarea implementarii acesteia, respectând
de la locul de muncă normele deontologiei profesionale

7. Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii CT2
grupurilor profesionale sau a unor instituţii Planificarea ş i organi zarea resurselor umane În cadn Realizarea unui portofoliu de conducere care să

grup sau a unei organizaţii , În condit ii de conştientiz conţină organigrama, sistemul intern de
responsabilităţii pentru rezultatele profesionale informare/raportare, enumerarea bazelor de date pe

programe de lucru, ghidul de metode de
monitorizare, analize ş i prognoze etc.

8. Autocontrolul procesului de Învăţare, diagnoza CT3
nevoilor de formare, analiza retlexivă a propriei Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea Elaborarea şi prezentarea unui plan personal de
activităţi profesionale premisele de progres În carieră şi adaptare a formare continuă pentru a asigura dezvoltarea

propriilor competente profesionale ş i manageriale la competenţelor profesion ale ş i manageriale
dinam ica mediului economic
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G rila 2M. Stabilirea corelaţii lor d int re competenţele profesiona le şi competen ţele t ra nsve rsa le şi a r iile de conţinu t, disciplinele de studiu şi

creditele a loca te

Universitatea : ASE BUCURESTI Facultatea: ECONOMIE AG ROA LIMENTARA SI A MEDI ULUI Cal ificarea: ECONOM IE ECOLOG ICA
Nivelu l de studii : MASTER CERCETA RE
Domeniul fundamental STIINTE ECONOM ICE Domeni ul de studii ECO NO MIE Programul de studii: ECO NO MIE ECO LOG ICA

Co mpetente profes iona le Co m petente ex plicitate pr in A r ii de conţinu t Disc ipline de studiu C red ite
desc ri ptor i de nivel Pe Pe

disciplină* com petenţă

CI Analiza aprofundatăa CI. I Defi nirea conceptelor Management ul capita lului natural 4/8
fenomenelor şi proceselor teo retice si metodolo-gice

Evaluarea capitalului nat ural
2/7

economico -sociale şi a impactului avansate, a practicilor
acestora asupra ecosistemelor în moderne apl icate în domeniul Globalizarea şi med iul 4/8
scopul elaborării de rapoarte şi studii economiei ecologice Ecomarketing strategic
nece sare conducerii organizaţiilor CI.2 Explicarea conceptelor Eco-economie 2/7

economiei ecologice pentru ana
Analiză cantitativă

18
eval uarea şi interpretarea unor s

în cercetăril e dc medi u 2/7
noi în contextul dezvoltării

durabile Gestionarea riscuri lor eco lozice 3/8
CI.3 Alegerea si utilizarea irite] Disertaţie** 1/ 15

a metodelor ş i instrumentelor d
cercetare adecvate rezolvării un
prob leme noi din sfera eco-ecor
CI.4 Evaluarea critică şi

pertinentă a modelelor,
tehnici lor şi criteriilor
pentru formu larea de decizii ş i

judecăţi de valoare
C I.5 Elaborarea dc studii şi

rapoarte de cercetare necesare Metode, tehnici şi

con duceri i organizaţii lor instrumente de cercetare
C 2 Aplicarea integrată a conceptelor C2 .1 Identificarea si definirea 4/8
şi metodelor specifice ştiinţelor metodelor şi modelelor avansat Politici de mediu

economice de fundamentare a deciziilor Economia resurselor natura le 2/7
în eval uare şi diagnosticare, în de conducere specifice eco -ecor
elaborare de strategii ş i adoptare de C 2.2 Explicarea si interpretarea Eval uarea capitalului natural 3/7
decizii, în conducerea şi coordonarea dec iziilor eco -strategice în cont Economia mediulu i
implementării acestora noi legate de sch imbări le climat Metode, tehnici şi Gestionarea riscu rilor ecologice 3/8 16

C 2.3 Integrarea conceptelor ş i instrumente de cercetare
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metodel or specifice şt ii nţe lor Analiză cantitativă 3/7
economice În În cercetările de mediu
analiza ş i evaluarea rolului Disertaţie** 1/15
actor ilor guvernamentali ş i

neguvern ament ali În aplicarea
eco-strateg iei
C2.4 Formularea ş i

argumentarea unor propuneri
pentru creşterea performanţei

ecologice a acti vităţ ii

economice-sociale
C2.5 Proiectarea mecan ismelo
valorifi care a resurselor natura
funcţ i e de tipul de accesare ş i

de consum al resurselor, de etic
gestionării resurselor naturale

C3 Utilizarea cr i tic-con structivă a C3.1 Definirea ş i argumentarea Managementul reţelelor ecologice 3/10
achiziţ ii lor cogni tive ş i a aprofundată a posibili tăţilor teo Eco-economie
deprinderilor practice În procesul de ş i practice de racordare a mediu
elaborare, implement are şi ca sistem, la meca nismul econo Ecomarketing strategic 2/7

monitorizare a unor proiecte si În contextul restrictiilor eco logi Gestionarea riscuri lor ecologice 2/8
programe complexe C3.2 Explicarea şi interpretarea Metode, tehni ci ş i

deciziil or de va lorificare a instrumente de cercetare Politici de mediu 4/8 18
resur se lor naturale Într-un Disertaţie** 1/15
context mai larg, definit de Economia resurselor naturale 2/7
preocupăril e la scară

regională şi globală privind
con serv area mediului Globalizarea ş i mediul 4/8
C3.3 Utilizarea parametrilor
de proiectare şi

operaţionalizare a politicilor
de mediu pe baza abordări i

holistice a mediului

C3.4 Aprecierea raţionalităţii

unui proiect de mediu din
punc t de vedere metodol ogie
ş i procedural
C3.5 Întocmirea planur ilor de
implementare a setului de
norme
metodologice şi a măsuril or afe
programelor de mediu

Economia mediului
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C4 Elaborarea de strategii şi politici C4 .1 Identificarea si definirea Economia resurselor naturale 3/7
de dezvoltare durabilă procedurilor de abordare strateg

Eva luarea capitalului natu ral 2/7a dezvoltării agroalimentare ş i

a spaţiul ui rural În corelaţie cu r
Eco-economie Managementul reţelelor eco log ice 211 0

C4.2 Relevarea şi explicarea

impactului pol iticilor de
Ecomarketing strategic 2/7mediu , pe baza abordării 18

holiste , asupra sistemului
Analiză cantitativă 2/7socio -economic,
În cercetările de medi u

precum şi a modalităţi lor de
integrare a acestora În Evaluarea impactului eco logic 5110
strategia generală de
dezvoltare

C4 .3 Utilizarea metodelor şi
Disertaţie** 2115

tehnici lor de evaluare şi

analiză a arii lor protejate În
Metode, tehnici şicontextul abordării

ecosistemice a reţelelor instrumente de cercetare

ecologice
C4.4 Stabil irea relevanţei

unui proiect de mediu din
perspect iva obiectivelor
strategice de dezvoltare
naţională şi europeană

C4 .5 Elaborarea şi

operaţionalizarea po liticilor
de mediu

C5 Managementul ecosiste mic şi C5.1 Definirea argumentată Managementul capitalului natura l 4/8
adaptativ al sistemelor economico- a metodologiei şi a etapelor eva

Eco-economiesociale, componente ale complexelor impactului eco logic Managementul reţelelor ecologice 5110
socio-ecologice C5.2 Explicarea metodelor

de evaluare a impactelor de me
Managementul pro iecte lor de 511 0

şi interpretarea rezultatelor aces 19
în noile condiţii de dezvoltare

mediu

C5.3 Integrarea evaluării
Metode, tehnici şi Evaluarea impactului ecologic 3110

impactu lui ecologic În sistemu instrumente de cercetare

instrumentelor utilizate În
managementul mediului
C5 .4 Ap licarea criteriilor şi Disertaţie** 2115
metodelor specifice
managementului
ecosi stemic adaptati v pentru fur
privind com- plexele socio -ecol
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Competenţe t r a nsve rsa le Discipline C redite
de st udiu Pe disciplină Pe competenţă

CTI Aplicarea norme lor şi valorilor de etică profesională pentru luarea dec iziilor Managementul prin valoare 7/7
specifice managementu lui ecosistemelor şi rea lizarea independentă sau În grup a Seminar şti inţific 1/8
unor sarcini/obiective complexe de la locu l de muncă

Practi că 3/15
13

Disertaţie* * 2/15

CT2 Planificarea şi organizarea resurselor umane În cadru l unui grup Seminar şti i nţific 1/8
sau a unei organizaţii, În condiţii de constientizare a responsab i l ităţ ii

P ract i că 311 5

C5.5 Intocmirea de plan uri de
acţiune

pentru conservarea spec iilor,
habit atelor, ecosistemelor

C6 Fundamentarea dec iziilor privind C6 .1 Identificarea si argument Managementul pro iectelor de 511 0
şi gest iunea capitalului natural pe prin suportului teoreti co-metodolog mediu
ecologiei sistemice ş i dezvoltării pentr u evaluarea capitalului Evaluarea impactulu i eco logic 211 0
durabile natural

C6 .2 Explicarea şi Practică 6/15
interpretarea integrată a 20
metodelor şi tehn icilor Seminar ştiinţific 5/8
de evaluare a
cap ita lului natural
pentru expli carea
raportului dintre
eva luarea acestuia
ş i performanţa eco nomico-soci
C6. 3 Integrarea Metode, tehnici ş i Disertaţie* * 211 5
instrumentelor economice cu instr umente de cercetare
ce le adm inistrative de
conservare a capitalului
natura l în condiţii de
informaţie incompletă

C6 .4 Utilizarea metodelor ş i tel
de eva luare şi anal iză a ariilor
protejate pentru adoptarea deciz
privind gestiunea cap italului na
C6 .5 Utilizarea metodelor cant
şi ca litat ive adecvate pentru
fundamentarea hotărârilor privi
prevenirea degradării

capitalului natura l
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* Se va menţiona numărul de credite prin care disciplina respect ivă contribuie la realizarea competenţelor, din totalul de credite alocat disciplinei potrivit
planului de Învăţământ.

** Potrivit Deciz iei Senatului ASE, cele 15 puncte cred it aferen te Disertaţiei sunt peste cele 120 ale programului de studii de masterat.

pentru rezult atele profesionale Disertaţie * * 2/15 7
Ecomarketing strategic 1/7

CT3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres În Seminar şti i nţ i fic 1/8
carieră şi adaptare a propriilor competente profesionale şi manager iale la dinamica Practică 3/15 6
mediului economic

Disertaţie * * 2/15

TOTAL PUNCTE CREDIT (DIS CIPLIN E OBLI GATORII) 135
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Domeniul de studi i STIIN TE ECONOMICE Programul de Studii CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACERILOR Tipul de master: CE RCETA RE
Grila 1M - Descrierea programului de studii prin competente profesionale şi competente transversale

Denumirea ealificării: Ocupaţii posibile : Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar - 241304; Aud itor financi ar - 241107; Auditor intern-

CONTABl LlTATE A SI AUOIT UL
241165; Auditor intern in sectorul publ ic - 241106; Cercetator in gestiune, eontabilitate, control financ iar - 241303; Contabil- 331302; Contabil
bugetar - 331306; Conta bil financiar-bancar - 431202; Contabil-sef - 121120; Expert eontabi l-ver ificator - 241102; Expe rt evaluator de active

AFACE RII financiare - 241254; Exper t financiar-banear - 241204; Referent de specia lita te financiar-contabilitate - 241104; Revizor contabil - 241103; Sef

Nivelul calificării : MAST ERAT
birou/servicii financiar-contabilitate - 121124

Precondi ţii de acces: Diploma de licenta in domeniul CONTABILITATE

~~
Competente profesionale' C I Coordonarea C2 Coordonarea C3 Realizarea de C4 Identifiearea C5 Identifiearea

activitatii operative act ivitatii de rapoarte financiar - operatiunilor operatiunilor specifice
nivel a i elemen ~ si de evidenta evidenta operativ- contabile si diagnoza specifice realizarii real izarii auditului intern si
st r uctur ale ale compe elor profesionale" contabila contabila in financia ra controlului financi ar

entitati cu financiar contabil si
caracter specific expertizei contabile
(inst itutii publice,
inst itutii bancare,
gr upuri de
societati)

1. Cunoaşterea aprofuudată a unei a rii de specializa re şi, În
eadrul acesteia, a dezvol tărilor teoretice, metodologice ş i

practice specifice pro gramului; utilizarea adecvată a C I.I Definirea si C2. 1Definirea si C3.1 Definirea si C4.1 Identificarea si C5.1 Delimitari conceptuale
limbajului specific În comunica rea cu medi i profesionale aprofundarea aprofundarea aprofundarea descrierea intre auditul intern si auditul
difer ite conceptel or, conceptelor, conceptelor, teoriilor conceptelor, financiar. Teorii si metode

procedeelor si procedeelor si si metodelor folosite teorii lor si utilizate in auditul financiar
metodelor folosite metodelor folosite in rea Iizarea modelelor utilizate
in contabilitatea in contabil itatea rapoartelor financiar- in controlul
organizatiei unor entitati cu contabile financ iar-contabil.

caracter specific Definirea si
organizarea
expertizei contabile.

2. Utiliza rea cunoştin ţelor de special itat e pentru explica rea ş i

interpretarea unor situaţii noi, În cont exte mai largi asocia te C I.2 Explica rea si C2.2 Explicarea si C3.2 Delimita rea C4.2 Explicarea si C5.2 Identificarea riscurilor
domeniului interpretarea interpretarea sta nda rdelor interpretarea in contabilitate si audit (riscul

metodelor si metodelor si internationale de metodelor si inerent, riscul de control si
procedeelor procedeelor raportare financiara procedeelor riscul de nedetectare)
utilizate in utilizate in utilizate in controlul
contabilitatea contabilitatea financiar- contabil
organizatiei institutiilor

publice, bancare,
grupurilor de

I
:>
w
sz
:>
Z
:>

• Sevor ident ific a maximum 6 compete nte profesionale

•• SeÎnscriu În grilă descript ori! de nivel prezentaţ i i n matr icea Cadrului n aţ io na l al ca lifică ri lo r din învăţă mâ ntu l superior (f igura 1), În fu ncţie de nivelul ca l i fică r i i {l i cenţă/ma sterat/doctorat }
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Descriptori de nivel a i competenţelor transversale" Competente transversa le Sta nda rde minimalc dc performanţă pentru eva lua rea
competentei

