
 

 Procedură privind restructurarea planurilor de învăţământ pentru 

programele de studii universitare de licentă şi masterat  

 

I. Motivație 

Având în vedere următoarele considerente: 

- Cerințele Legii Educației Naționale nr.1/2011; 

- Ordinul MECTS 5703/2011 privind implementarea Cadrului Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior; 

- Corelarea dintre planurile de învățământ, competențele din suplimentul la diplomă 

şi cele înscrise în Registrul National al Calificărilor (RNCIS); 

- Corelarea dintre planurile de învătământ şi cerințele de pe piața forței de muncă; 

- Creşterea gradului de inserție pe piața forței de muncă a absolvenților ASE; 

- Eventualele suprapuneri de discipline între programele de licentă, masterat şi între 

programele de masterat; 

- Creşterea vizibilității internaționale şi a competitivității cu programe similare; 

- Creşterea gradului de satisfacție al absolvenților şi studenților privind programele de 

studiu; 

- Creșterea competitivității ASE în oferta educațională. 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti a hotărât 

restructurarea planurilor de învățământ actuale pentru programele de studii universitare de 

licență şi masterat. 

 

II. Principii 

1. Se va mentine lista celor 12 discipline fundamentale pentru domeniul economic, 

stabilite de AFER, normate 2+2, care se regăsesc în standardele specifice ARACIS; 

2. O disciplină trebuie să aparţină unui singur departament; 

3. Disciplina Matematică se normează în anul I (licență), ambele semestre (2+2); 

4. Educația fizică se va norma ca disciplină obligatorie specială, în afara celor 28 de ore 

pe săptămână, cu 2 puncte credit, normate 0+2, pe primele 3 semestre; 

5. Practica de specialitate pentru programele de licență se va desfăşura în anul II, 

semestrul II sau anul III, semestrul II; 
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6. Se înlocuiesc disciplinele opționale din sistemul actual cu discipline opționale de 

specialitate, care conduc la obţinerea de competente pentru calificarea respectivă; 

acestea se vor introduce în anul II sem. II si anul III sem. I. (câte o disciplină 

opțională pe semestru); 

7. Numărul maxim de ore/săptămână este de 28 pentru programele de licentă şi 16 

pentru programele de masterat; 

8. Pentru programele de masterat profesional, între 10%-40% din activitătile didactice la 

anul I şi între 20%-40% din activitătile didactice la anul II, să fie sustinute de cadre 

didactice asociate invitate cu experiență practică relevantă, care provin din mediul 

economico-social; 

9. Anul II, semestrul II pentru programele de masterat va conține maxim 3 discipline 

dintre care una va fi dedicată elaborării dizertației; 

10. Se vor introduce discipline facultative din anul I - limbi străine, organizate la nivel de 

ASE, în grupe de minim 20 – maxim 25 studenti. Un student poate beneficia gratuit 

de o singură limbă străină facultativă; 

11. Se va reanaliza alocarea de credite transferabile pe fiecare disciplină; 

12. Începând cu anul universitar 2013-2014, programele de masterat vor fi reorganizate 

după cum urmează: 

- programe de masterat de cercetare, având ca grup țintă absolvenţii din cadrul 

aceluiaşi domeniu de studii; 

- programe de masterat profesional de specializare, având ca grup țintă 

absolvenții din ramura de ştiinţe economice, respectiv ştiinţe administrative; 

- programe de masterat profesional complementar, având ca grup țintă 

absolvenţii din orice domeniu de studii universitare.  

 

III. Planuri de acțiune 

1. La nivelul fiecărei facultăţi se va constitui câte o comisie de restructurare a planurilor 

de învăţământ formată din:  

- Decanul facultătii; 

- Prodecanul cu activitatea de educatie şi formare continuă; 

- Directorii de departamente subordonate facultătii; 

- 2-3 specialişti din mediul economico-social cu funcţii de conducere; 

- 2 studenti, membri ai Consiliului facultătii. 

