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 CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 

 Prin cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior, cu nr. 692 din data de 09.02.2018, Academia de Studii Economice din Bucureşti 
solicită evaluarea externă periodică a domeniului de studii universitare de master 
ADMINISTRAREA AFACERILOR. 

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 2940 din data de 21.05.2018. 

Programele de studii de masterat selectate a fi evaluate integral de ARACIS sunt: 

1. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba engleză) 

2. Administrarea afacerilor comerciale 

3. MBA Româno-Francez  INDE - în limba engleză 

Verificarea îndeplinirii cerinţelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor şi 
indicatorilor de performanţă şi a standardelor specifice a fost efectuată de Comisia de experţi 
permanenţi de specialitate – Științe Economice 1 – a Consiliului ARACIS. 

Raport de autoevaluare pentru evaluarea externă periodică a DSUM a fost elaborat în 
conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de 
referință și lista indicatorilor de performanță ale ARACIS, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1418 din 11/10/2006 și  a Ghidului de evaluare externă periodică a domeniilor de studii 
universitare de masterat. 
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 REZULTATELE EVALUĂRII EFECTUATE DE CĂTRE  
COMISIA DE EXPERȚI PERMANENȚI DE SPECIALITATE 

 

Sunt îndeplinite / sunt parțial îndeplinite/ nu sunt îndeplinite următoarele criterii, standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea 
externă a domeniilor de studii universitare de masterat: 

A. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

A.1 – Structurile instituționale, administrative și manageriale    ESG 1.1, ESG 1.2, ESG 1.3 

Nr. 
crt. 

Cerințe Constatările comisie de experți permanenți de specialitate Calificativ  
(îndeplinit/ parțial 

îndeplinit/ neîndeplinit) 
1.  Misiunea și obiectivele programelor din domeniul de 

studii universitare de masterat sunt în concordanță cu 
misiunea instituției de învățământ superior, cu 
cerințele educaționale identificate pe piața muncii. 

Misiunea și obiectivele sunt prezentate in Rapoartele de evaluare ale programelor de masterat  - 

anexa Carta A.S.E. – Anexa ASE-01. 

Carta ASE , misiunea și obiectivele universității – Raport autoevaluare pag. 17-18 ale Rapoartelor 
depuse pentru cele 3 programe de masterat, pentru domeniul Administrarea afacerilor, sunt 
definite în acord cu misiunea institutiei (Universitate si Facultati), dar și în acord cu cerințele 
pieței forței de muncă.  

îndeplinit 

2.  Obiectivele declarate (competențe, sub formă de 
cunoștințe, abilități și atitudini) și rezultatele obținute 
de către studenți pe parcursul procesului de învățare, 
pentru toate programele de studii din cadrul 
domeniului de studii universitare de masterat evaluat, 
sunt exprimate explicit și sunt aduse la cunoștința 
candidaților și a beneficiarilor interni și externi. 

Pentru toate programele de studii sunt oferite informații despre (broșuri de prezentare, 
informațiile de pe site-ul facultății și cele transmise prin diferite canale - târguri educaționale) 
obiectivele declarate ale programelor de studiu, detalii privind competențele, abilitățile și 
aptitudinile ce vor fi dobândite prin parcurgerea celor 2 ani de master. De asemenea, ele se 
regăsesc în Fișele disciplinelor -  Anexa A 7.11,  cu format standard stabilit la nivelul întregii 
universități, conform cerințelor CNC 

îndeplinit 

3.  Instituția coordonatoare a programelor de studii 
universitare de masterat din domeniul de masterat 
evaluat realizează consultări periodice, cu 
reprezentanți ai mediului academic inclusiv studenți, 
ai mediului socio-economic și cultural-artistic și ai 
pieței muncii, în cadrul unor întâlniri oficiale 
consemnate prin procese verbale, minute etc. 

La nivelul Academiei de Studii Economice și Facultatilor Business și Turism/ Facultății de 
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine/ Business School sunt organizate intalniri cu 
mediul de afaceri, reprezentanții studenților și societatea civilă pentru stabilirea contextului și 
nevoilor de pregătire a studenților: vezi Anexa 7.13 - Sinteză Consilii consultative, inclusiv Procese 
verbale și minute incheiate cu stakeholder-ii naționali și internaționali (pag.100-110, vol II). 