6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, În cond iţ ii de CTI Ap licarea principiilor, nor melor si va lorilor de Solutionarea rapida a problemelor ce pot sa apara la locul de
autonomie şi de independenţă profesiona lă et ica profesionala in cadrul propriei stra teg ii de mun ca munca, respectand normele deontologiei profesionale

rigu roasa , cficic nta si responsa bila

societa ti

3. Utilizarea in tegrată a a para tu lui conceptual ş i metodologie,
În con di ţi i de info r mare incompletă , pentru a rezolva C1.3 Aplica rea si C2.3 Apl ica rea si C3.3 Aplicarea C4.3 Aplica rea si C5.3 Ap licarea procedur ilor

probleme teoretice şi practice noi eva luarea evaluarea concepte lor , teoriilor eva luarea de a udit si obtinerea probelor
procedee lor si procedeelor si si metodelor pentru procedeelor si de a udit
teh nicilor folos ite in tehnicilor folosite pregatirea tehnicilor de
eontabilitatea in contabi litatea inform ati ilor eontro l finan ciar-
organizat iei unor ent itati cu necesa re intoemiri i de contabil

caracter specific rapoarte finan ciar-
contabile

4. Utiliza rea nuanţată şi pertinentă de cr iterii şi metode de
eva lua re, pentru a form ula judecăţi de valoare şi a C 1.4 Evaluarea C2.4 Evaluarea C3.4 St ud ierea C4.4 Eva luarea C5.4 For mula rea opi nici de
fundamenta dec izii constructive procedeelor si procedeelor si comparativa si critica a a udit

tehn icilor folosite tehnicilor folosite eval uarea critica a activitatilor de
in contabilitatea in contab ilitatca pri ncipa lelor control fina nciar-
organizat iei unor entita ti cu programe de evide nta contabi l

caracter specific si ra por ta re
financia r- contabi la

5. Elaborarea de proiecte profesio nale şi/sa u de cercetare,
utilizând inova tiv un spectru variat de metode cantitative şi C I .5 Elaborarea de C2.5 Elaborarea C3.5 Ela bora rea unu i C4.5 Elaborarea C5.5 Rea lizarea unui pla n de
calitative proiecte de proiecte raport financiar- unui plan de con trol a ndit si for mula rea opin iei de

profesiona le si/sau profes iona le si/sa u contabi l finan cia r-con ta bil a udit
de cercetare in de cerceta re in
domeniul do meniul
contabilitatii contabilitatii unor

entit ati cu
caracter specific

Standarde minima le de performanţă pentru eval uarea Realizarea si analiza Delimitarea Cunoasterea si Conosterea Realizarea unui proiect
competenţei : unei evidente specificitatii utilizarea teoriilor si operatiuni lor profesional sau de cercetare in

contabi le la nivelul contabilitatii in metodelor necesare specifice realizarii domeniul auditului financiar
unei institutiile publice, intocmirii unui raport unui control
organizatii/entitati intitutiile bancare financiar-contabil financiar-contabil

etc
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7. As uma rea de roluri/funcţii de conducere a activităţii CT2 Identificarea rolurilor si re sponsabil itatilor intr-o Realizarea unu i proiect lunei lucrari asumand cu
grupurilor profesionale sau a unor instituţii echipa plurispecializata, coordonarea activitatilor si responsabilit ate sarc inile specifice rolului de manager

folosireade tchnici de relationare si munca eficienta in financi ar intr-o echipa pluridi sciplinara
cadrul echipei

8. Autocont rolul procesului dc Învăţare, diagnoza nevoi lor de CT3 Idcntificarea oportunitatilor de formare continua Elaborarea si sustinerea unui plan de dezvoltare
formare, analiza reflex iv ă a propriei activităţi profesionale si va lor ifica rcaeficienta a resurselor si tehnicilor de profe siona la; stabilirea si argum entarca etapelor de

inva ta re pentru propria dezvoltare perfectionare.
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Dome niul de studii CONTABILITATE
Tipul de masterat DE CE RCETARE

Universitatea: OVIDIUS Constanta Facultatea: STIINTE ECONOM ICE
Programul de studii de masterat CONTABILITATE SI AUDITUL AFACE RILOR

Grila 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţe le profes ionale şi competenţele transversale şi ariile de conţi n ut, disciplinele de st ud iu şi creditele
alocate

Competente profesionale Competente explicitate prin Ar ii de conţi n ut Discip line de studiu Credite
descriptori de nivel

Pc Pc
d isei pli nă * compete nţă

OI Mieroeeonomie ava nsata 6
C I Identifica rea si inregistrarea C L I Oefin irea si aprofunda rea Teorie economica 0 2 Preturi si tarife 6
operatiunilor economice in conceptelor, procedeelor si aprofu ndata
eontabilita tea organ izatie i metodelor folosite in 03 Ma nage mentu l resu rse lor uma ne 2/5

eontabilitatea organizatiei
04 Management antrepre norial - 2/6

C L2 Explica rea si interpretarea Optional
metod elor si procedeelor 0 5 Metodologii internatio nale 6
util izate in eontabilitatea privind evaluarea intreprinderii
orga niza tiei 06 Piete fina nciare si gesti unea 6

portofolii lor
C L3 Aplica rea si evalu area 07 Strategii de dezvoltare a firmei 6
procedeelor si tehnicilor folosite 48
in eonta bilita tea organizatie i 08 Ana liza eeono mieo-fina neiara 7

aprofundata
C L4 Evalua rea procedeelor si Teorii, pr incipii si structuri O 9 Contabilita te aprofundata 2/7
tehn icilor folosite in practice in domeniul
eontabil itatea organizatiei contabilitatii 010 Sisteme contabile comparate 4/7

C L5 Elaborarea de proiecte OII Conta bilitate manageriala 1/5
profesionale si/sa u de cercetare
in domeniul contabi litatii

OI Conta bilitate aprofundata 3/7
C2 Inregistrarea contabila a C2. I Oefinirea si aprofundarea Teor ii, princip ii si str uctur i

0 2 Conta bilita te bancara 4/6oper atiunilor economice in entitati cu conceptelor, procedeel or si practice in eontabilitatea
caracter specific (institutii publice, metod elor folosite in institutiilor pub lice, anrofundata- Optional

institutii bancare, grupuri de societati) eontabil itatea unor enti tati cu institutii lor ba ncare, 03 Conta bilitatea institutii lor 4/6

caracter specific grupuri lor de societati publ ice
))4 Conta bilitatea grupurilor de 4/6 16

C2.2 Explica rea si interpretarea societati

metod elor si procedeelor ))5 Conta bilitate manageriala 1/5

uti lizate in eontabilitatea
inst itutiilor publice, bancare,

~
a:
::>
o
::>

'"%o

,:~
.'. ~\

i"



N
00

Ci
ai
~
::l
(/)
Q)

o::
ro
~
2
<5
>
N
Q)

O

ro
c
o
~
(jj
a.
OC')

grupurilor de societa ti

C2.3 Aplica rea si evaluarea
procedeelor si tehnicilor folosite
in contabilitatea unor entitati
cu caracter specific

C2.4 Evalua rea procedeelor si
tehnicilor folosite in
contabilitatea unor entitati cu
caracter specific

C2.5 Elabora rea de proi ecte
profesionale si/sau de cercetare
in domeniul contabilitatii unor
entitat i cu caracter specific

DI Conta bilita te aprofundata 2/7
C3 Realizarea de rapoarte financiar- C3.1 Definirea si aprofundarea Operatii privind

D2 Sisteme contabile comparate 3/7contab ile conceptelor, teoriilor si prelucrarea datelor
metodelor folosite in realizarea furnizate de contabilitatea D3 Standarde internationale de 6
rapoartelor financiar-contabile sintetică ş i a nali tică in raportare financi ara

vederea realizarii de D4 Contabilitate bancara 2/6
C3.2 Delimitarea standa rdelor rapoarte financiar- aprofundata- Optional
inter nationale de raportare conta bile D5 Co ntabilitatea institutiilor 2/6 18
finauciara publice

D6 Contabilitatea grupurilor de 2/6
C3.3 Aplicarea conceptelor, societati
teoriilor si metodelor pen tru D7 Proiecte si practici contabile 1/3
pregatirea informatiilor specifice
necesare intocmirii de rapoarte
financiar- cont ab ile

C3.4 Studierea comparativa si
evaluarea critica a principalelor
programe de evidenta si
raportare financiar- contabila

C3.5 Ela bora rea unui raport
financiar-contabil
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C4 Identificarea opera tiunilor specifice C4.1 Identificarea si descri erea Contro lul financiar; OI Control financi ar si expert iza 6
real iza r ii con trolului financiar contabil conceptelor, teoriil or si Exper tiza coutabila contabila
si expertizei contabile modelelor utilizate in controlul 02 Pro iecte si practici contabile 1/3 7

financiar-cont abil . Oefinirea si specifice
organiza rea exper tizei
contabile.

C4.2 Explicarea si int erpretarea
metodelor si procedeel or
utilizate in controlul fiuanci ar-
contabil

C4.3 Aplicarea si evaluarea
proced eelor si tehnicilor de
contro l financiar- conta bil

C4.4 Evalua rea cr itica a
activitatilor de contr ol
financiar-contabil

C4.5 Elabora rea unui plan de
contro l financi ar-contabil

OI Audit intern a profundat 6
C5 Identificarea opera tionilor C5.1 Delimitari conceptuale Auditul intern;

specifice realizarii auditului intern si intre auditul intern si auditul Auditul finan ciar- contabil 02Aud it financiar - contabil 6
financiar financi a r. Teorii si metode a profundat

utilizate in auditul financiar 03 Metodologi i si tehnici de aud it 7 27
contabil si financiar

C5.2 Iden tificarea risenrilor in 04 Metode si tehnici fiscale 7
contabilitat e si audit (riscul 05 Proiecte si practici contabile 1/3
inerent, riscul de control si specifice
riscul de nedetectare)

C5.3 Aplicarea pr ocedu rilor de
aud it si obtinerea pr obelor de
audit

C5.4 Formularea opiniei de
audit

C5.5 Realizarea unu i plan de
a udit si formularea opinici dc
audit t
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* Se va menţrona numărul de credite pnn care disciplina respectivă contribuie la rea lizarea competenţelor, din total ul de credite alocat dISCIplIneI potnvrt
planului de învăţământ.

Recapitulaţia pe categorii de d iscipl ine : Număr puncte cred it ECTS
Discipl ine obligatorii 114
Discipline optionale 6
(Manageme nt antreprenorial / Contabilitate
bancara aprofu ndata - Anul 1, Semestrul 1)
Total discipline ob ligatorii si optionale 120
Practica economica 2 ECTS in afara celor 120

puncte de cred it
Elaborarea lucrarii de dizertatie 3 ECTS In afara celor 120

puncte de credit
Total general 125 ECTS

Competente tra nsversa le Discipline C redite
de st udiu Pc d isci p li nă Pc competenţ ă

CTI Aplicarea pr incipi ilor, normelor si valor ilor de et ica profes iona la in cadrul pro priei DI Contabilitate manageria la 2/5 2
strategii de munca riguroasa, eficienta si respo nsab ila

CT2 Identificarea rolu rilor si respo nsab ilitatilor intr -o echipa plurispecializata , DI Managementul res urselor umane 3/5
coordonarea act ivitat ilor si folosireade teh nici de relat ionare si munca eficienta in cadrul D2 Management antrepre norial- Optional 2/6 6
echipei D3 Contabilitate manager iala 1/5

CT3 C f3 Identificarea oportunitatilor de formare cont inua si valorifieareaeficienta a D2 Management antrep renorial- Optiona l 2/6 2
resurselor si tehn icilor de inva ta re pentru propria dezvoltare
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Programul de Stud ii TE HNIC I CONTABILE SI FINANC IARE PENTR U GESTI UNEA AFACERILO R

Grila l M - Descr ierea programului de studii prin competenţeprofesionale şi competenţe transversale

Domeniul de studii STIINTE ECONOMICE
Tipul de master PROFESIONAL

Denumirea ca l i fică ri i : Ocu paţ i i posibile: Administra tor financiar (patrimoniu) - 263111: Asistent de cercetare economist in gestiunea economica - 263125; Asistent de

TEHN ICI CONTABILE SI
cer cetare in finan te-banci - 241302; Cercetator economi st in gesti unea economica - 263124; Cerceta tor in finante-banci - 241301; Consilier
financiar-bancar - 241203; Consilier/e xper t/inspector/ referent/eeonomist ingestiunea economica - 263106; Consulta nt bancar - 241234;

FINANCIARE Controlor de gestiune - 241106; Cont rolor financiar - 121121; Controlor revizor financiar -121127; Economist ban ca - 241224; Inspector

I)ENTlW GESTIUNEA
financiar-banc ar - 241205; Ma nager financiar - 121125; Specialist bancar - 241308;

AFACE RILOR

Nivelul ealificării: MASTERAT Precondiţii de acces: Diploma de licenta

~~
Competente pr ofesionale' C I Analiza si C2 C3 Folosirea C4 Utiliza rea C5 Organizarea C6

diagnoza Fundamentarea tehnicilor resurselor activ itatilor din Managementul
nivel ai elemente ~ financiara pentru planificarii financiar- informatice si a institutiile activitatii

",",,",,1, ,1, comp etcn '~ administra rea financiare la contabile pentru matematicii financiar-bancare financiar-
afac er ilor nivelul intocmirea si super ioare În si de asigurari cont ab ile

organizatiei interpretarea domeniul
situatiilor financiar-
eeonomico- contabil
financiare

1. Cunoaşterea a profnndată a unei arii de specializa re ş i, În
cadr ul acesteia , a dezvoltări lor teoret ice, metod ologice ş i

practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului
specific În comunicarea cu medii profesionale diferite C U C2.1 C3.1 C4.1 C5.1 C6.1

Cunoasterea Stabilirea si Definirea si Definirea ş i Definirea si Identificarea
aprofunda ta a ierarhizarea aprofundarea descrierea aprofundarea conceptelor,
aspectelor obiect ivelor conceptelor, conceptelor conceptelor, metodelor si
teo retice si cantitative si pro cedeelor si fundamentale procedeelor inst rumentarului
metodologice ale calitative. metodel or folosite ale tehnologiei metodelor si necesare realizarii
gestiunii Identificarea in contabilitate a informaţiei şi politicilor din coordonarii si
financiar- riscurilor. organizatiei, in comunicaţiilor domen iul controlului
con ta bile pentru Determ inarea realizarea În economia financiar-bancar act ivitatii
administrarea resurselor rapoartelor digitală si de asigurari financiar-contabile
afacerilor necesare. financiar-

cont abile si
contolul
financi ar-contabil

2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentr u explicarea ş i

inter pret a rea unor s i t uaţ i i noi, În contexte mai largi asociate C I.2 C2.2 C3.2 C4.2 C5.2 C6.2
domeniului Explicarea si Explicarea si Explicarea si Explicarea Explica rea si Explicarea si

!
o:
=>w
s
z
=>
Z
=>

• Se vor ident if ica maximum 6 compet ente profesionale

•• Se Înscriu in g rilă descriptori! de nivel pre ze ntaţi in ma t ricea Cadrului naţ iona l al ca l i f i că r ilo r din invăţă mâ ntu l supe rior (figura 1), În fun cţ ie de nive lul ca lificării ( l ice nţă/maste ra t/docto rat )



ro
c
o
~
li>
a.
0 ('")

o
Q)
~
:::J
(/)
Q)

c:::
ro
~
2
"O
>
N
Q)

o
ros
ts
Q)

Cf)

inte rpretarea interpretarea interpretarea conceptelor interpretarea interpretarea
conceptelor si obiectivelor, met odelor si fundamentale conceptelor si conceptelor si
metodelor de riscurilor si procedeelor ale tehnologiei politicilor din metodelor folosite
gest iune resurselor utili zate in informaţiei şi domeniul pentru
finan ciar- necesare contabilita tea comunicaţiilor financi a r-bancar coordonarea si
conta bila pentru fund amentarii organizati ei, in În economia si de asigurari controlul ativitatii
administra rea planificarii re aliza rea digitală. financiar -
a faceri lor financiare rapoartelor con tabile

financiar-
conta bile si
eontolul
financia r-contabil

3. Utiliza rea integrată a a pa ra tului conc eptual ş i met od ologie,
În conditii de informare in com pl etă, pentru a rez olva pr obl eme C I.3 C2.3 C3.3 C4.3 C5.3 C6.3
teo ret ice ş i pra ctice noi Utilizarea Proiectarea Aplica rea si Utiliza rea Utilizarea Monito r iza rea

co nceptelor si scenar iilor. ut ilizarea sistemelor de conceptelor, acti vitatii
metodelor de Identificarea procedeelor si gestiune a met odel or si financia r -
gest iune sarcinilor si tehn icilor folosite bazelor de date politicilor din contabile.
financiar- rcponsabllitatilor . in eontabilitatea şi a pro gramelor domeniul Identifica rea
conta bila pentru organizatiei , in specifice financiar-bancar eventualelor
ad minist ra rea realizarea si de asigurari probleme cu
afa cer ilor rapoa rt elor promptitudine si

financiar- a pre cierea
co nta bile si obie cti va a
con tolul acestora
fina nciar-contabil

4. Utiliza rea nuanţată ş i pertin entă de cr iterii şi metode de
eva lua re, pentru a formula judecă ţi de va loa re ş i a funda menta C I.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6.4
decizii const r uctive Eva lua rea cr itic Aproba rea si Evalua rea si Studierea Eva luarea Adopta rea de

constr uctiva a lan sarea planului sitemat izarea eomparativă ş i conceptelor, masuri dc
conceptelor si financiar procedeelor si eva lua rea critică met odel or si eficientizare
metodelor de tehnicilor folosite a principalelor poli ticil or din corelate si
ges tiune in contabili tatea programe de domeniul compatibile,
financiar- organiza tiei, in evidenţ ă ş i financiar-bancar rcspectand
conta bila pen tru realiza rea raportare si de asigurari principiul
administra rea rapoartelor financ iar- continuitatii in
a faceri lor financiar- co n ta bi lă . timp

contabile si Modela rea
contolul matematica a
financiar-contabil op eratiunilor

financiare.