Responsabil din partea Consiliului de Administrație este prorectorul coordonator al facultăţii 

respective. 

2. Calendarul Activitătilor de restructurare a planurilor de învătământ este prezentat în anexă. 
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3. Descrierea activităţilor: 

 

A1. Evaluarea satisfacției studenților şi absolvenților privind planurile de învăţământ de 

licenţă şi masterat actuale. 

Facultatea de Marketing va realiza o anchetă (pe bază de chestionar) în rândul 

studenţilor şi absolvenţilor ASE, privind gradul de satisfacţie al acestora în legătură 

cu programele de studii universitare de licenţă şi masterat; rezultatul va fi prezentat 

în data de 25.06.2012 (7). 

 

A2. Analiza suprapunerilor de discipline între departamente (responsabili directorii de 

departamente) - rezultatul va fi analizat în ședința Consiliului de Administraţie din 

30.05.2012 (2). 

 

A3. Analiza planurilor de învăţământ actuale (responsabili decanii): 

- Training privind stabilirea competenţelor pentru programele de licenţă şi masterat 

în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (1);  

- Discuţii cu reprezentanţii studenţilor (3);  

- Pentru fiecare program de licență se va completa Grila 1bis, care va conține 

competențe suplimentare (care vor diferenția programele de studii între 

universități); cu acest prilej se pot folosi rezultatele proiectului SIMCE (Ghid de 

bune practici pentru implementarea Cadrului Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior – material disponibil pe platforma SharePoint a Consiliului 

de Administrație – http://ca.ase.ro – folder – Restructurare planuri de învățământ);  

- Pentru fiecare program de masterat se vor prelua competențele din SIMUR și se 

vor compara cu competențele aferente programului de licență (Grila 1 și Grila 

1bis)  pentru a elimina eventualele suprapuneri, asigurându-se totodată 

concordanța cu prevederile Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior. Cu acest prilej se vor elimina și suprapunerile dintre programele de 

masterat la nivel de facultăți şi interfacultăţi; 

- Grilele 1, 1bis şi 1M nu vor fi introduse direct în RNCIS, ci vor fi completate pe 

machete Word (care se pot descărca de pe platforma SharePoint a Consiliului de 

Administrație) (), urmând ca pe parcursul procesului de restructurare a programelor 

de studii să suporte diverse modificări; forma finală a acestora va fi introdusă în 

RNCIS şi apoi în SIMUR; 

- Pe baza analizei concordanţei dintre grile (grila 1, 1bis şi 1M) şi planurile de 

învăţământ actuale se va completa Grila 2 pentru fiecare program de licenţă şi 

Grila 2M pentru fiecare program de masterat; în urma completării grilelor 2 vor 

rezulta eventuale corecţii asupra Grilelor 1bis şi 1M;  

- Grilele 2 şi 2M vor fi încărcate pe platforma SharePoint a Consiliului de 

Administrație (http://ca.ase.ro - unde au acces decanii facultăţilor) – în folder-ul 

“Restructurarea planurilor de învăţământ”, sub-folderul aferent fiecărei facultăţi şi 

vor fi prezentate de decani în ședința Consiliului de Administraţie (4).  

 

http://ca.ase.ro/
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A4. Analiza ofertei actuale de discipline şi a planurilor de învăţământ la nivelul  

departamentelor şi facultăţilor (responsabili decanii şi directorii de departamente): 

- Pe baza competenţelor înscrise în Grilele 1, 1bis şi 1M, în cadrul fiecărui 

departament, fiecare titular de disciplină împreună cu colectivul disciplinei va 

întocmi fişele de disciplină (macheta se poate descărca de pe platforma SharePoint 

a Consiliului de Administrație), care vor reprezenta oferta educaţională pentru 

programele de studii (aferente facultăţii căreia îi este subordonat 

departamentul, precum şi pentru alte facultăţi); 

