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1. UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA  - Grad de încredere ridicat 

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

 
Educaţie fizică şi sportivă - IF 

Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  90  studenți  

Controlul şi expertiza produselor alimentare - IF 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  60  studenți 

Automatică şi informatică aplicată   - IF 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  60  studenți 

Sisteme electrice  - IF 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  50  studenți 

Tehnologia construcţiilor de maşini - IF 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  120  studenți 

Relaţii internaţionale şi studii europene   - IF 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  75  studenți 

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, 
germană) – IF  
cu schimbarea denumirii în 
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă 
(engleză/germană) 

Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  70  studenți 
 

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, 
germană, spaniolă, italiană) – IF 
cu schimbarea denumirii în 
Limba şi literatura română - Limba şi literatura modernă 
(franceză/germană/ spaniolă/italiană) 

Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii: 130   studenți 
 

Nr. crt Instituţia Programul de studii 
Comisia 

Avizul ARACIS 

1.  
Universitatea „Ştefan 
cel Mare“ din Suceava 

Drept -   Drept penal și criminalistică  (masterat) 
Facultatea de  Ştiinţe Politice -  Drept și Științe 

Administrative 

C3 
(vot 

electronic) 

Încadrare program într-
un domeniu existent 
acreditat  Drept 
 Învățământ cu frecvență  
Masterat profesional 
Nr. de credite: 120 
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Silvicultură - IF 

Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  100 studenți 
 

 
Administrarea afacerilor  - IF 

Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  100   studenți 

Asistenţă managerială şi administrativă  - IF 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  50 studenți 

INGINERIE ENERGETICĂ – domeniul de masterat  - 1 program în 
domeniu 

Programul de studii 
universitare de 

masterat 

Locație Limbă 
de 

predare 

Formă de 
învățământ 

Numărul de 
credite de 

studiu 
transferabile 

Tip 
masterat 

(cercetare/ 
profesional
/ didactic) 

 Sisteme moderne 
pentru conducerea 
proceselor 
energetice 
(selectat) 

Suceava română IF 120 Cercetare 

 

Menținere acreditare  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii: 50 studenți 

 

 

2. UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAȘI  - Lipsă de încredere 

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

 
Marketing - IF 

Încredere limitată   
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  25  studenți  

Asistență socială - IF 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  125  studenți 

 

 

3. UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAȘI  - Grad de încredere limitat 

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

 
Tehnică Dentară - IF 

Încredere    
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  25  studenți  

Jurnalism – IF (vizită schimbare calificativ) 
Încredere  
Capacitatea de școlarizare în primul an de 
studii:  25  studenți 

 