îndeplinit 
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4.  Fiecare program de studii din domeniul de studii 
universitare de masterat evaluat este proiectat și 
documentat  în concordanță cu prevederile Cadrului 
Național al Calificărilor (CNC), cu Registrul Național al 
Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) și cu 
Standardele specifice domeniului de masterat 
elaborate de ARACIS. Absolvenții programelor de 
studii de masterat au clar definită perspectiva 
ocupației pe piața muncii. 

Fiecare program de studiu are elaborat planul de învățământ, pe discipline, număr de ore și 
credite, conform reglementărilor în vigoare, naționale (CNC, RNCIS și standardele ocupaționale), 
precum și în conformitate și regulamentele Universității -   Rapoarte autoevaluare  (pag. 29/30), 
adresa RNCIS nr. 3716/20.03.2018, de validare și înregistrare RNCIS (pag. 6-23, Raport de evaluare 
domeniu AF, vol I) Standard ocupational AF și standardele ARACIS pe Științe Economice: 
„Clasificarea ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale 
standard a ocupațiilor – ISCO 08”– Anexa D-06 și Anexa D-07, „Acordul tripartit privind Cadrul 
Național al calificărilor” - Anexa D-04, „Recomandarea Parlamentului european și a Consiliului 
privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții” - Anexa D-
08 și „Cadrul european al calificărilor” - Anexa D-09. 

îndeplinit 

5.  Denumirea fiecărui program de studii universitare de 
masterat este în strânsă corelare cu una sau mai 
multe calificări și ocupații existente în Clasificarea 
Ocupațiilor din Romania (COR) și standardele 
ocupaționale aferente sau cu calificări previzionate. 

Pentru fiecare program de studiu, in lista ocupațiilor din COR/ESCO există calificări care acoperă 
denumirea programelor, conform anexei  1.2 (Raport de evaluare domeniu AF, pag 13-23) și 
Cadrul european al calificărilor enumerate in Raportul de autoevaluare  la pag. 13-23. 

îndeplinit 

6.  Programele de studii universitare de masterat 
profesional creează premisele pentru continuarea 
studiilor în ciclul al treilea de studii universitare și 
dezvoltare profesională continuă în carieră prin studii 
postuniversitare. 

Prin disciplinele Seminar științific/ Etică și integritate academică în cercetare și pregătirea lucrării 
de disertație)  și Practică de specialitate, al căror număr de credite și de ore este în corespondență 
cu normele ARACIS. Activitatea de cercetare este reglementată și sustinuță de Universitatea prin 
diferite regulamente, de exemplu Regulamentul privind organizarea, funcționarea și finanțarea 
cercetării științifice” – Anexa ASE-13. 

îndeplinit 

7.  Programele de studii universitare de masterat de 
cercetare oferă oportunități de continuare a studiilor 
în ciclul de studii de doctorat, prin recunoașterea 
unor module de studii din ciclul de masterat și stagii la 
universități partenere. 

Toate programele de studii din domeniul Administrarea afacerilor sunt programe de masterat 
profesional. Totuși, în curriculă sunt incluse discipline cu o importantă componentă de cercetare, 
care încurajează absolvenții de master să urmeze și studii doctorale. 

îndeplinit 

8.  Instituția de Învățământ Superior promovează și 
aplică politici clare și documentate privind 
integritatea academică, protecția dreptului de autor și 
împotriva  plagiatului, a fraudei și a oricărei forme de 
discriminare, conform legislației în vigoare și Codului 
de etică și deontologie aprobat de Senatul universitar. 
 

Instituția are un cod de etică şi deontologie profesională (Codul de etică al ASE - Capitolul XVI al 
Cartei ASE, Anexa ASE-01), ce reprezintă un cadru de formalizare a unor reguli consensuale între 
membrii comunităţii academice, privitoare la modul de a acţiona în acelaşi spaţiu social, pentru a 
conferi un spor de autoritate acestuia în ansamblul societăţii.  
În cadrul ASE sunt promovate și aplicate politici privind integritatea și libertatea academică și 

vigilența față de fraude academice. ASE a emis Regulamentul Comisiei de Etică şi Deontologie 

Profesională a ASE (Anexa ASE 24).Există în raportul de evaluare domeniu AF (pag.194-203), 

declarații ale decanilor, pentru fiecare program de master, că nu s-au constatat asemenea fapte la 

nivelul fiecărui program de master in parte.  