5. Elabora rea de proiect e profesionale şi/sa u dc cerceta re,
utilizând inova tiv un spectr u va r ia t de metod e cantitative şi C I.5 C2.5 C3.5 C4.5 C5.5 C6.5
cal ita tive Realizarea un ei Ela bora rea un ui Ela borarea de Utilizarea şi Ela borarea de Eva lua rea

dia gnoze plan financiar proiecte dezvoltarea unui proiecte rezulta telor
economice la profesionale sistem simplu de profesionale aplica rii masurilor
nivel de firma si/sa u de colectare a si/sau de de corectare a
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Descriptori de nivel ai competenţelor transversalc" Competente transversale Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea
competenţei

6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, În condiţii de CTI Apl ica rea pr incip iilor, normelor si valorilo r de etica Solutionarea rapida a problemelor ce pot sa apara la locul
autonomie şi de independenţă profesională profesionala in cadrul propriei strategii de munca de munca, respectand normele deontologiei profesionale

riguroasa, eficienta si responsa bila

7. Asumarea dc roluri/funcţii dc conducere a activităţii grupuri lor CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor int r-o Realizarea unui proiect lunei lucrari asumand cu
profesionale sau a unor instituţii echipa plurispecial izata, coordonarea activitatilor si responsabilitate sarcinile specifice rolului de manager

folos ireade tehnici de relationare si munca eficienta in financ iarintr -o echipa plur idisciplinara
cadrul echipei

8. Autocontrolul procesului dc învăţare, diagnoza nevoilor de CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si Elaborarea si sustinere a unui plan de dezvoltare
formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale valorificarea efic ienta a res urselor si tehnicilor de profesionala; stabilirea si argumentarea etape lor de

inva ta re pentru propria dezvoltare perfectionare.

cercetare in informaţiilor În cercetare in deficientclor
domeniul vcdcrca domeniul
contabil itati i, in Înrcgistrării În financiar-bancar
realizarea contabilitate a si de asig urari
rapoartelor operaţi u n i lor

financ iar- econom ice
contabile si
contolul
financiar-conta bil

Standarde minimale dc performanţă pentru evaluarea Real izarea unei Dobandirea Realizarea unui Utilizarea Conoasterea Realizarea unui
competenţei : analize diagnostic cunostintelor proiect profesional tehnologiei aspectelor studiu de caz-

la nivelul unei teoreti ce si pract ice sau de cercetare in informatiei in specifice ale Coordonarea si
firme ale planificarii domeniul auditului realizarea organizarii contro lul finaciar-

strategice, bugetar ii financiar standardelor activ itatii in contabil
unei afaceri. minimale de la institutiile finaciar -

celelelte bancare si de
competente asigurari
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Unive rsitatea : OVIIUS Constanta Facultatea: STIINTE ECONOMICE Domeniul de studii CONTABILITATE
Programul de stud ii de masterat TE HN ICI CON TABI LESI FINA NCIARE PENTRU GEST IUNEA AFACERILOR Tipul de masterat: PRO FESIONAL
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VIII: Recomandări pentru redactarea Fişei disciplinei 
 

Fişa disciplinei este, în fapt, o programă analitică detaliată/extinsă/completă, care stabileşte atât 

conţinutul formativ/educaţional al disciplinei, cât şi responsabilitatea pentru dobândirea 

cunoştinţelor şi aptitudinilor, atunci când acestea sunt abordate prin prisma relaţiei dintre studenţi 

şi cadre didactice titulare de curs şi seminar/laborator/loc de practică. Totodată, sunt clar 

stabilite modalităţile şi instrumentele de evaluare pe parcursul activităţii din timpul semestrului şi 

criteriile de evaluare finală pentru stabilirea notei. 

Macheta Fişei disciplinei se află în anexa tehnică a Metodologiei de implementare a CNCIS 

aprobată prin Ordin MECTS nr. 5703 din 18 octombrie 2011 şi este ataşată ca document distinct 

şi la prezentul Ghid.  

Trebuie subliniat faptul că Fişa disciplinei nu este menţionată pentru prima dată în Ordinul 

Ministrului Educaţiei din 2011. Ea a fost inclusă şi în reglementări anterioare (vezi , de exemplu, 

Ordinul MECTS nr. 4430 din 29.06.2009), dar universităţile au procedat diferenţiat la 

implementarea acestei cerinţe de transparenţă a procesului de formare/educaţie. Cea mai bună 

dovadă a acestei stări de fapt este analiza comparativă efectuată în cadrul SIMCE (vezi mai jos) la 

nivelul universităţilor partenere în proiect. Deosebirea constă în faptul că Ordinul Ministrului nr. 

5703 din 2011 impune aplicarea generalizată şi standardizată a acestui instrument de management 

academic al formării în universităţi. 

Într-o abordare comparativă la nivel de sistem de învăţământ superior sau în compararea şcolii 

româneşti superioare cu universităţi de excelenţă din alte ţări, fişa disciplinei reflectă, pe de o 

parte, diversitatea relativ limitată a conţinutului formativ al unei discipline de la o 

universitate/facultate la alta, iar pe de altă parte, ea evidenţiază conduite didactice şi de învăţare 

diferite de la un titular de disciplină la altul. Acestea se concretizează, în ultimă instanţă, în 

următoarele patru aspecte: 

- Alocarea diferenţiată a timpului pentru învăţarea materiei (fiecare punct de credit ECTS 

fiind alocat pentru cca. 25 de ore de învăţare), 

- Modalităţi şi instrumente diferite de evaluare a competenţelor pe parcursul semestrului, 
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- Evaluare finală diferită a competenţelor cognitive şi operaţionale, 

- Standarde de promovare diferite de la o universitate/facultate la alta. 

Analiza comparativă a fişelor de discipline în cele cinci universităţi partenere în Proiectul 

SIMCE demonstreză, pe de o parte, o serie de comunalităţi, iar pe de altă parte, ea scoate în 

evidenţă deosebiri care reflectă ritmul diferit al implementării unora dintre recomandările ce au 

rezultat din derularea unor proiecte strategice la nivel naţional. 

Dintre aspectele pozitive comune, se disting, se constată că eacestea sunt legate de:   

- identificarea programului de studii, a universităţii, facultăţii, domeniului şi ciclului în 

care se derulează;  

- identificarea disciplinei şi a poziţiei sale în cadrul programului de studii; 

- detalierea timpului alocat activităţii didactice; 

- precizarea numărului de credite; 

- specificarea obiectivelor disciplinei; 

- detalierea conţinutului cursurilor; 

- stabilirea criteriilor şi metodelor de examinare şi notare finală; 

- asumarea răspunderii de către titulatul/titularii de disciplină. 

Există şi câteva constatări negative, comune tuturor sau majorităţii universităţilor/ facultăţilor 

partenere în proiect. Mai jos se menţionează câteva elemente care lipsesc sau sunt insuficient 

detaliate în actualele fişe de disciplină sau în programele analitice: 

- distribuţia fondului de timp estimat pentru studiu individual (cu o excepţie), deşi toate 

facultăţile indică un număr de credite alocate fiecărei discipline; 

- numele titularilor la activităţile de seminar/laborator; 

- conţinutul activităţilor de seminar/laborator, cu o singură excepţie; 

- coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările stakeholders; 

- enunţ clar pentru standardul minimal  de performanţă în dobândirea fiecărei 

competenţe specifice disciplinei (care este o garanţie a corectitudinii notei de 
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promovare acordate la evaluarea finală). Atenţie: acest standard minimal este un prag 

pentru obţinerea notei minime de promovare (nu este o cerinţă pentru nota 10); 

- asumarea răspunderii pentru rezultatele învăţării de către titularii de seminar/ laborator, 

alături de titularul (ii) de disciplină; 

- data avizării fi şei disciplinei în cadrul facultăţii/departamentului/catedrei. 

În legătură cu competenţele specifice acumulate în cadrul disciplinei, trei din cele cinci 

universităţi partenere au specificat competenţele profesionale care sunt dobândite prin 

promovarea disciplinei şi numai două din cele cinci au declaraţii clare cu privire la competenţele 

transversale. Acest aspect trebuie să fie corectat şi de celelalte universităţi începând cu fişele de 

disciplină pentru anul universitar 2012/2013. 

Modul de redactare a fişelor de disciplină reflectă preocupări de intensitate diferită pentru 

implementarea conceptului de “educaţie centrată pe nevoile studentului”. Doar una dintre 

universităţi oferă prin fişa disciplinei şi datele de contact (adresa de e-mail) şi intervalul orar 

dintr-o zi a săptămânii în care titularul de disciplină şi, respectiv, cadrul didactic titular de seminar 

poate fi găsit la sediul departamentului pentru discuţii/ consultaţii.   

Cu rare excepţii, fi şele de disciplină nu conţin o detaliere a activităţilor de seminar sau 

laborator , cu menţionarea metodelor de lucru în cadrul fiecărei activităţi, a temelor care urmează 

să fie discutate, a lucrărilor care se cer a fi rezolvate, eseurilor ce trebuie scrise, bibliografiei 

obligatorii  aferente fiecărei teme (cu indicarea paginilor recomandate din fiecare sursă etc.) şi cu 

precizarea răspunderii personale a fiecărei studente / a fiecărui student pentru pregătirea temei, 

prealabilă seminarului/laboratorului. Doar una din cele cinci universităţi partenere a trecut în fişa 

disciplinei şi bibliografia facultativ ă aferentă fiecărei teme, arătând astfel interesul corpului 

profesoral pentru pregătirea continuă a studenţilor. 

În spiritul cultivării unei conduite etice a studenţilor , apreciem ca fiind pozitivă şi preocuparea 

uneia dintre universităţi de a însera în fişa fiecărei discipline şi modalitatea de gestionare a 

situaţiilor de excepţie din faza de evaluare finală (fraudă, plagiat, contestarea notei etc.). 
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Recomandări de completare a Fişei disciplinei22  

Fişa disciplinei porneşte de la competenţele pe care disciplina le dezvoltă ca rezultate pe termen 

lung ale procesului educaţional şi ca mijloc de relaţionare cu angajatorii. Tocmai din acest motiv, 

completarea fişei disciplinei este un proces laborios, întrucât ea încorporează un dublu 

angajament: pe de o parte, fişa disciplinei exprimă angajamentul instituţiei de învăţământ superior 

faţă de beneficiarii programului de studii, iar pe de altă parte, angajamentul cadrului didactic faţă 

de universitatea din care face parte.  

Figura alăturată descrie schematic logica derivării competenţelor la nivelul disciplinei din lista de 

competenţe care descriu calificarea absolventului unui program de studii. Se observă clar cum se 

face „decupajul” competenţelor dezvoltate de fiecare disciplină din planul de învăţământ în 

strânsă interacţiune cu competenţele dobândite simultan de student la celelalte discipline. De 

aceea, este important ca în completarea fişei disciplinei să se pornească de la Grila 2. 

Pentru cei care nu au avut curiozitatea de a parcurge secţiunile anterioare ale prezentului Ghid, 

reamintim aici că în conformitate cu Metodologia de implementare a Cadrului Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior din România – CNCIS, competenţele se referă la 

capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi celelalte 

achiziţii ale învăţării, în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de probleme în 

situaţii reale de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală în 

condiţii de eficacitate şi eficienţă, prin prisma responsabilităţii şi autonomiei de acţiune a 

individului. Atât CNCIS, cât şi Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications 

Framework – EQF) stipulează existenţa a două categorii de competenţe: 

Competenţele profesionale –  capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza 

adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu 

succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise 

profesiei respective, în condiţii de eficacitate şi eficienţă. 

Competenţe transversale –  acele capacităţi care transcend un anumit domeniu, 

respectiv program de studii, având o natură trans-disciplinară. Acestea constau în 

                                                      
22 Recomandările de redactare a Fişei disciplinei reprezintă o adaptare a documentului pregătit în 2011 de experţi 

ARACIS şi ACPART pentru fundamentarea noii versiuni a Metodologiei de evaluare a programelor de studii. 
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abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă 

/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării, rezolvarea de probleme şi 

luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia 

învăţării, ini ţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot parcursul 

vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc. 

 

 
Relaţia dintre competenţele specifice unui program de studii şi 

competenţele dezvoltate de fiecare dintre disciplinele cuprinse în curriculum 
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Cadrele didactice titulare de disciplină sunt invitate să completeze integral fişa disciplinei în 

colaborare cu titularii activit ăţilor de seminar/laborator.  

Acolo unde sunt mai mulţi titulari de disciplin ă, este recomandată o discuţie prealabilă care să 

federeze opiniile cu privire la conţinutul disciplinei la nivel de activităţi săptămânale (prelegeri şi 

teme pentru seminare sau laboratoare), bibliografie obligatorie recomandată şi modalităţi de 

evaluare pe parcursul semestrului şi la încheierea activităţii. 

 

Exemplul inserat mai jos este prezentat doar cu titlu de exemplu, fără a fi rezultatul omologat 

al propunerii vreunui cadru didactic real. 

 

1. Secţiunea 1 a fişei disciplinei se referă la datele generale referitoare la instituţia de 

învăţământ superior ce oferă programul, titlul programului de studii, domeniul şi ciclul de 

studii. Se va completa astfel: 

1. - Se menţionează instituţia de învăţământ superior care oferă programul de studii. 

2. – Se trece facultatea care dezvoltă programul de studii. 

3. - Se menţionează departamentul care furnizează disciplina. 

4. - Se menţionează domeniul major de dezvoltare disciplinară. 

5. - Se precizează tipul ciclului universitar de studii: licenţă, master, doctorat. 

6. - Se specifică titlul programului de studii, potrivit avizului ARACIS de acreditare sau de 

funcţionare provizorie, după caz. 

 
Exemplul 1.  

 
2. Secţiunea 2 a fişei disciplinei oferă date referitoare la disciplina cuprinsă în programul de 

studii. Instituţiile de învăţământ superior sunt invitate să dezvolte programe de studii 

integrate, în care disciplinele predate să dovedească o valoare adăugată clară pentru 

formarea complementară a competenţelor dezvoltate. Se completează după cum urmează: 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior ………………………………………… 
1.2 Facultatea  ………………………………………… 
1.3  Departamentul Ştiin ţe Politice 
1.4 Domeniul de studii  Relaţii Interna ţionale 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Specializarea / Programul de studii Relaţii Interna ţionale  
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2.1 - Se precizează titlul disciplinei. 

2.2 - Se menţionează numele şi gradul academic al titularului/titularilor care desfăşoară 

activităţile de curs în respectivul an universitar.  

2.3 - Se menţionează numele şi gradul academic al titularului/titularilor de activităţi de 

seminar/laborator.  

2.4 - Se precizează anul de studii în care urmează a fi predată disciplina. 

2.5 – Se precizează semestrul în cadrul căruia urmează a fi predată disciplina în cauză. 