- În perioada 11.06-22.06, comisiile de restructurare vor organiza dezbateri la nivelul 

departamentelor şi facultăţilor, întâlniri cu angajatorii, absolvenţii şi studenţii; în 

cadrul acestor dezbateri, directorii departamentelor, prin titularii de discipline, vor 

prezenta oferta educaţională (fişa disciplinei) pentru programele de studii aferente 

facultăţilor căreia îi sunt subordonate (târg educaţional la nivel de facultăţi) (5);  

 

  Cu această ocazie se vor avea în vedere următoarele recomandări: 

a) Asigurarea continuităţii şi coerenţei între programele de licenţă, masterat şi 

doctorat pentru fiecare domeniu şi specializare în parte;  

b) Eliminarea suprapunerile de teme, capitole etc. intre discipline, în cadrul 

aceluiași program sau intre cicluri de studii;  

c) Asigurarea compatibilităţii cu programele similare internaţionale;  

d) Asigurarea legăturii cu nevoile pieţei forţei de muncă.   

    

- În data de 14.06.2012, ora 09:00, în Aula Magna, va avea loc întâlnirea cu 

angajatorii (decani, prodecani, directorii de departamente, reprezentanții 

studenților) (6);  

- În 25.06 şi 26.06.2012, orele 09:00-14:00, în Aula Magna, va avea loc târgul 

educațional pentru prezentarea ofertei din partea departamentelor care nu sunt 

subordonate facultăţii (7);  

- În urma acestor întâlniri pot rezulta actualizări ale Grilelor 1bis şi 1M iniţiale. 

 

A5. Dezbateri cu cadrele didactice, la nivelul departamentelor şi consiliilor facultăţii, 

privind restructurarea planurilor de învăţământ (responsabili decanii. 

În urma analizei ofertei educaţionale, fiecare facultate îşi va pregăti noile planuri 

de învăţământ. 

 

A6. Restructurarea planurilor de învăţământ (responsabili decanii): 

- În data de 09.07.2012, ora 09:00, în Aula Magna – va avea loc armonizarea 

planurilor de învăţământ la nivelul ASE; prezintă decanii facultăţilor şi participă 

comisiile de restructurare; 

- Analiza concordanţei dintre noile planuri de învăţământ şi Grilele 1, 1bis şi 1M 

(lista de competenţe) şi actualizarea Grilelor 2 şi 2M (8); 
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A7. Validarea planurilor de învăţământ (responsabili sunt decanii, rectorul şi preşedintele 

Senatului): 

- În perioada 10.07-13.07 vor avea loc Consiliile Facultăţilor pentru validarea 

planurilor de învăţământ; 

- În data de 18.07.2012, ora 09:00, în sala V.Madgearu va avea loc şedinţa 

Consiliului de Administraţie pentru validarea planurilor de învăţământ şi 

transmiterea spre aprobare către Senatul Universitar; 

- În data de 01.08.2012, ora 09:00, în Aula Magna, va avea loc ședința Senatului 

Universitar pentru aprobarea planurilor de învăţământ. 

 

A8. Finalizarea fişelor de discipline, în concordanţă cu noile planuri de învăţământ. 

În perioada 02-03.08.2012 se vor aproba fişele de disciplină de către departamente. 

 

A9. Introducerea noilor planuri de învăţământ în SIMUR si semnarea acestora (responsabili 

decanii şi rectorul). 

 

A10. Introducerea fiselor de discipline în SIMUR (responsabili directorii de departamente). 

 

A11. Introducerea Grilelor 1bis, 1M, 2 şi 2M în RNCIS şi eventual corectarea Grilei 1 (dacă  

Convenția Națională a RNCIS va accepta). 

 

A12. Întocmirea ştatelor de funcţiuni (draft, finalizare) pentru anul universitar 2012-2013. 

 

A13. Pregătirea dosarelor pentru acreditare ARACIS (licenţă şi masterat). 

 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE 

 