De asemenea, Facultățile organizează înscrierea la examenul de disertație pe baza unor reguli 
clare, ce presupun eliminarea plagiatului și a fraudei. Promovarea și aplicarea politicilor privind 

îndeplinit 

file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/1.%20Anexe%20D%20-%20Legislatie.%20HG/D-08%20HG%20nr.%201352:23.12.2010%20Clasificării%20ocupațiilor%20din%20România%20.pdf
file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/1.%20Anexe%20D%20-%20Legislatie.%20HG/D-09HG%20nr.%201116:18.12.2013%20Clasificarea%20ocupațiilor%20din%20România.pdf
file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/1.%20Anexe%20D%20-%20Legislatie.%20HG/D-10%20Acordul%20tripartit%20privind%20Cadrul%20Național%20al%20calificărilor.pdf
file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/1.%20Anexe%20D%20-%20Legislatie.%20HG/D-11%20Cadrului%20european%20al%20calificărilor%20pentru%20învățarea%20de-a%20lungul%20vieții.pdf
file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/1.%20Anexe%20D%20-%20Legislatie.%20HG/D-11%20Cadrului%20european%20al%20calificărilor%20pentru%20învățarea%20de-a%20lungul%20vieții.pdf
file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/1.%20Anexe%20D%20-%20Legislatie.%20HG/D-12%20Cadrul%20european%20al%20calificărilor.pdf
http://www.ase.ro/site/despre/management/fisiere/pdf/regulamente_noi/Regulament%20cercetare%20stiintifica-1-Februarie2006.pdf
http://www.ase.ro/site/despre/management/fisiere/pdf/regulamente_noi/Regulament%20cercetare%20stiintifica-1-Februarie2006.pdf
file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/2.%20Anexe%20ASE%20-%20Nivel%20institutional/ASE-67.Regulament%20privind%20organizarea,%20funcționarea%20și%20finanțarea%20cercetării%20științifice.pdf
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integritatea și libertatea academică și vigilenţa față de fraude academice este reflectată în: 
• Anexa ASE 01 - Carta universității   
• Anexa ASE 24 - Regulamentul-Comisiei-de-etica si deontologie profesionala   
• Anexa ASE 04 Regulamentul de studii de masterat al  Universitatii 
• Anexa ASE 41 Procedură înscriere disertație  
Promovarea politicilor împotriva oricărei forme de discriminare este dovedita prin documentele 
care atestă respectarea drepturilor și egalității între persoane:  
• Anexa ASE 01 - Carta universității   
• Anexa ASE 09  Metodologie_Admitere_Master 

A2. Baza materială și utilizarea infrastructurii de studiu și cercetare  ESG 1.6 

9.  Instituția de învățământ superior prezintă dovada 
privind deținerea sau închirierea spațiilor pentru 
activitățile didactice/aplicative/ laboratoare etc. 

Conform Raportului de  Autoevaluare domeniu (volumul III, capitolul X, p.78-101), pentru fiecare 
program de master sunt alocate spații corespunzătoare tipurilor de activități didactice (curs, 
lucrări practice/seminarii, laboratoare). Din situația privind Detalierea indicatorilor privind spațiile 
de învațământ ale programelor din cadrul domeniului de studii universitare de masterat (RA, vol 
III p. 91-93) rezultă că în cele 3 facultăți în care se derulează 16 programe de master din domeniul 
Administrarea afacerilor sunt alocate 45 Sali curs (suprafata 5202,92 mp), 30 Sali seminar 
(suprafata 1264,4 mp) si 47 laboratoare (suprafata 2309,53 mp), toate aflate in proprietatea ASE.  
(Anexa cu spațiile la FV) 

Indeplinit 

10.  Dotarea sălilor/laboratoarelor didactice, a 
laboratoarelor de cercetare sau creație artistică și/sau 
a centrelor de cercetare corespunde misiunii și 
obiectivelor asumate prin programele de studii, 
tipului de masterat și specificului disciplinelor din 
planul de învățământ. 

In Raport (volumul III, capitolul X, pag. 94-100) este precizat faptul că sălile sunt dotate în 
conformitate cu nevoile pentru desfășurarea activităților didactice. Toate sălile au dispozitive de 
videoproiecție, laptopuri de prezentare (constatat la vizita). În laboratoare, există calculatoare 
care se actualizează permanent, pe care sunt instalate softurile necesare pentru activitatea 
didactică sau pregătirea proiectelor, referatelor sau altor obligații didactice. (Spatii de invatamant 
in care se desfasoara activitatea didactica si de cercetare a programelor din domeniul de studii 
universitare de masterat p.94-100, Laboratoare – Dotare aparatura existenta/parametri de 
performanta)  

Indeplinit 

11.  Unitatea de învățământ supusă evaluării trebuie să 
dispună de spații de studiu individual sau în grup cu 
acces la fond de carte, baze de date internaționale și 
periodice în domeniul specializării în care se 
organizează învățământul la nivel de masterat. 