2.6 – Se menţionează tipul de evaluare utilizată în cadrul disciplinei: ES – evaluare 

sumativă sau EC – evaluare continuă. Menţionăm că ES presupune evaluarea 

studenţilor în cadrul unei probe singulare, de obicei la finalul predării disciplinei în 

cauză atât la curs, cât şi la seminar. Aceasta nu înseamnă că pe parcursul semestrului nu 

pot fi introduse probe de control, eseuri, proiecte etc. reunite într-un portofoliu, a cărui 

predare condiţionează accesul la examinarea sumativă. EC presupune utilizarea unor 

metode multiple şi variate de evaluare în cadrul activităţilor de curs şi seminar, atât pe 

parcursul derulării procesului educaţional, cât şi la încheierea acestuia, fără a mai fi 

impusă o verificare distinctă a cunoştinţelor şi abilităţilor la sfârşitul semestrului. 

2.7  – Se menţionează tipul disciplinei: Ob – obligatorie; Op – opţională;F - facultativă 

Exemplul 2. 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Etică Aplicată 
      Codul disciplinei …………………… 
2.2 Titularul activităţilor de curs prof. univ. dr. Mirel Popescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar asis. univ. drd. Ion Stănică 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare Sumativă 2.7 Regimul disciplinei O 
 
Observaţie: Universităţile folosesc alături de denumirea disciplinei (2.1) şi codurile de 

disciplină pentru identificarea şi gestionarea electronică a documentelor. 

 

3. În Secţiunea 3 se specifică cumulat şi individual efortul intelectual cuantificat temporar pe 

care actorii procesului educaţional îl depun săptămânal şi pe durata întregului semestru, în 

cadrul disciplinei pentru care se întocmeşte fişa disciplinei. Se completează astfel: 

3.1 – Se menţionează numărul cumulat de ore (curs, seminar/laborator) ce urmează a fi 

desfăşurate în cadrul disciplinei (ex. 2 ore curs si 2 ore seminar/laborator). Repartizarea 

numărului de ore pentru activităţile de curs şi seminar/laborator este responsabilitatea 
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cadrelor didactice, în conformitate cu practicile instituţionale ale structurii ce oferă 

programul de studii şi cu numărul minim de ore necesare obținerii unei unități de credit 

convenit la nivel de program (1 ECTS = 25-30 ore). 

3.2 şi 3.3 – Precizează distribuţia numărului total săptămânal de ore desfăşurate în cadrul 

disciplinei între activităţile de curs şi cele de seminar/laborator.  

3.4 – Se menţionează numărul cumulat de ore pe întregul semestru, care se atribuie 

disciplinei în cadrul planului de învăţământ. El este format din numărul total de ore 

destinate prelegerilor (3.5) şi numărul total de ore destinate seminariilor/ laboratoarelor 

(3.6). 

3.7 – Se estimează sub formă de număr de ore de pregătire individuală efortul depus de 

student în vederea promovării disciplinei şi obţinerii creditelor aferente. Menţionăm că 

numărul de ore aferente 1 ECTS = 25-30 ore. Numărul minim de ore necesar obținerii 1 

ECTS este convenit de Senatul fiecărei universităţi în limitele mai sus menţionate.  

 

3.8 – Se completează prin însumarea orelor prevăzute la 3.4 şi 3.7. 

3.9 – Se calculează, pe baza 3.8, raportând la numărul minim de ore necesar obțineri 1 

ECTS convenit la nivel de universitate . 

 
Exemplul 3. 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  38 
Tutoriat    3 
Examinări   3 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual    94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3. 9 Numărul de credite 6 
 
 

4. Secţiunea 4 este destinată menţionării precondiţiilor înscrierii la disciplina în cauză. 

4.1 – Se menţionează, acolo unde este cazul, disciplinele necesare a fi fost parcurse anterior 

în vederea bunei înţelegeri şi desfăşurări a procesului educaţional în cadrul disciplinei; 
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4.2 – Se menţionează, acolo unde este cazul, competenţele pe care studentul trebuie să şi le 

fi însuşit anterior în vederea bunei înţelegeri şi desfăşurări a procesului educaţional în 

cadrul disciplinei de faţă; 

 

Exemplul 4. 

 
5. Secțiunea 5 se referă la condițiile necesare bunei desfășurări a procesului educațional. 

5.1 şi 5.2 – Se referă la condiţiile impuse de cadrele didactice titulare de curs şi/sau 

seminar/laborator studenţilor în vederea bunei desfăşurări a procesului educaţional. Acestea 

pot include condiţionări comportamentale, disciplinare, morale, termene de predare a temelor 

etc., precum şi sancţiunile impuse ca urmare a nerespectării acestora. 

Exemplul 5 

 

 

Observaţie: Pentru a evita neînţelegerea acestor condiţii sau aplicarea lor forţată, se recomandă 

includerea lor în fişa disciplinei, dar şi explicarea lor chiar din prima oră de contact cu studenţii. 

 

6. Secţiunea 6 este destinată menţionării competenţelor pe care disciplina urmăreşte să le 

formeze. Ele sunt “decupate” din lista de competenţe specifice programului de studii. 

Competenţele specifice ale disciplinelor individuale din cadrul unui program de studii 

trebuie să aibă în vedere următoarele: 

a. Competenţele specifice trebuie să reprezinte o formă specializată, în funcţie de 

specificitatea disciplinei, a competenţelor generice de la nivelul întregului program de 

studii. Acestea trebuie să derive din competenţele generice pe care programul 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) -  
4.1 de curriculum  • Filozofie Politică 

 
4.2 de competenţe • Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

• Studenții se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile 
închise.  

• Nu va fi acceptată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator. 
5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 
studenții. Nu se acceptă cererile de amânare  decât  pe motive obiectiv întemeiate.  

• Pentru predarea cu întârziere a eseurilor sau a lucrărilor de seminar/laborator, acestea 
vor fi depunctate cu 0.5 pct./zi de întârziere.   
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educaţional le dezvoltă, făcând dovada valorii adăugate a disciplinei în cauză în cadrul 

programului de studii desfăşurat. 

b. Competenţele specifice trebuie să fie descrise într-o formă acţională (vezi taxonomia 

Bloom, ataşată acestui Ghid). Competenţele reprezintă abilităţi ale titularului de a 

acţiona într-un proces orientat de un scop precis. De aceea se foloseşte forma lungă a 

unor verbe care descriu acţiunea (cunoaşterea, recunoaşterea, identificarea, explicarea, 

counicarea, aplicarea, folosirea, evaluarea critică, analizarea, proiectarea etc.) 

 
Exemplul 6. 

 
 

7. Secţiunea 7 se referă la enunţarea clară a obiectivelor a fi atinse în cadrul procesului 

educaţional la disciplina în cauză. Acestea trebuie să fie cuantificabile şi formulate acţional 

în strânsă legătur ă cu setul de competenţe profesionale şi transversale pe care le dezvoltă. 

 
Exemplul 7. 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

• Să cunoască terminologia de specialitate utilizată în Etica aplicată; 
• Să demonstreze capacitatea de folosire adecvată a noţiunilor din Etica aplicată; 
• Să înţeleagă importanţa studiilor de caz în judecata morală; 
• Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor situaţii cu semnificaţie 

etică; 
• Să își însușească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a unor situaţii dilematice din 

punct de vedere moral; 
• Să adopte o strategie generală de evaluare pe baza argumentelor pro şi contra; 
• Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor gândirii morale în viaţa de zi 

cu zi: puterea de discernământ, luarea deciziei, susţinerea unui punct de vedere ş.a;  
• Să demonstreze abilităţi de identificare, evaluare şi construcţie/deconstrucţie a soluţiilor 

unor dileme morale; 
• Să identifice și să aleagă metodele optime de soluţionare a problemelor de etică; 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

• Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale 
prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă; 

• Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor 
sinteze bibliografice, eventual, a unor referate şi  articole de specialitate; 

• Să participe la proiecte având caracter ştiinţific şi să demonstreze capacitatea de a 
identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Să familiarizeze studentii cu principalele curente și abordări din 

domeniul eticii aplicate. 
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8. Secţiunea 8 urmăreşte detalierea corelată a conţinuturilor ce urmează a fi predate în 

cadrul disciplinei, a metodelor de predare-învăţare utilizare (adecvate conţinuturilor 

predate şi competenţelor ce urmează a fi formate), a bibliografiei abordate. De 

asemenea, rubrica Observaţii are menirea de a oferi cadrelor didactice posibilitatea de a 

specifica instrucţiuni clare de desfăşurare a prelegerii sau seminarului/laboratorului 

respectiv care să poată fi accesate de studenţi prin parcurgerea Fişei Disciplinei.  

Conţinuturilor se completează individual de către cadrele didactice titulare de curs şi 

seminar/laborator în vederea co-responsabilizării ambelor categorii. Totodată, acolo 

unde nu este cazul pentru activităţi de seminar/laborator sau unde nu există cadre 

didactice diferite se va menţiona în clar. 

 

Exemplul 8 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Etica aplicata. Definitii. Etica teoretica si etica aplicata. 
prelegere 

1 prelegere 

Etica si globalizare prelegere 3 prelegeri 
Problema saraciei globale. prelegere 3 prelegeri 
Problema razboiului drept. prelegere 3 prelegeri 
Problema dezvoltarii si a protectiei mediului inconjurator. prelegere 3 prelegeri 
Problema rolului institutiilor internationale prelegere 1 prelegere 
Bibliografie: 
1 Adrian Miroiu (ed.), Etica aplicata, Alternative, Bucuresti, 1995  
2 Peter Singer, One World. The ethics of globalization, Yale University Press, 2002 
3 Nigel Dower, World Ethics, Edinburgh University Press, 1998 
4 A. Follesdal, Th.Pogge, Real World Justice, Springer, 2005 
5 Peter Singer, Tratat de etica, Polirom, Iaşi, 2006 
6 Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations, Cambridge University Press, 2002 
7 Edward Page, Climate change, justice and future generations, Edward Elgar Publishing, Inc., 2006 
8 R. Bellamy, A. Mason, Political concepts, Manchester University Press, 2003  
9 Diana Francis, Rethinking War and Peace, Pluto Press, 2004 
 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Studii de caz. Coduri etice si institutii internationale. Studii de caz 

pregătite de studenţi 
2 seminare/ 
laboratoare 

Globalizare si antiglobalizare. Argumente de ordin etic. Studii de caz 
pregătite de studenţi 

1 seminar/ 
laborator 

7.2 Obiectivele specifice  • Să surprindă corect  specificul evoluţiei istorice a aplicării eticii la 
problemele politicii internaționale 

• Să înţeleagă contextul apariţiei şi dezvoltării eticii aplicate, îndeosebi a 
celei referitoare la ordinea mondiala; 

• Să dezvolte abilităţilor argumentative ale studenţilor; 
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Razboiul impotriva terorismului. Razboiul din Irak.  Dezbatere bazată pe 
scurte eseuri reparti-
zate spre pregătire 

2 seminare/ 
laboratoare 

Dezvoltare si saracie. Rolul institutiilor internationale in eliminarea 
decalajelor ecomomice, politice si culturale. 

Exercițiu în baza unui 
studiu de caz pregătit 
de fiecare student 

2 seminare/ 
laboratoare 

Bibliografie 
Adrian Miroiu (ed.), Etica aplicata, Alternative, Bucuresti, 1995  
Peter Singer, One World. The ethics of globalization, Yale University Press, 2002 
Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations, Cambridge University Press, 2002 
Nigel Dower, World Ethics, Edinburgh University Press, 1998 
Diana Francis, Rethinking War and Peace, Pluto Press, 2004 

 
 
Observaţii:   

- Ar fi fost de dorit ca secţiunea 8.2 referitoare la activităţile de Seminar/ Laborator să fi fost 

detaliată pe fiecare temă, cu indicarea clară atât a temei săptămânale, cât şi a bibliografiei 

obligatorii specifice pentru pregătirea fiecărei lucrări şi cu cerinţele care incumbă 

studenţilor în pregătirea şi evaluarea curentă a activităţii de seminar/laborator.  

- În afara bibliografiei obligatorii, se recomandă enumerarea unor surse bibliografice 

complementare/facultative, care au menirea de a deschide noi orizonturi de cunoaştere 

/pregătire pentru cei mai performanţi studenţi. Bibliografia facultativă poate fi prezentată 

fie la 8.1, fie la 8.2. 

- Cadrele didactive ar trebui să menţioneze adresele de contact e-mail, precum şi orele 

săptămânale de consultaţii la sediul departamentului. 

 

9. Secţiunea 9 se referă la precizarea metodelor prin care cadrele didactice titulare de curs şi/sau 

seminar au coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului de studii cu setul 

de conţinuturi şi metode de predare abordate. Această secţiune cere justificarea alegerii 

seturilor specifice de conţinuturi şi metodologie de predare-învăţare prin prisma valorii lor 

adăugate în corelare cu nevoile angajatorilor din domeniu. 

 
 
 
Exemplul 9 

Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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Trebuie subliniat faptul că acum în 2011 este dificilă completarea acestei cerinţe deoarece 

departamentele universităţilor româneşti nu au păstrat un dialog activ pe această temă cu 

specialiştii din afara mediului academic. Rubrica este introdusă în fişa disciplinei tocmai 

pentru a atrage atenţia că nu este suficientă consultarea colegilor care predau celelalte 

discipline din planul de învăţământ. Lumea angajatorilor şi cea a asociaţiilor profesionale 

de profil trebuie apropiată de preocupările universităţii de a ajusta conţinuturile formative 

ale disciplinelor de aşteptările şi nevoile lumii reale pentru care pregătim specialişti. 

 

10. Secţiunea 10 se referă la procesul de evaluare. Menţiunile din cadrul acestei secţiuni 

trebuie coroborate cu cele de la punctele 2.6 şi 2.7, fiind adecvate specificităţii disciplinei. 

Acolo unde există metode distincte de evaluare a activităţilor de curs şi seminar/laborator 

se va specifica în clar care sunt acestea. Metodele de evaluare sunt definite în strânsă 

corelare cu un set definit de criterii de evaluare pe care cadrele didactice titulare le vor 

specifica. Criteriile de evaluare trebuie să aibă în vedere deopotrivă competenţele formate, 

care trebuie să fie obiectul evaluării, dar şi obiectivele enunţate ale disciplinei. Cadrele 

didactice titulare sunt rugate să menţioneze ponderea în nota finală a diferitelor activităţi 

de curs şi seminar/laborator – asigurând o corelare între ponderea efortului estimat depus 

de studenţi între cele două categorii de activităţi şi ponderea din nota finală pe care o 

reprezintă fiecare (ex. curs – 2 ore/săptămână – pondere în nota finala 70%, 

seminar/laborator – 1 oră/săptămână – pondere în nota finală 30%). 

 
Exemplul 10. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
în nota finală 

10.4 Curs • Cunoaşterea sistemului Examen scris, accesul la examen fiid 60% 

 
 
• În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularii disciplinei au organizat 

o întâlnire cu: membrii ai Societății Române de Științe Politice, specializaţi în domeniul Eticii Aplicate 
și Filosofiei Politice, precum și în domeniul Relațiilor Internaționale, cu reprezentanți ai instituțiilor 
publice (ministerele de resort, autoritățile locale etc.). La discuţiile legate de stabilirea conţinuturilor 
formative ale disciplinelor au participat şi alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte departamente 
sau în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor 
angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de 
învățământ superior.      
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conceptual şi a metodelor 
şi procedeelor utilizate în 
Etica aplicată. 

condiţionat de prezentarea la 
penultimul seminar/laborator a 
portofoliului de lucrări. 
Pentru a lua în considerare punctajul 
obţinut pe portofoliul de lucrări, 
studentul trebuie să obţină cel puţin 
jumătate din punctajul anunţat la 
proba scrisă. 

• Capacitatea de utilizare 
adecvată a conceptelor, 
metodelor şi procedeelor 
specifice Eticii aplicate. 

• Înţelegerea importanţei 
studiilor de caz în 
judecata morală; 

• Construirea tipurilor de 
argumente pro şi contra  

       pentru situaţii dilematice.  

10.5 Seminar/laborator 

• Însuşirea şi înţelegerea 
problematicii tratate la 
curs şi seminar; 

Prezentarea unui portofoliu de lucrări 
elaborate pe parcursul semestrului 
este o cerinţă de acces la examinarea 
finală.  
Conţinutul portofoliului de lucrări se 
stabileşte de către fiecare cadru 
didactic care derulează activităţi de 
seminar/laborator de comun acord cu 
studenţii. 
Portofoliul de lucrări se predă în 
seminarul/laboratorul din penultima 
săptămână de activitate didactică. 

40% 

• Capacitatea de a explica 
şi utiliza corect metodele, 
modelele şi testele de 
gândire critică parcurse; 

• Identificarea structurii 
argumentative a unei 
situaţii dilematice; 

• Evaluarea argumentelor 
proprii sau susţinute de 
alţii; 

• Capacitatea de a construi 
tipurile de argumente pro 
şi contra studiate adaptate 
la situaţii reale definite. 

10.6 Standard minim de performanţă  
• Cunoaşterea contextului în care Etica aplicată a fost impusă ca disciplină distinctă de studiu şi ca practică de 

analiză a dilemelor morale în contexte reale de viaţă şi de muncă; 
• Identificarea structurii argumentative a unei situaţii dilematice. 

 
Observaţie: La punctul 10.6 se  menţionează setul de criterii minime de performanţă a 

studenţilor în cadrul activităţilor desfăşurate la disciplina astfel încât să poată obţine nota 

minimă de promovare (în funcţie de ciclul universitar de studii). 
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Anexa I: Fișa disciplinei 
 
 
FIŞA DISCIPLINEI: <<Denumirea disciplinei>> 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

 

2.2 Titularul activităţilor de 
curs 

 

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

 

2.4 Anul de 
studiu 

 2.5 
Semestrul  

 2.6 Tipul de 
evaluare 

 2.7 Regimul 
disciplinei 

 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

 din care:    
3.2 curs 

  
3.3 seminar/laborator 

 

3.4 Total ore din planul  
      de învăţământ 

 din care:    
3.5 curs 

  
3.6 seminar/laborator 

 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri   
Tutoriat   
Examinări  
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual  
3.9 Total ore pe semestru  
3. 10 Numărul de credite  
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ   
superior 

 

1.2 Facultatea  
1.3  Departamentul  
1.4 Domeniul de studii   
1.5 Ciclul de studii  
1.6 Programul de studii/       
Calificarea 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 



 

Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor 
economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior 

 

POSDRU/86/1.2./S/58160 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 

 

111 

 

 

 

 
 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

   

4.1 de curriculum  •  
 

4.2de competenţe •  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

•  

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

•  

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 •  
•  
•  
•  
•  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 •  
•  
•  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

•  

7.2 Obiectivele specifice  
 
 
 
 
 

•  
•  
•  
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Bibliografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

   
   
   
   
   
   
   
   
Bibliografie 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
   
   

10.5 
Seminar/laborator 

   
   

10.6 Standard minim de performanţă 
•  

 
 
 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
 
........................... 

 
.............................................   

 
.............................................   

   
Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 
 
............................................ 

 
                     .............................................................. 

 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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Anexa II: Macheta Procesului verbal de validare a competentelor 
asociate unei calificari (Grila 1) 

 
 

PROCES-VERBAL 

Consiliul Departamentului 

 

Întocmit în data de................................., cu ocazia întrunirii Consiliul Departamentului23 

de .....................................constituit pentru aprobarea competenţelor care descriu calificarea 

universitară aferentă programului de studii de masterat..................................., de tip 

cercetare/profesional, cuprins în domeniul de studii  ..................................................., la Facultatea 

de ..................................................din cadrul Academia de Studii Economice din Bucureşti 

(ASE). 

Formularea competenţelor a respectat Metodologia de realizare şi utilizare a Cadrului 

Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi reprezintă rezultatul consultărilor cu 

reprezentanţii corpului profesoral din universitate, cât şi cu mediul economic şi social. 

Grila pentru descrierea competenţelor profesionale şi transversale ale programului de 

studii de masterat ........................................................................................aflată în Anexa la 

prezentul proces verbal, a fost realizată de către Prof. Univ. dr. .............................şi Prof. Univ. 

dr..................................., membri ai departamentului de...........................................  

Grila G1M se validează cu un nr. de 7 din totalul de 7 membri ai Consiliului 

Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică. 

Forma finala a competenţelor supuse aprobării grupului de lucru este următoarea: 

I. Competente profesionale 

C1. ............................................................... 

C2. .......................................................... 

C3. .......................................................... 

C4. ........................................................... 

C5. .......................................................... 

C6. .......................................................... 

                                                      
23

 Departament organizator al programului de studii de master supus validării 
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II. Competenţe transversale 

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor si 

realizarea independentă sau in grup  a  unor sarcini/obiective complexe  la locul de 

muncă 

CT2.  Planificarea şi organizarea resurselor umane  în cadrul  unui grup sau a unei 

organizaţii,  in conditii de constientizare a responsabilitatii pentru rezultatele 

profesionale 

CT3.  Asumarea nevoii  de formare continuă pentru a crea premisele de progres in cariera 

si adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului 

economic 

 
 
Acordul membrilor Consiliului Departamentului: 
 

Nr crt. Instituţia/Funcţia Reprezentant desemnat (nume, 
prenume) 

Semnătura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Întocmit de:............................................, director al Departamentului............................................... 

La data de: ............................................ 
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Anexa III: Taxonomia Bloom 

Benjamin Bloom a descris în 1956 procesele gândirii pe care le-a ierarhizat pe şase niveluri de 
complexitate. De atunci, această abordare a fost adaptată şi utilizată pe scară largă, în nenumărate 
contexte24. Lista sa de procese cognitive este organizată pornind de la cele mai simple, 
amintirea/repetarea cunoştinţelor, până la cele mai complexe, cum ar fi elaborarea de soluţii noi 
sau rezolvări creatoare, emiterea de judecăţi de valoare cu privire la idei, concepte, metode sau 
soluţii aplicate în contexte similare sau diferite. 

� >  Creşterea nivelului complexităţii cognitive >  > 

 Cunoaştere şi înţelegere Abilităţi intelectuale  

Recunoaşterea  
informaţiilor 

Explicarea 
informaţiilor 

Rezolvarea de 
probleme 
clar definite 

Rezolvarea de 
probleme 
slab definite 

Formularea 
de soluţii 
creative 
“unice” la 
probleme 

Elaborarea de 
judecăţi 
critice bazate 
pe înţelegerea 
complexităţii 
situaţiei 

Evaluare critic-
constructivă 

Sinteză judeca 
aprecia 
evalua 
estima 
compara 
încadra 
ierarhiza 
revizui 

 

Analiză propune 
formula 
concepe 
compune 
a face designul 
planifica 
pregăti 
asambla 
construi 
crea 
dezvolta 
organiza 
conduce 
gestiona 

Aplicare compara 
relaţiona 
analiza 
distinge 
diferentia 
categorisi 
aprecia 
experimenta 
testa/calcula 
inspecta 
chestiona 
examina 
rezolva 
soluţiona 

Înţelegere folosi 
utiliza 
aplica 
demonstra 
practica 
interpreta 
ilustra 
opera 
programa 
schiţa 

Cunoastere defini 
discuta 
descrie 
traduce 
explica 
argumenta 
descrie 
exprima 
localiza 
raporta 
spune 

identifica 
numi 
(re)cunoaşte 
rememora 
repeta 
reproduce 
întegistra 
lista 
relata 
sublinia 

  

N.B. Comentariile scrise cu italice deasupra fiecărui nivel reprezintă scurte explicaţii ale diferenţelor existente între 
cele şase niveluri de complexitate ale taxonomiei, iar listele de verbe menţionate sub fiecare explicaţie nu 
trebuie considerate a fi exhaustive. Unele dintre aceste verbe pot fi folosite pe mai mult decât un singur nivel 
de complexitate a cogniţiei. 

                                                      
24

 În Matricea pentru descrierea calificărilor din Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior cele 6 niveluri de complexitate a 
cogniţiei au fost comprimate în 5 descriptori generici (vezi prima coloană a Matricii), deoarece vectorul contextelor este distribuit între ciclurile 
Bologna de la contexte clar defite şi activitate dirijată (licenţă) la contexte slab sau insuficient definite şi activitate autonomă sau semi-dirijată 
(masterat). 



CABINET MINISTRU

ORDIN

MINISTERUL
EDUCATIEI,
CERCETĂRII

TINERETULUI
ŞI SPORTULUI

privind implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor din ÎnvăţământulSuperior

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), litera m) din Hotărârea de Guvern nr. 556/2011
privind organizarea şi funcţionareaAutorităţii Naţionalepentru Calificări,

În temeiul art. 340 şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

Având în vedere prevederile Acordului tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor,

semnat la data de 23 februarie 2005,

MINISTRUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI

emite prezentul ordin:

Art. 1. - (1) Se implementează în sistemul de învăţământ superior Cadrul Naţional al Calificărilor din

ÎnvăţământulSuperior (CNCIS).

(2) Cadrul Naţional al Calificărilor din ÎnvăţământulSuperior reprezintă instrumentul pentru

stabilirea structurii calificărilor din învăţământul superior şi are ca scop asigurarea coerenţei

calificărilor şi a titlurilor obţinute în învăţământul superior.

(3) Cadrul Naţional al Calificărilor din ÎnvăţământulSuperior este parte integrantă a Cadrului

Naţionalal Calificărilor (CNC).

Art. 2. Se aprobă Metodologia de implementare a Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul

Superior, prezentată în Anexă, parte integrantăa prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă administrarea Registrului Naţional al Calificărilor din ÎnvăţământulSuperior

(RNCIS) de către Autoritatea Naţionalăpentru Calificări (ANC).

I
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(2) Registrul Naţional al Calificărilor din ÎnvăţărnântulSuperior (RNCIS) este baza de date

naţională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor acordate de instituţiile de învăţământ superior

din România, în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe, conform CNCIS.

(3) Prin Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior se identifică, se

înregistrează şi se asigură actualizarea periodică a calificărilor din invăţământul superior.

Art .4. - (1) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează şi actualizează periodic

metodologiile şi instrumentele necesare implementării CNCIS ca parte a Cadrului Naţional al

Calificărilor. În acest sens, ANC este împutemicită să gestioneze utilizarea CNCIS şi a RNCIS şi să le

modernizeze prin adăugarea de funcţii adecvate acestora, în conformitate cu cerinţele societăţii

informaţionale.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări elaborează, gestionează şi actualizează periodic

Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi Registrul Naţional al Calificărilor din

ÎnvăţământulSuperior, în parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior şi cu partenerii economici

şi sociali.

(3) Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a introduce informaţiile referitoare la

calificările pe care le dezvoltă prin oferta de studii în secţiunea specifică a Registrului Naţional al

Calificărilor din ÎnvăţământulSuperior, conform Metodologiei, în termen de 6 luni de la data intrării 118

în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. Autoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia Generală de învăţământ Superior,

Echivalare şi Recunoaştere a Studiilor şi Diplomelor şi instituţiile de învăţământ superior duc la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1.

Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei,

cercetării şi inovării nr. 4430 din 29 iunie 2009 privind utilizarea Cadrului naţional al calificărilor din

invăţământulsuperior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 545 din 5 august 2009.

Bucureşti

Nr 5tQ.~ .
Data .. .LtJ.:.t.f!.:.JO/l
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          ANEXA 

 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A CADRULUI NAłIONAL AL 

CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR 

 

 

LISTA DE ACRONIME UTILIZATE ÎN METODOLOGIE 

 

 

ANC Autoritatea NaŃională pentru Calificări 

ARACIS AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior 

CNC Cadrul NaŃional al Calificărilor 

CNCIS Cadrul NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior 

CEC (EQF) 1 Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework) 

MECTS Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului și Sportului 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale 

RNCIS Registrul NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior 

RNC Registrul NaŃional al Calificărilor 

 

 

                                                           

1 În documentele Comisiei Europene se utilizează acronimul EQF. 
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1. INTRODUCERE 

           1.1. Context 
 Obiectivele stabilite de Uniunea Europeană prin Strategia Lisabona şi Procesul Bologna 
au ca scop reformarea sistemelor de învăŃământ superior, în vederea transformării acestora în 
sisteme mai flexibile, mai coerente şi mai deschise la nevoile societăŃii, capabile să răspundă 
provocărilor globalizării şi necesităŃii de formare şi reformare a forŃei de muncă europene. 
 În acest context, în România se implementează Cadrul NaŃional al Calificărilor din 
ÎnvăŃământul Superior (CNCIS), ca instrument unic care stabileşte structura calificărilor şi 
asigură recunoaşterea naŃională, precum şi compatibilitatea şi comparabilitatea internaŃională a 

calificărilor dobândite în cadrul sistemului de învăŃământ superior. Prin intermediul acestuia pot 

fi recunoscute, măsurate şi relaŃionate toate rezultatele învăŃării dobândite în cadrul sistemului 

de învăŃământ superior (ciclurile de studii LicenŃă, Masterat şi Doctorat) şi este asigurată 

coerenŃa calificărilor şi a titlurilor acordate.   
    

1.2. Misiunea ANC în domeniul calificărilor din învăŃământul  superior 
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 556/2011, Autoritatea NaŃională pentru 

Calificări îndeplineşte următoarele misiuni: 
a) elaborarea Cadrului naŃional al calificărilor în concordanŃă cu Cadrul european al 

calificărilor şi gestionarea Registrului naŃional al calificărilor; 
b) monitorizarea, evaluarea şi controlul implementării Cadrului naŃional al calificărilor la 

nivelul instituŃiilor din sistemul naŃional de calificări; 
c) monitorizarea, evaluarea şi controlul sistemului naŃional de educaŃie şi formare 

profesională continuă. 
 

1.3. Principiile elaborării şi implementării Cadrului NaŃional al Calificărilor din 
ÎnvăŃământul Superior  
În elaborarea şi implementarea CNCIS, ANC  adoptă  următoarele principii: 

a) Consens  şi incluziune  
ANC poartă un dialog permanent cu instituŃiile implicate în sistemul naŃional al 

calificărilor: Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, instituŃiile de învăŃământ 
superior, agenŃiile de asigurare a calităŃii învăŃământului, organizaŃiile studenŃeşti, Ministerul 
Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale (MMFPS), comitele sectoriale, alŃi parteneri sociali 
(patronate, sindicate),  asociaŃii profesionale, precum şi cu alte autorităŃi de reglementare. 