Conform Raportului de  autoevaluare vol. III, capitolul VIII (pag. 19), Biblioteca ASE este formata 
dintr-o unitate centrală (cladirea I. Angelescu) care are în structura Săli de lectură și centre de 
imprumut  amplasate în imobil I. Angelescu, imobil Virgil Madgearu, imobil Victor Slavescu, 
complex Belvedere și 3 unități. Acestea asigură consultarea la sala de lectură în sălile cu acces 
direct (cu acces liber la raft), inclusiv cu posibilitatea lucrului în echipă, precum și împrumutul la 
domiciliu. Biblioteca este dotată cu un  excelent fond de carte şi publicaţii periodice străine – în 
limbile engleză, franceză şi germană. De asemenea, există acces, pe baza IP-urilor, la baza de date 
ANELIS, pentru publicații științifice. 

Indeplinit 

12.  Fondul de carte propriu din literatura de specialitate 
română şi străină trebuie să existe într-un număr de 
exemplare suficient pentru a acoperi integral 

Fondul de carte destinat studenților din domeniul de studii universitare de masterat 
Administrarea Afacerilor este disponibil in 8 locații – 6 Săli de lectura, 1 Sală publicații periodice și 
Serviciul de imprumut Mihail Moxa, și asigură un număr de 380 locuri și aproximativ 31400 de 

Indeplinit 
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disciplinele din planurile de învăţământ, din care cel 
puțin 50% să reprezinte titluri de carte sau cursuri de 
specialitate pentru domeniul supus evaluării, apărute 
în ultimii 10 ani în edituri recunoscute la nivel 
național, precum și internațional 

unități apărute în ultimii 10 ani (Fondul de carte și colecții de publicații ale bibliotecilor ASE 
utilizate în cadrul domeniului de studii universitare de masterat Administrarea Afacerilor, RA vol 
III, cap. VIII, p.35) Fondul de carte acoperă necesarul de studiu și documentare pentru fiecare 
disciplină din planul de învățământ. De asemenea, cel puțin 50% din titluri sunt titluri de carte 
pentru disciplinele prevăzute, existând un număr suficient de exemplare (Anexa P-30).  

13.  Stagiile de cercetare se pot efectua  în laboratoarele 
și/sau în centrele de cercetare ale 
facultății/universității, cu condiția existenței unei 
dotări corespunzătoare. 

Nu este cazul întrucât domeniul de master  Administrarea Afacerilor include numai programe de 
masterat  profesional. 

Indeplinit 

14.  Dotarea laboratoarelor de cercetare corespunde 
exigențelor temelor abordate în cadrul programelor 
de studii de masterat de cercetare și permite și 
realizarea unor cercetări de anvergură pe plan 
național şi eventual internațional. 

Nu este cazul întrucât domeniul de master  Administrarea Afacerilor include numai programe de 
masterat  profesional. 

Indeplinit 

15.  Serviciile/Rețeaua ICT (Information and 
Communication Technology) sunt permanent 
actualizate, iar studenții au acces la aceasta fie 
individual, fie în grupuri organizate. 

Din Raportul de autoevaluare  (vol III, capitolul X.4, p.94) rezultă că există 15 laboratoare de 
informatică, dotate cu 365 de stații de lucru la care studenții au acces individual sau în grupuri. 
Rețeaua ICT a ASE asigură interconectarea între toate clădirile și permite funcționarea optimă în 
procesul de învățare și interconectivitate între spațiile de învățământ, resursele de studiu, 
campusurile studențești (Raport autoevaluare Anexa ASE – 27) 

Indeplinit 

16.  Pentru programele de studii cu predare în limbi 
străine există resurse de studiu realizate în limbile 
respective. 

Există resurse de studiu pentru programele de studii cu predare în limbi străine.  

A3. Resurse umane și capacitatea instituției de atragere a resursei umane externe instituției   ESG 1.5 

17.  Personalul didactic este angajat conform criteriilor de 
recrutare stabilite la nivel instituțional, în 
conformitate cu prevederile legale. 

Din Rapoartele pe domeniu AF și ale celor trei programe de masterat (Cap. 2.1.3.) rezultă că 
personalul didactic este angajat conform criteriilor de recrutare stabilite la nivel instituțional, în 
conformitate cu prevederile legale: Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante  din cadrul Academiei de Studii Economice din București”- Anexa ASE-07. 