ANC consultă toate categoriile de organisme cu privire la:  
• armonizarea calificărilor învăŃământului superior cu cerinŃele pieŃei muncii; 
• articularea calificărilor din învăŃământul superior cu celelalte niveluri de calificare; 
• compatibilizarea calităŃii programelor de studii universitare cu cerinŃele calificărilor 

profesionale; 
• realizarea curriculum-ului universitar pornind de la competenŃele profesionale cerute de 

piaŃa muncii. 
 b) Cercetare şi previziune 
 ActivităŃile ANC se bazează pe cercetări teoretice şi aplicative care vizează deopotrivă 
situaŃia naŃională şi pe cea internaŃională în domeniul definirii calificărilor şi constituirii Cadrului 
NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior. 
 Activitatea de cercetare îndeplineşte o funcŃie anticipativ-predictivă cu privire la evoluŃia 
tendinŃelor calificărilor pe piaŃa muncii. Din această perspectivă, ANC orientează şi facilitează 
demersurile instituŃiilor de învăŃământ superior, în procesul de elaborare şi implementare a unor 
programe de studii adecvate. 
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 c) Asigurarea calităŃii CNCIS 
  ANC stabileşte proceduri şi instrumente pentru descrierea calificărilor oferite de 
învăŃământul superior, pentru promovarea unor noi calificări, precum şi proceduri şi instrumente 
de monitorizare, evaluare periodică şi actualizare a CNCIS. Totodată, ANC asigură consultanŃă şi 
asistenŃă tehnică în domeniul său de activitate. 
 Asigurarea calităŃii implică mecanisme de evaluare şi reglare a demersului de proiectare, 
implementare, monitorizare şi actualizare a CNCIS.  

 d) Facilitarea schimbării 
 Societatea impune schimbări semnificative cu privire la raportul cerere-ofertă pe piaŃa 
muncii şi la structura competenŃelor profesionale necesare exercitării unei activităŃi profesionale. 
CNCIS vine în întâmpinarea acestor schimbări prin actualizarea permanentă a procedurilor şi 
instrumentelor de dezvoltare a unui învăŃământ superior centrat pe competenŃe. 

e) Colaborare şi transparenŃă internaŃională 
 ANC stabileşte relaŃii de colaborare cu instituŃiile similare din alte state europene şi se 
implică în grupurile de lucru transnaŃionale pe tema calificărilor din învăŃământul superior. De 
asemenea, ANC realizează corespondenŃa şi corelarea CNCIS atât cu nivelurile Cadrului NaŃional 
al Calificărilor (CNC) din România, cât şi cu cele ale Cadrului European al Calificărilor (CEC). 
Pentru facilitarea colaborării şi transparenŃei, ANC gestionează Registrul NaŃional al Calificărilor 
din ÎnvăŃământul Superior (RNCIS). Prin  RNCIS, accesibil electronic în limbile română şi 
engleză,  se asigură transparenŃa la nivel naŃional şi european a calificărilor universitare româneşti 
aflate pe piaŃa muncii. 
 f) Autonomie şi subsidiaritate  
 ANC propune MECTS politici, metodologii şi proiecte de acte normative privind 
elaborarea şi actualizarea Cadrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior şi asigură 
condiŃii pentru implementarea lor. 
 ANC respectă autonomia legal recunoscută a instituŃiilor furnizoare de calificări 
universitare şi deleagă acestora funcŃii, roluri şi responsabilităŃi în cadrul demersului de 
dezvoltare al CNCIS. 
 

2. CADRUL NAłIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL 
SUPERIOR (CNCIS) 
 
 Cadrul NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior este parte integrantă a 

Cadrului NaŃional al Calificărilor şi reprezintă instrumentul  care stabileşte structura calificărilor 
din învăŃământul superior.   

 2.1. Structura Cadrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior  
Calificările obŃinute prin absolvirea studiilor universitare sunt structurate astfel: 

- studiile universitare de licenŃă corespund nivelului 6 de calificare din Cadrul 
European al Calificărilor (CEC); 

- studiile universitare de masterat corespund nivelului 7 de calificare din CEC; 
- studiile universitare de doctorat corespund nivelului 8 de calificare din CEC. 

CNCIS descrie calificările corespunzătoare celor trei cicluri stabilite de Legea educaŃiei 
naŃionale nr. 1/2011 şi de Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare: licenŃă, 
masterat şi doctorat. Corelarea calificărilor obŃinute anterior aplicării prevederilor Procesului 
Bologna se realizează prin proceduri separate în cadrul CNC, care  Ńin  seama de specificităŃile şi 
corespondenŃele din învăŃământul superior românesc. 

Fiecare calificare este definită prin rezultatele învăŃării, exprimate în termeni de 
cunoştinŃe, abilităŃi şi competenŃe,  aferente nivelului  respectiv de studii universitare. 
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În descrierea calificărilor, se Ńine seama de faptul că activitatea profesională presupune 
existenŃa mai multor competenŃe, de diferite grade de complexitate: competenŃe profesionale şi 
competenŃe transversale. 

 
2.2. Baze conceptuale 
2.2.1. Concepte-cheie 
Conceptele-cheie cu care se operează în definirea CNCIS sunt: calificare, rezultate ale 

învăŃării, cunoştinŃe, abilităŃi, competenŃă. 
Calificarea reprezintă un rezultat formal al unui proces de evaluare şi de validare, care 

este obŃinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obŃinut rezultate ca 
urmare a învăŃării la anumite standarde2. Prin urmare, calificarea înseamnă recunoaşterea oficială 
a valorii rezultatelor individuale ale învăŃării pentru piaŃa muncii, precum şi pentru educaŃia şi 
formarea profesională continuă, printr-un act de studii (diplomă, certificat, atestat) ce conferă 
dreptul legal de a practica o profesie/meserie. 

Rezultatele învăŃării înseamnă ceea ce recunoaşte, înŃelege şi poate face persoana care 
învaŃă, la terminarea procesului de învăŃare. Acestea sunt definite sub formă de cunoştinŃe, 
abilităŃi şi competenŃe3. 

Prin urmare, rezultatele învăŃării reprezintă setul de cunoştinŃe, abilităŃi şi competenŃe   pe 
care o persoană le-a dobândit şi este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de 
învăŃare pe un anumit ciclu de şcolarizare. 

CunoştinŃele reprezintă rezultatul asimilării, prin învăŃare, a unor informaŃii. 
CunoştinŃele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit 
domeniu de muncă sau de studiu. Similar Cadrului European al Calificărilor, cunoştinŃele sunt 
descrise ca teoretice şi/sau faptice4. 

Abilitatea înseamnă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinŃe pentru a duce la 
îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. Similar  Cadrului European al Calificărilor, 
abilităŃile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi 
creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi 
instrumente)5. 

Abilitatea include anumite tipuri de structuri operatorii, de la deprinderi până la capacităŃi 
de interpretare şi rezolvare de probleme. 

CompetenŃa reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat 
cunoştinŃe, abilităŃi şi alte achiziŃii (valori şi atitudini),  în vederea rezolvării cu succes a unei 
anumite categorii de situaŃii de muncă sau de învăŃare, precum şi pentru dezvoltarea profesională 
sau personală în condiŃii de eficacitate şi eficienŃă. Similar  Cadrului European al Calificărilor, 
competenŃa este descrisă din perspectiva responsabilităŃii şi autonomiei6. 

2.2.2. Categorii de competenŃe 
CompetenŃele se pot clasifica în două categorii: 
a) competenŃe profesionale; 
b) competenŃe transversale. 
Prin competenŃă profesională se înŃelege capacitatea dovedită de a selecta, combina şi 

utiliza adecvat cunoştinŃe, abilităŃi şi alte achiziŃii (valori şi atitudini),  în vederea rezolvării cu 

                                                           

2 „Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului 
european al calificărilor pentru învăŃarea de-a lungul întregii vieŃi”, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
C 111 din 6.05.2008 (2008/C 111/01), anexa 1 – DefiniŃii, p. 4.  
3 Ibidem; 
4 Ibidem; 
5 Ibidem; 
6 Ibidem. 
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succes a unei anumite categorii de situaŃii de muncă sau de învăŃare, circumscrise profesiei 
respective, în condiŃii de eficacitate şi eficienŃă. 
 CompetenŃele transversale sunt acele capacităŃi care transcend un anumit domeniu, 
respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară. Acestea constau în abilităŃi de lucru 
în echipă, abilităŃi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă/străină, utilizarea tehnologiei 
informaŃiei şi comunicării – TIC,  rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi 
respectul diversităŃii şi multiculturalităŃii, autonomia învăŃării, iniŃiativă şi spirit antreprenorial, 
deschiderea către învăŃarea pe tot parcursul vieŃii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii 
profesionale etc. 

2.2.3. Rezultatele învăŃării şi descriptorii acestora 
a) CompetenŃele profesionale reprezintă ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinŃelor şi 

abilităŃilor. 
CunoştinŃele se exprimă prin următorii descriptori: 
(1) Cunoaştere, înŃelegere şi utilizare a limbajului specific; 
(2) Explicare şi interpretare. 
AbilităŃile se exprimă prin următorii descriptori: 
(3) Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme; 
(4) ReflecŃie critică şi constructivă; 
(5) Creativitate şi  inovare. 

Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licenŃă, masterat, doctorat) este definită în 
baza descrierii generale a rezultatelor învăŃării şi se exprimă prin: 

• CompetenŃe profesionale generale, care se dezvoltă în cadrul mai larg al domeniului de 
studii;  

• CompetenŃe profesionale specifice, care se dezvoltă în cadrul mai restrâns al unui 
program de studii. 

 b) CompetenŃele transversale  reprezintă achiziŃii valorice şi atitudinale care transcend 
un anumit domeniu/program de studii şi se exprimă prin următorii descriptori: 

(6) Autonomie şi responsabilitate; 
            (7) InteracŃiune socială; 

(8) Dezvoltare personală şi profesională.             

2.3. Modelul conceptual – metodologic de descriere a calificărilor din învăŃământul 
superior  
Modelul conceptual – metodologic reprezintă un cadru de referinŃă elaborat pentru 

analiza, descrierea şi interpretarea calificărilor din învăŃământul superior. 
Modelul CNCIS este compatibil cu viziunea Cadrului European al Calificărilor (CEC)7, 

în principal, cu rezultatele învăŃării specificate de acesta pentru nivelurile de calificare 6, 7 şi 8. 
Structura şi conŃinutul modelului valorifică descriptorii cadrului general al calificărilor 

pentru spaŃiul european al învăŃământului superior, precum şi elementele de conŃinut ale unor 
modele care se bucură deja de aprecierea experŃilor europeni (modelele francez, irlandez, cele 
britanice ş.a.). 

În acelaşi timp, modelul CNCIS are o identitate proprie; el integrează categorii şi tipuri 
de competenŃe, niveluri de calificare şi descriptori specifici, respectând, în mod consecvent, 
bazele conceptuale prezentate în paragraful 2.2.  

Elementele esenŃiale ale modelului se concretizează în Matricea CNCIS (Figura 1) şi în 
două instrumente complementare: Grila 1 (Anexele 1, 1a, 1b şi 1c la prezenta Metodologie) şi 
Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie).  

                                                           

7 Ibidem. 
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2.3.1. Matricea Cadrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior 
 Matricea CNCIS cuprinde: nivelurile de calificare, rezultatele învăŃării exprimate prin 

cunoştinŃe, abilităŃi şi competenŃe, precum şi descriptorii de nivel pentru calificările din 
învăŃământul superior. 

Descriptorii de nivel pentru fiecare tip de rezultat al învăŃării  explicitează descriptorii 
generici pentru fiecare tip de competenŃă şi pentru fiecare nivel de calificare: licenŃă, masterat şi 
doctorat. 

Din punct de vedere structural, matricea CNCIS integrează competenŃele profesionale şi 
competenŃele transversale, fiecare dintre cele două categorii de competenŃe avându-şi 
legitimitatea şi importanŃa sa în exercitarea unei profesii. Ele formează un cuplu solidar, prin care 
se exprimă eficacitatea şi eficienŃa profesională a absolventului unui program de studii.  

CompetenŃele profesionale sunt exprimate prin cunoştinŃele şi abilităŃile care acoperă 
comprehensiv dimensiunea  profesională pentru orice calificare.  

În matrice, competenŃele transversale sunt  structurate în: competenŃe de rol şi 
competenŃe de dezvoltare personală şi  profesională. Acestea au în vedere contextul social şi de 
grup al exercitării  unei profesii, precum şi conştientizarea nevoii de formare profesională 
continuă. 

Descriptorii de nivel, introduşi în matrice, indică activităŃi, rezultate şi performanŃe 
aşteptate pentru fiecare nivel de calificare. Ei permit descrierea calificărilor şi, totodată, 
formulează repere necesare evaluării nivelului de atingere sau obŃinere a rezultatelor învăŃării. 

Matricea reprezintă o abordare integratoare a calificărilor din învăŃământul 
superior şi oferă două perspective de analiză a acestora: pe verticală şi pe orizontală. 

a) Analiza pe verticală indică  progresul competenŃelor profesionale de la cunoaştere 
şi înŃelegere (descriptorul generic 1), nivelul de bază al unui rezultat al învăŃării, până la stadiul 
creativitate şi inovare (descriptorul generic 5), dar şi competenŃele transversale (descriptorii 
generici 6, 7 şi 8). În acest fel, competenŃele profesionale sunt examinate şi descrise din 
perspectiva descriptorilor generici de la 1 la 5, iar competenŃele transversale sunt examinate şi 
descrise din perspectiva descriptorilor generici 6,7 şi 8. 

b) Analiza pe orizontală concretizează un descriptor generic în raport cu cele trei 
cicluri de studii universitare: licenŃă, masterat şi doctorat. În acest caz, descriptorii 
evidenŃiază dezvoltarea competenŃelor şi creşterea  gradului de calificare profesională. Se observă 
că modelul vizează un alt tip de progres, sugerând creşterea valorii adăugate la fiecare tip de 
rezultat al învăŃării, odată cu trecerea de la un nivel de calificare universitară la altul. 

Perspectiva verticală evidenŃiază faptul că un anumit rezultat al învăŃării nu poate fi atins 
dacă palierele subordonate nu au fost realizate şi consolidate. 

Perspectiva orizontală demonstrează că fiecare tip de rezultat al învăŃării, aferent celor 
trei cicluri de studii, integrează în mod obligatoriu nivelurile anterioare. Rezultă că fiecare 
rezultat al învăŃării are o autonomie relativă, fiind condiŃionat de achiziŃiile anterioare, atât pe 
orizontală, cât şi pe verticală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7
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2.3.2. Grila 1: Descrierea domeniului/programului de studii prin competenŃe 
 profesionale şi competenŃe transversale 
Grila 1 (Anexa 1 la prezenta Metodologie), fundamentată pe matricea CNCIS, reprezintă 

un instrument de analiză, descriere şi evaluare a unei calificări obŃinute printr-un program de 

licenŃă, de masterat sau de doctorat. Ea cuprinde: denumirea domeniului/programului de studii8, 
denumirea şi nivelul calificării, descriptorii de nivel ai competenŃelor profesionale şi transversale, 
precum şi standardele minimale de performanŃă. 

Grila 1 reprezintă suportul pentru identificarea ocupaŃiilor posibile pentru calificarea în 
cauză şi a principalelor competenŃe profesionale şi competenŃe transversale. CompetenŃele 
profesionale şi competenŃele transversale identificate se particularizează în raport de fiecare 
descriptor de nivel.  

Fiecare instituŃie de învăŃământ superior poate să adauge elemente specifice ofertei 
curriculare, completând după aceeaşi metodă ca şi în cazul Grilei 1, formularul din Anexa 1 bis la 
prezenta Metodologie, denumită Grila 1s –„Elemente specifice de descriere a 
domeniului/programului de studii”, în care vor menŃiona maximum trei competenŃe: două 
competenŃe profesionale şi o competenŃă transversală, altele decât cele comune prevăzute în  
Grila 1. 

Pentru nivelul de studii LicenŃă, Grila 1 va fi realizată atât pentru programele de studii, 
cât şi pentru domeniile de studii.  În cazul programului de studii, competenŃele profesionale  
înscrise în Grila 1 sunt cele specifice programului de studii, iar în cazul domeniului de studii, 
competenŃele profesionale sunt cele comune acestuia. 

Evaluarea competenŃei presupune precizarea standardelor minimale de performanŃă. 
Evaluarea competenŃelor transversale este, în principal, una calitativă. Ea necesită, de regulă, 
o abordare holistică a variatelor contexte sociale şi de grup în exercitarea profesiei, precum şi a 
dezvoltării personale şi profesionale. 

Etapele necesare pentru analiza, descrierea şi evaluarea calificării prin completarea Grilei 
1 sunt prezentate în Capitolul  3. 

2.3.3. Grila 2: CorelaŃia dintre competenŃele profesionale şi competenŃele 
transversale şi ariile de conŃinut, disciplinele de învăŃământ şi creditele alocate 
Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie) se fundamentează pe Grila 1 şi reprezintă 

suportul pentru identificarea corelaŃiilor dintre competenŃele profesionale şi competenŃele 
transversale şi ariile de conŃinut, disciplinele de învăŃământ şi creditele alocate. 

Ariile de conŃinut reprezintă principalele câmpuri curriculare – o structurare a 
cunoştinŃelor teoretice şi aplicative, în funcŃie de domeniul/ programul de studii  şi setul de 
competenŃe ce vor fi formate.   

Disciplinele de studiu sunt stabilite după analiza şi selectarea ariilor de conŃinut, 
respectând principiile specifice de dezvoltare, de tip psihopedagogic şi ştiinŃific. 

Punctele de credit asociate trebuie să fie rezultatul analizei volumului de muncă şi al 
ponderii disciplinei la formarea şi/sau dezvoltarea competenŃelor de bază ale calificării.  

Etapele de parcurs pentru completarea Grilei 2 sunt prezentate în Capitolul 3. 
Modelul conceptual–metodologic de descriere a calificărilor din învăŃământul 

superior presupune utilizarea unitară şi într-o manieră complementară a matricei CNCIS şi 
a celor două instrumente, Grila 1 şi Grila 2. 
 

 

                                                           

8  Termenul program de studii înlocuieşte termenul specializare. 
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3. DESCRIEREA CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR 

Descrierea calificărilor obŃinute prin studii universitare necesită parcurgerea următoarelor 
patru etape: 

• Etapa I – Descrierea  domeniului/ programului de studii prin competenŃe profesionale şi 
competenŃe transversale  (se completează Grila 1); 

• Etapa a II-a – Identificarea, pentru fiecare program de studii, a corelaŃiilor dintre 
competenŃe şi arii de conŃinut, discipline de studiu şi creditele aferente acestora din urmă 
(se completează Grila 2); 

• Etapa a III-a – Elaborarea planului de învăŃământ al programului de studii, în 
concordanŃă cu competenŃele care definesc calificarea; 

• Etapa a IV-a – Elaborarea  fişelor disciplinelor, în concordanŃă cu planul de învăŃământ 
şi competenŃele care definesc calificarea.           
După parcurgerea acestor patru etape, documentele rezultate (Grila 1, Grila 2, planul de 

învăŃământ şi fişele disciplinelor) se transmit la ANC, în vederea validării şi înscrierii în RNCIS. 
 
3.1. Etapa I: Descrierea  domeniului/ programului de studii prin competenŃe 
profesionale şi competenŃe transversale  
În etapa I, se utilizează Grila 1 – „Descrierea domeniului/programului de studii prin  

competenŃele  profesionale şi competenŃe transversale” (Anexa 1 la prezenta Metodologie), care 
se completează pentru fiecare nivel de calificare, pe domenii şi programe de studii, după caz, 
astfel:   

• LicenŃă: pentru domenii şi programe de studii; 
• Masterat: pentru programe de studii; 
• Doctorat: pentru domenii. 

În consecinŃă, Grila 1 are 3 variante: G1L, G1M şi G1D, corespunzătoare ciclurilor de 
studii LicenŃă, Masterat şi Doctorat (Anexele 1a, 1b şi 1c la prezenta Metodologie). 

  Pentru o nouă calificare, Grila 1 se completează de către ofertantul de formare 
profesională care o propune şi se transmite la ANC împreună cu dosarul pentru validarea 
calificării, prezentat în Capitolul 4. 

După finalizarea etapei I, descrierea calificării se înscrie în secŃiunea generală a RNCIS. 
 
3.2. Etapa a II-a: Identificarea pentru fiecare program de studii a corelaŃiilor dintre 
competenŃe şi arii de conŃinut, discipline de studii şi creditele aferente acestora din 
urmă 
În etapa a II-a, competenŃele identificate în etapa I (Grila 1) se corelează cu ariile de 

conŃinut şi cu disciplinele de învăŃământ care conduc la dezvoltarea competenŃelor respective, 
utilizându-se Grila 2 – „Stabilirea corelaŃiilor dintre competenŃele profesionale şi transversale şi 
ariile de conŃinut, disciplinele de învăŃământ şi creditele alocate” (Anexa 2 la prezenta 
Metodologie).  

Ariile de conŃinut reprezintă principalele câmpuri curriculare sau zone interdisciplinare 
din planul de studii, raportate la logica domeniului şi la setul competenŃelor ce vor fi formate.  
Ariile de conŃinut îndeplinesc rolul de a ghida dezvoltarea ulterioară a disciplinelor de studiu. 

Grila 2 se completează pentru fiecare program de studii de către furnizor şi angajează 
responsabilitatea instituŃiei de învăŃământ superior cu privire la respectarea ei.  
   

3.3. Etapa a III-a: Elaborarea planului de învăŃământ al programului de studii în 
concordanŃă cu competenŃele care definesc calificarea 
În etapa a III-a, se elaborează planurile de învăŃământ, prin analiza corelaŃiilor cuprinse în 

Grila 2, referitoare la: competenŃe – arii de conŃinut – discipline de învăŃământ – puncte de credit. 
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Planul de învăŃământ al programului universitar de studii se elaborează în conformitate cu 
reglementările legislative în vigoare la nivel naŃional şi cu cele existente la nivelul instituŃiei de 
învăŃământ superior. Planul de învăŃământ trebuie să conŃină ca informaŃii minime: disciplinele de 
studii, numărul de ore de curs şi de seminar, aplicaŃii, proiect, forma de examinare, precum şi 
numărul de credite. Pentru calificările existente, această etapă se parcurge în situaŃia în care din 
etapele I şi a II-a rezultă necesitatea unor schimbări importante în structura planurilor de 
învăŃământ. Etapa a III-a este obligatorie pentru calificările nou propuse. 
 

3.4. Etapa a IV-a: Elaborarea fişelor disciplinelor în concordanŃă cu planul de 
învăŃământ şi competenŃele care definesc calificarea 
Fişa disciplinei se elaborează în conformitate cu prevederile în vigoare ale fiecărui 

furnizor de program de studii. Fişa disciplinei trebuie să conŃină, ca date minime, informaŃiile din 
modelul prezentat în Anexa 3  la prezenta Metodologie. 

La cerere, ANC poate acorda furnizorilor de formare consultanŃă sau asistenŃă de 
specialitate pentru descrierea calificărilor, pe baza unor tarife stabilite prin ordin al ministrului 
educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

 
4. VALIDAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI NOI CALIFICĂRI 
UNIVERSITARE ÎN REGISTRUL NAłIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN 
ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR 

 
 4.1. Etapa I: Elaborarea şi depunerea dosarului de aplicaŃie, în vederea 

 validării unei calificări 
Aplicantul transmite ANC un dosar de validare a calificării universitare sau 

postuniversitare propuse a fi atestată printr-o diplomă sau un certificat ce vor fi recunoscute pe 
piaŃa muncii şi în cadrul diviziunii academice a calificărilor. Acest dosar se completează distinct 
pentru fiecare tip de calificare şi trebuie să  cuprindă următoarele: 

- Formularul de aplicaŃie pentru noua calificare (Anexa 4 la prezenta Metodologie); 
- Anexe: copii ale documentelor care, potrivit legilor în vigoare în România, îi dau 

aplicantului dreptul legal de a conferi diplome şi/sau certificate de studii recunoscute pe piaŃa 
muncii, care atestă o calificare specifică învăŃământului superior pe baza rezultatelor învăŃării; 

- Grila 1 (Anexa 1 la prezenta Metodologie); 
- Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie); 
- planul de învăŃământ; 
- fişele disciplinelor (Anexa 3 la prezenta Metodologie); 

- Rezumatul descrierii calificării pentru introducerea în RNCIS, după validare  
(Anexa 5 la prezenta Metodologie); 

- Dovada achitării tarifului de evaluare. 
AplicaŃiile pot fi depuse pe întreg parcursul anului la sediul ANC. DocumentaŃia se 

prezintă pe suport de hârtie şi electronic. Tariful de evaluare a unui dosar de aplicaŃie în vederea 
validării unei calificări se stabileşte prin ordin al ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi 
sportului şi se constituie în venituri proprii ale ANC. 

 
4.2. Etapa a II-a: Evaluarea şi validarea calificării 
ANC analizează dosarul şi îl evaluează prin aplicarea următoarelor  criterii: 

• Eligibilitatea furnizorului pentru acordarea dreptului de a conferi diplome şi/sau 
certificate care atestă calificări de nivel universitar şi/sau postuniversitar; 

• Noutatea calificării şi corelarea cu necesitatea pieŃei muncii; 
• RelevanŃa academică şi profesională a calificării propuse, din perspectiva diviziunii 

academice a cunoaşterii; 
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• ConsistenŃa calificării propuse prin prisma acoperirii calificării cu competenŃele 
profesionale şi transversale necesare la absolvirea programului; 

• Respectarea  cerinŃelor de încadrare a calificării în RNCIS, din punctul de vedere al 
nivelului şi domeniului de studii, potrivit competenŃelor profesionale şi transversale 
dobândite la absolvirea cu succes a programului de studii. 

 
4.2.1. Verificarea dosarului din punctul de vedere al componentelor sale  

(conformitatea administrativă) 
La nivelul ANC, o comisie tehnică va verifica existenŃa documentelor precizate la etapa 

I. 
 Eligibilitatea aplicantului va fi stabilită de către ANC în felul următor: 

- în cazul instituŃiilor de învăŃământ superior acreditate, eligibilitatea este implicită, 
întrucât acestea au dreptul să confere o calificare universitară atestată prin diplomă sau certificat 
de studii de nivel universitar şi/sau postuniversitar. 

- în cazul instituŃiilor de învăŃământ superior autorizate să funcŃioneze provizoriu este 
necesară prezentarea documentului care atestă dreptul legal de a desfăşura pe teritoriul României 
activităŃi de formare iniŃială sau continuă de nivel universitar sau postuniversitar (statut, certificat 
de înmatriculare la Registrul ComerŃului etc.).  
 

4.2.2. Analiza şi evaluarea dosarului (conformitatea metodologică) 
Dacă entitatea solicitantă este eligibilă, se trece la analiza şi evaluarea calificării propuse 

urmărindu-se: noutatea calificării,  relevanŃa academică şi profesională, consistenŃa calificării şi 
respectarea cerinŃelor de încadrare în RNCIS. Rezultatul evaluării efectuate de către comisia de 
experŃi se prezintă sub forma unui raport de acceptare/respingere a cererii de validare a 
calificării. Raportul este supus spre aprobare Comitetului de direcŃie al ANC. Rezultatul este 
comunicat solicitantului sub forma unei adrese de acceptare, de amânare sau de refuz privind 
validarea calificării universitare propuse, la care se anexează raportul comisiei de experŃi. 

În cazul acceptării, ANC menŃionează şi codul/poziŃia de identificare a calificării în 
RNCIS. 

Dacă amânarea validării este determinată de faptul că noua calificare nu are suficiente 
elemente pentru a se distinge de o altă calificare acordată în acelaşi domeniu de studii de acelaşi 
furnizor sau de către alŃi furnizori de programe de studii de acelaşi nivel, ANC  propune 
solicitantului o redefinire şi, respectiv, o nouă încadrare a calificării, astfel încât aceasta să fie 
compatibilă cu RNCIS. 

Dacă amânarea este determinată de lipsa unor informaŃii relevante, comisiile de evaluare 
pot solicita instituŃiei aplicante informaŃiile suplimentare necesare sau pot transmite recomandări 
pentru îmbunătăŃirea propunerii, în vederea continuării procesului de validare.  

Refuzul de validare a unei calificări poate fi determinat de: inconsistenŃa programului, 
documente doveditoare incomplete sau insuficient de detaliate, declaraŃii incorecte, nerespectarea 
recomandărilor făcute de către comisiile de evaluare etc. 

 
4.3. Etapa a III-a: Formularea recomandării de înaintare a cererii de autorizare a 

funcŃionării provizorii (pentru programele de licenŃă) sau de acreditare 
(pentru programele de masterat şi doctorat) 

Pe baza deciziei de validare, ANC recomandă furnizorului de programe de studii să 
solicite ARACIS autorizarea funcŃionării provizorii. ANC informează Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la deciziile luate şi propune introducerea noilor 
calificări în anexa hotărârii de guvern sau a ordinului de ministru care stabilesc anual 
nomenclatorul specializărilor şi programelor de studii de licenŃă şi respectiv de master. După 
obŃinerea autorizaŃiei de funcŃionare provizorie, furnizorul de programe de studii prezintă ANC 
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copia documentului de autorizare pentru a completa în SecŃiunea specifică a RNCIS informaŃiile 
corespunzătoare instituŃiei care asigură calificarea în discuŃie. 

 
4.4. Etapa a IV-a: Înscrierea în Registrul NaŃional al Calificărilor din 

ÎnvăŃământul Superior şi diseminarea informaŃiei  
După publicarea în Monitorul Oficial hotărârii de guvern sau a ordinului de ministru care 

stabilesc anual nomenclatorul specializărilor şi programelor de studii de licenŃă şi respectiv de 
master, ANC înscrie noua calificare în Registrul NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul 
Superior (RNCIS) la domeniul şi pentru nivelul de studii pentru care s-a făcut validarea, 
menŃionând expres codul/poziŃia de identificare în cadrul Registrului. Din acest moment, 
descrierea calificării  este publică, accesibilă prin intermediul internetului. 

 
5.  REGISTRUL NAłIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN INVĂłĂMÂNTUL 
SUPERIOR  (RNCIS) 

RNCIS se dezvoltă în strânsă legătură cu CNCIS şi reprezintă instrumentul de 
identificare, înregistrare, consultare permanentă şi actualizare a calificărilor, respectiv a 
diplomelor şi certificatelor emise de către instituŃiile de învăŃământ superior. RNCIS este o 
construcŃie comună, implicând ANC, instituŃii de învăŃământ superior, angajatori, asociaŃii 
profesionale etc. şi este corelat metodologic cu  Registrul NaŃional al Calificărilor (RNC).  

Responsabilitatea implementării, permanentei actualizări şi modernizări a RNCIS revine 
ANC. 
  

5.1. Structura RNCIS 
 RNCIS cuprinde două secŃiuni pentru descrierea fiecărei calificări: una generală şi una 
specifică. Prima se referă la informaŃiile generale despre o calificare, iar a doua secŃiune cuprinde 
date despre instituŃiile care oferă formare în această calificare şi informaŃii despre competenŃele 
specifice asigurate de acestea. 
 SecŃiunea generală, comună unei calificări, cuprinde informaŃii: 

• referitoare la nomenclatorul calificărilor 
- titlul obŃinut de absolvent; 
- denumirea calificării; 
- domeniul de studii; 
- programul de studii; 
- codul calificării. 

• referitoare la competenŃele asociate calificării 
- rezultatele învăŃării exprimate în cunoştinŃe, abilităŃi şi competenŃe - Grila 1  

(Anexa 1 la prezenta Metodologie); 
- domenii de activitate în care absolventul poate lucra; 
- ocupaŃii  posibile; 
- relaŃionarea cu  Clasificarea OcupaŃiilor din România – COR; 
- conexiuni cu alte calificări. 

 SecŃiunea specifică cuprinde următoarele informaŃii: 
- denumirea instituŃiei de învăŃământ superior, cu datele complete de identificare; 
- denumirea facultăŃii; 
- denumirea programului de studiu care conduce la calificarea în discuŃie; 
- Grila 1s  (Anexa 1 bis la prezenta Metodologie); 
- Grila 2 (Anexa 2 la prezenta Metodologie); 
- planul de învăŃământ al programului de studiu. 

 Fiecare universitate va avea acces direct la propriile date din secŃiunea specifică pentru a 
opera actualizări şi completări în RNCIS, în anumite limite, cu notificarea prealabilă a ANC. 
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 RNCIS va asigura transparenŃa CNCIS şi va permite căutări simple sau avansate, în 
funcŃie de criterii multiple, precum şi obŃinerea unor rapoarte privind aspecte ale calificărilor din 
învăŃământul superior din România. 
 
 5.2. Implementarea RNCIS  
 RNCIS contribuie la asigurarea transparenŃei şi a lizibilităŃii învăŃământului superior în 
raporturile cu piaŃa muncii, în ceea ce priveşte cunoaşterea rezultatelor învăŃării, precum şi 
compararea calificărilor obŃinute în urma absolvirii diferitelor programe de studii furnizate de 
instituŃiile de învăŃământ superior. Pentru implementare, ANC stabileşte procedurile tehnice de 
pilotare şi de experimentare, precum şi modalităŃile de utilizare consecventă, regulată a acestui 
sistem de către toate instituŃiile implicate.  