Indeplinit 

18.  Cadrul didactic coordonator/responsabil al 
domeniului de masterat asigură compatibilizarea 
programelor de studii din domeniu. 

Cadrele didactice coordonatoare au asigurat compatibilizarea programelor de studii din domeniu, 
conform cerințelor și standardelor, atât ocupationale, cât și ARACIS. Programele se regăsesc in 
RNCIS. La nivelul domeniului există discipline generale și comune ale domeniului, acestea 
regăsindu-se și în structura mai multor programe, inclusiv din alte domenii. Disciplinele de 
specializare, în special cele opționale, ale masteratului au fost corelate cu disciplinele din planurile 
de învățământ ale altor programe, din domeniul AF. 

Indeplinit 

19.  Personalul didactic este format din profesori 
universitari, conferențiari universitari, șefi de lucrări 
(lectori universitari)  titulari sau asociați, sau 

Conform calculelor din Raport evaluare domeniu master AF (pag. 112-130), personalul asociat 
(inclusiv specialişti reputaţi), reprezintă, în medie pe domeniu de masterat, 16,31%, pe baza 
Anexei 12.1., vol III. Întregul personal didactic are titlul de doctor în domeniul disciplinelor 

Indeplinit 

file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/2.%20Anexe%20ASE%20-%20Nivel%20institutional/ASE-34.Metodologia%20de%20concurs%20pentru%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20%20.pdf
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specialiști reputați (maxim 20% din total cadre 
didactice implicate într-un program); titularii 
disciplinelor complementare trebuie să aibă titlul de 
doctor în domeniul disciplinelor predate. 

predate, conform anexei 5 la FV. 

20.  Pentru acreditarea domeniilor și a programelor de 
studii  universitare de masterat este necesară 
prezența la fiecare program de studii universitare de 
masterat a cel puțin unui cadru didactic cu titlul de 
profesor universitar şi a unui conferențiar universitar, 
titulari în universitatea organizatoare, având 
pregătirea inițială sau doctoratul, abilitarea, 
conducere de doctorat și/sau rezultate științifice 
recunoscute și relevante în ramura de știință în care 
se încadrează domeniul de masterat evaluat. 

La domeniul de master AF își desfășoară activitatea didactică 52 de profesori, 34 de cadre 
didactice cu titlul de conferențiar și 25 de lectori si 5 asistenti, toti cu doctorat în domeniul de 
masterat  sau în concordanță cu disciplinele predate. Există conducători de doctorat în domeniul 
de master AF. 

Indeplinit 

21.  Cel puțin 50% din cadrele care prestează activități 
didactice asistate integral trebuie să presteze aceste 
activități în calitate de titular în instituția 
organizatoare a domeniului de masterat evaluat. 

In Raportul de autoevaluare la nivel de master AF se arată că la nivelul domeniului  AF  își 
desfășoară activitatea didactică, din totalul numărului de cadre didactice  44,8%  profesori și 
29,3% conferențiari, cu doctoratul în domeniul disciplinelor predate, dintre care 19 persoane  
sunt coordonatori de doctorat în domeniul AF. Fiecare cadru didactic are activitate științifică 
recunoscută, având în vedere și criteriile de obținere a titlurilor academice. 

Indeplinit 

22.  Cel puțin 50% din disciplinele din planul de 
învățământ asistate integral, normate în Statul de 
funcții potrivit formei de învățământ, au ca titulari 
cadre didactice cu titlul de profesor universitar sau 
conferențiar universitar. 

Conform raportului de autoevaluare, disciplinele acoperite de cadre didactice cu grad de profesor 
sau conferenţiar, reprezintă 74,1% din totalul disciplinelor la nivelul domeniului de masterat. 

Indeplinit 

23.  Personalul auxiliar care asigură suportul tehnic în 
laboratoarele didactice și de cercetare/creație 
artistică este adecvat pentru a asigura desfășurarea 
activităților practice prevăzute în planul de 
învățământ. 

Există personal auxiliar care asigură suportul tehnic in laboratoare (informatica, merceologie etc.). 
De asemenea exista personal de specialitate pentru asigurarea functionalitatii echipamentelor din 
sali si laboratoare, conform Raport Rector 2017 (www.ase.ro ). 

Indeplinit 

B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

B.1 - Conținutul programelor de studii     ESG 1.4 

24.  Instituția de învățământ superior aplică o politică 
transparentă a recrutării,  admiterii, transferurilor și 
mobilităților studenților la ciclul de studii universitare 
de masterat, potrivit legislației în vigoare. 