După încheierea fiecărei etape de realizare a CNCIS, rezultatele parŃial obŃinute vor fi 
introduse în RNCIS. După parcurgerea tuturor celor patru etape de descriere a calificărilor 
(Capitolul 3), versiunile finale vor fi introduse în RNCIS. 

 
5.3. Actualizarea RNCIS  
Actualizarea RNCIS presupune: 

� definirea procedurilor şi instrumentelor de actualizare periodică a calificărilor; 
� monitorizarea programelor de formare şi a modalităŃilor de evaluare şi certificare a 
calificărilor; 
� stabilirea mecanismelor de corelare cu alte cadre naŃionale ale calificărilor; 
� elaborarea metodologiei de evaluare a competenŃelor corespunzătoare unei calificări. 
ANC asigură periodic actualizarea RNCIS şi întreprinde măsurile necesare în vederea 

îmbunătăŃirii funcŃiilor acestuia pentru a asigura compatibilitatea cu societatea informaŃională. 
 
RNCIS este un construct multi-actor şi un instrument de interes naŃional şi internaŃional 

de informare: 
� RNCIS reprezintă rezultatul conlucrării mai multor categorii de instituŃii/organisme, în 
calitate de actori direct implicaŃi în dezvoltarea şi implementarea sa, cât şi de beneficiari: 
MECTS, ANC, instituŃii de învăŃământ superior, dar şi actori/organisme din mediul social şi 
economic; 
� RNCIS este disponibil în varianta sa electronică în limba română şi în limba engleză, 
asigurând transparenŃa şi lizibilitatea învăŃământului superior românesc pentru angajatori, 
asociaŃii profesionale, sindicate, patronate, profesori, studenŃi etc. Registrul este public, putând fi 
accesat la nivel naŃional, european şi internaŃional. 
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6. Anexe la Metodologie 

 

ANEXA 1 – GRILA 1 

ANEXA 1bis - GRILA 1s 

ANEXA 1.a – GRILA 1L 

ANEXA 1.b – GRILA 1M 

ANEXA 1.c – GRILA 1D 

ANEXA  2 – GRILA 2 

ANEXA  3 – FIŞA DISCIPLINEI 

ANEXA 4 – FORMULARUL DE APLICAłIE  PENTRU VALIDAREA UNEI 

CALIFICĂRI UNIVERSITARE 

ANEXA 5 – REZUMATUL DESCRIERII CALIFICĂRII ÎN CADRUL 

REGISTRULUI NAłIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL 

SUPERIOR 

  

Aceste anexe fac parte integrantă din prezenta Metodologie. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



ANEXA nr. 3 la metodologie 

 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  

2.2 Titularul activităŃilor de curs  

2.3 Titularul activităŃilor de seminar  

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul   2.6 Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  din care:   3.2 curs  3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învăŃământ  din care:   3.5 curs  3.6 seminar/laborator  

DistribuŃia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri   

Tutoriat   

Examinări  

Alte activităŃi...................................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.9 Total ore pe semestru  

3. 10 Numărul de credite  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ superior  

1.2 Facultatea / Departamentul  

1.3 Catedra  

1.4 Domeniul de studii   

1.5 Ciclul de studii  

1.6 Programul de studii/Calificarea  

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  •  

 

4.2 de competenŃe •  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

•  

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

•  

 

 

 
 

8. ConŃinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare ObservaŃii 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. CompetenŃele specifice acumulate  

C
o
m
p
et
en
Ńe
 p
ro
fe
si
o
n
a
le
 

•  

C
o
m
p
et
en
Ńe
 

tr
a
n
sv
er
sa
le
 

•  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  •  

7.2 Obiectivele specifice  •  

 

 



Bibliografie 

 

 

 

 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare ObservaŃii 

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

   
10.4 Curs 

   

   
10.5 Seminar/laborator 

   

10.6 Standard minim de performanŃă 

•  

 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
 

....................... 

 

.............................................   

 

.............................................   
   
Data avizării în catedră  Semnătura şefului catedrei 

 
....................... 

 
............................................. 

 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, asociaŃiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  

 

 

 



 

  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL DE APLICAłIE PENTRU VALIDAREA  

UNEI CALIFICĂRI UNIVERSITARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr. 4 

la metodologie 

 

  

Fişa 1: Prezentarea cererii de validare 
 
A. Calificarea solicitată 
Titlul conferit:  
 
 
 Nivelul solicitat:  

 Domeniul fundamental: 

 Domeniul de studii:   

 
Denumirea calificării:  
 
 
B. Organismul care acordă calificarea atestată prin diplomă ���� sau certificat ���� 
Denumirea furnizorului: 
 

 
Reprezentat prin (Nume, prenume şi funcŃie) :   
 
 
Semnătura reprezentantului legal:       
 Ştampilă: 
 

 
SpaŃiu rezervat pentru ACPART 

DOSAR Nr. 
Expert responsabil:  

Reglementări de referinŃă:  

 

Data de înregistrare la ACPART : 

Data de trimitere la MECI: 

Data de trimitere la M.O.: 

InformaŃiile de publicat în Monitorul Oficial: 

Titlul: 

Nivelul: 

Denumirea calificării: 

Codul calificării:                      

 

 

 

Data de la care intră în vigoare: 

 



 

  

 

Fişa 2: Date de identificare ale instituŃiei care solicită validarea 
calificării  

 
1) Numele juridic complet: 
 
- Adresă:  
 
 
- Telefon:              Fax:             E-mail:  
 
- Adresă site: 
 
2) Statutul juridic: 
 
 
3) ReferinŃe de identificare a organismelor (HG, lege) şi datele de atestare: 
-    
-  
-  
4) ActivităŃile desfăşurate de instituŃie, relevante pentru calificarea propusă : 

Se vor menŃiona activităŃile referitoare la cursuri de formare, cercetare sau alte 
activităŃi relevante în domeniu, desfăşurate până în prezent. 
 
5) Alte calificări acordate de instituŃie în cadrul aceluiaşi domeniu universitar de 
studii sau din domenii apropiate: 

Se vor menŃiona: titlul conferit, denumirea calificării, data primei promoŃii. 
 

6) Statutul instituŃiei sau al programului de studii, din punctul de vedere al 
acreditării: 

Se va indica dacă instituŃia care propune calificarea a fost sau este într-un proces de 
evaluare de către o agenŃie recunoscută în domeniul asigurării calităŃii pentru 
domeniul din care face parte noua calificare.  

 
6.1 Se vor menŃiona programele de studiu înrudite sau apropiate: 
- autorizate – numele, data 
- acreditate – numele, data 
- în curs de evaluare – numele, data depunerii documentaŃiei 
 
6.2 SituaŃia auditării instituŃionale: 
 
� are: data…………………………… 

� în curs de acordare; data depunerii documentaŃiei 

� nu are 

 
6.3 OrganizaŃia are proceduri de promovare a unei noi calificări? 
 

Da �  Nu � 
 
În cazul în care acestea există, ele se vor anexa. 

 

  

 

Fişa 3: Necesitatea şi oportunitatea creării calificării 
 
 
Demersurile care au condus la propunerea noii calificări: 
 
1) Elemente de fundamentare a calificării : 
 
- RelevanŃa calificării faŃă de piaŃa muncii sau dezvoltarea academică 
 
- RelevanŃa faŃă de cerinŃele tinerilor 
 
- Studii de piaŃă, analize, rapoarte, prognoze care justifică propunerea calificării. 
(Se vor prezenta în maximum o pagină cu indicarea explicită a anexelor) 
 
 
 
 
2) Prezentarea organizaŃiilor consultate pentru identificarea şi conceperea 
calificării în discuŃie (angajatori, asociaŃii profesionale, comitete sectoriale, 
sindicate, patronate etc.) 
 
a) Specificul organizaŃiei (denumirea, obiectul de activitate); 
 
b) Persoana de contact (date de identificare); 
 
c) Modul de consultare sau colaborare al universităŃii cu organizaŃia menŃionată. 
 
 
 
 
 
 
3) Alte informaŃii relevante pentru susŃinerea propunerii (maximum o pagină) 
(Dacă este cazul, se anexează documentele considerate interesante pentru susŃinerea 
propunerii)



 

  

 

Fişa 4: Descrierea calificării 
 
 
A.  OcupaŃiile vizate 
 
1) Enumerarea ocupaŃiilor care ar putea fi exercitate prin obŃinerea calificării 
propuse: 
 
 
 
 
2) Compatibilitatea cu Clasificarea OcupaŃiilor din România (COR): 
 

Da, prin extensie � 

Da, prin inserŃie  � 

  (În al doilea caz, vă rugăm să faceŃi propuneri) 
 
 
 
 
3) CondiŃiile cele mai frecvente de exercitare a calificării: 
 
a) Dimensiunea şi domeniul de activitate al posibililor angajatori 
 
 
 
 
b) OcupaŃii posibile asociate calificării 
 
 
 
 
 B. ReferinŃe privind calificarea şi competenŃele 
- Se va face o descriere a calificării, utilizând Grila 1 şi Grila 2. 

  
 

 

  

 

Fişa 5: Conexiunea cu alte calificări 
 

 A.  CorelaŃiile cu alte calificări 
 
1) PrecizaŃi ce calificări sau competenŃe sunt necesare sau admise pentru accesul la 
calificarea prezentată (pentru formularea acestor condiŃii de prezentare este 
recomandabil să se Ńină seama, unde este cazul, de cerinŃele asociaŃiilor profesionale): 

- cerinŃe 
 - recunoaştere parŃială şi documentele pe baza cărora se realizează acestea 
  
2) Calificarea solicitată figurează explicit printre cerinŃele pentru obŃinerea altor 
calificări? 
 
3) Modul de admitere la studii pentru obŃinerea calificării propuse 
 
 B. Identificarea calificărilor existente în România în acelaşi domeniu 
 
1) Alte calificări similare existente în acelaşi domeniu, la acelaşi nivel, la nivel 
inferior sau superior (se vor preciza universităŃile, facultăŃile unde există aceeaşi 
calificare sau calificări similare, precum şi nivelul acestora) 
 
2) Suprapuneri, incluziuni şi diferenŃe privind competenŃele furnizate de alte calificări 
similare din alte universităŃi 
 
C. CorespondenŃa cu alte calificări acordate în străinătate, în special în cadrul 
Uniunii Europene    
 
1) Identificarea de calificări comparabile: 
 

• denumirea calificării; nivelul 
 

• asemănări 
 

• deosebiri 
 

• segmentul de piaŃă a muncii căruia i se adresează 
 

• instituŃiile care o acordă (se va indica numele instituŃiei şi adresa site-
ului unde se găsesc referinŃe) 

 

• acorduri de recunoaştere a calificării sau a unor competenŃe din cadrul 
calificării 

 
2) Acorduri instituŃionale sau convenŃii cu instituŃiile din alte Ńări privind acordarea de 
diplome/ certificate în parteneriat (se va indica acordul sau convenŃia, programul, data 
semnării şi durata de valabilitate): 
 

• pentru calificarea propusă; 
 

• pentru calificări din acelaşi domeniu; 
 

• pentru alte calificări 



 

  

Fişa 6: Regimul de şcolarizare pentru obŃinerea calificării 
 
 
1. Forme de şcolarizare 
 
- învăŃământ de zi   � în localitate  � în alte localităŃi 
 
- învăŃământ cu frecvenŃă redusă � în localitate  � în alte localităŃi 
 
- învăŃământ la distanŃă  � 
 
 
 
 
2. Tipul de formare pentru obŃinerea calificării 
 
- După un parcurs de formare iniŃială  : � da  � nu 
 
- După un parcurs de formare continuă  : � da  � nu 
 
 
 
3. Limba de predare 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Studii organizate în cooperare cu o companie (se va preciza 
compania/companiile şi locul de desfăşurare a formării) 
 
- Compania 
 
- Nivelul cerut la intrare 
 
- Durata 
 
- Credite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Fişa 7: ReferenŃialul calificării 
 
 
1) Planul de învăŃământ al calificării şi fişele disciplinelor. 
Se vor anexa planurile de învăŃământ şi programele analitice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Metodologia de evaluare a competenŃelor la finalizarea studiilor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3) Se va anexa o copie a unei diplome standard, completată pentru calificarea 
propusă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Adresa site-ului pe care se găsesc informaŃii despre calificările acordate de 
instituŃia promotoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Fişa 8: EvidenŃierea parcursului titularilor de diplomă∗∗∗∗ 
 
 
A. Structuri de evidenŃiere a parcursului absolvenŃilor existente în universitate 
Dacă universitatea are astfel de structuri, vă rugăm să le menŃionaŃi şi, eventual, să 
indicaŃi datele de contact. 
 
 
 
 
 
B. Utilizarea structurilor 
 
1) InserŃia pe piaŃa muncii a absolvenŃilor ultimelor trei promoŃii ale domeniului 
de studii 
 

Anul 
obŃinerii diplomei 

Numărul total al 
titularilor diplomei 

Numărul titularilor care 
desfăşoară activităŃi în 

domeniul lor de pregătire 

Numărul titularilor care 
desfăşoară activităŃi în 

domenii conexe 

Numărul titularilor 
care desfăşoară 
activităŃi în alte 

domenii 

 
 

     

 
 

    

 
 

    

 
 
2) Comentarii 
 
 
 
 
C. SituaŃia titularilor diplomelor şi certificatelor din domeniul calificării, după 
forma de învăŃământ 
 

Anul 
 obŃinerii 
diplomei 

Formare iniŃială 
 

Formare continuă 
 

Numărul total de 
absolvenŃi 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

                                                
∗ OpŃional. Este un argument suplimentar pentru susŃinerea calificării propuse. 



 
Rezumatul descrierii unei calificări în cadrul 

 Registrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior 
 

Titlul şi denumirea calificării:  

 

Titlul obŃinut: 

Denumirea calificării:                                                           Codul calificării:                       

 

Autoritatea responsabilă pentru certificare Calitatea semnatarului(lor) 
calificării (diplomei) 

Cadranul 2 Cadranul 3 

 

Elemente de identificare a calificării:  

 Nivelul de studii:                                            

Domeniul fundamental: 

Domeniul de studii: 

Programul de studii: 

Numărul total de credite:                                                                                             

 

Rezumatul referenŃialului calificării  

CompetenŃele relevante obŃinute ( 4-6 competenŃe profesionale şi cel puŃin 3 competenŃe 

transversale): 

 

 

Planul de învăŃământ (se va anexa) 

 

Cadranul 5 

 

  OcupaŃii posibile pentru deŃinătorul diplomei/certificatului*    

 

 

 

 

 

Cadranul 6 

 
    * Se vor menŃiona inclusiv codurile, conform clasificării COR 

 

ANEXA nr. 5 

la metodologie 

 

ModalităŃile de acces la calificare  

Valabilitatea competenŃelor acumulate este de …. ani**.               

                                     Cadranul 7 

CondiŃii de înscriere pentru certificare Da Nu 

După un parcurs de formare cu statut de student   

După un parcurs de formare continuă   

 

 

CorelaŃiile  cu alte calificări Acorduri europene sau internaŃionale 

 

Cadranul 8  

 

Cadranul 9 

 
 

Baza legală  

ReferinŃe privind legea de înfiinŃare a instituŃiei şi HG privind structura instituŃiei: 

 

 

Alte referinŃe: 

 

 

Cadranul 10 

 

 

Alte informaŃii  

Statistici ale evoluŃiei numărului de studenŃi în domeniul calificării, în ultimii 3 ani: 

 

 

 

Istoricul calificării ***: 

 

Cadranul 11 

 

 

 

 

 
** Se va completa pentru calificările pentru care, prin acte normative, se impune o reevaluare a 
competenŃelor. 
 

*** Se vor face precizări, unde este cazul, la calificările corespondente acordate în perioada 

premergătoare momentului aplicării prezentei Metodologii. 
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