In rapoartele de evaluare ale programelor de master (Raport de autoevaluare program 
Antreprenoriat si Administrarea Afacerilor in Engleza, p. 10-11/p.23,   Raport de autoevaluare 
Administrarea Afacerilor Comerciale p.13/p.26, Raport de autoevaluare MBA Româno-Francez 
INDE p.11/p.29) se prezinta Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de 
admitere la programele de studii universitare de masterat, dupa cum rezulta  și din Anexele 
Anexa ASE-09 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii 

Indeplinit 

http://www.ase.ro/
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universitare de master, respectiv din anexele pe programe. Toate informatiile sunt publice si 
accesibile site-urile universitatii (https://www.ase.ro/) și facultăților (http://fabiz.ase.ro/, 
http://bt.ase.ro/, http://www.bbs.ase.ro/)   

25.  Admiterea se bazează exclusiv pe competențele 
academice ale candidatului și nu aplică niciun fel de 
criterii discriminatorii. 

Conform  Anexei ASE-09- Metodologia de admitere la studii universitare de masterat, domeniul 
Administrarea Afacerilor are drept criterii de evaluare  media obținută la licență, și, rezultatele de 
la testul grila. Punctajul (P) maxim este 100, obţinut pe baza rezultatelor de la testul grilă şi a 
mediei examenului de finalizare astudiilor universitare de licenţă (ML). Punctajul general (P) se 
calculează astfel = (ML x 6) + (PS x 4). Transformarea punctajului general în medie (M) se face pe 
baza relaţiei: M=P/10.Media va fi trunchiată la două zecimale. Punctajul general minimum 
necesar pentru a fi declarat admis este 60 (echivalentul notei 6,00). 
Pentru departajarea la medii egale –punctajul obținut la proba scrisă și media aritmetică a anilor 
de studii universitare de licență. In cazul in care aceste criterii nu sunt suficiente, comisia de 
admitere poate organiza interviu de selectie. De asemenea, sunt asigurate condiții pentru 
integrarea la studii a candidaților proveniți din medii defavorizate, din categoria romi, români din 
categoria diaspora.  

Indeplinit 

26.  La nivelul universității/ facultății există o metodologie 
de admitere la ciclul de studii universitare de 
masterat, ca document distinct sau ca parte a unui 
regulament de admitere pentru toate ciclurile de 
studii din universitate. 

In Raportul de autoevaluare , pag. 24 (AAAE), pag. 27 (AAC), pag. 29 (INDE – IFR), se mentioneaza 
că la nivelul ASE se elaborează în fiecare an Metodologia de admitere la ciclul de studii 
universitare de masterat, ca document distinct, așa cum rezultă din Anexa ASE-09.  

Indeplinit 

27.  Se recomandă ca studenții de la programele de 
masterat profesionale să fie absolvenți ai programelor 
de licență din aceeași ramură de științe din care face 
parte programul de studii universitare de masterat. 

Conform RA (pag. 4), prin programele de studii universitare de masterat, pe care le organizează, 
asigură specializarea în domeniu sau extinderea și perfecționarea pregătirii atestate prin diploma 
de licență. 

Indeplinit 

28.  Se recomandă ca studenții de la programele de 
masterat de cercetare să fie absolvenți ai programelor 
de licență din domeniul fundamental din care face 
parte programul de studii universitare de masterat. 

Nu este cazul Indeplinit 

29.  Gradul de promovare a studenților după primul an de 
studii confirmă adecvarea condițiilor de admitere 
(statistici din ultimele trei promoții). 

Statistici privind promovabilitatea studenților pentru Administrarea afacerilor sunt prezentate În 
RA (Tabelul 11. Statistici privind promovabilitatea și absolvirea studenților, p. 25/ p.27/p.32)  

Programul  Promovabilitate ultimele 3 promotii 

AAAE 78,7% 

AAC 90% 

INDE-IFR Nu este cazul 
 

Indeplinit 

30.  Admiterea/transferul se face în limita capacitații de 
școlarizare aprobate de ARACIS și publicate în HG din 

Admiterea (RA, p. 5) se face în limita cifrelor de școlarizare aprobate ARACIS regăsite în Anexa 2.1. 
Lista programelor universitare de masterat,  Anexa 1 la Hotărârea de Guvern privind domeniile şi 

Indeplinit 

https://www.ase.ro/
http://fabiz.ase.ro/
http://bt.ase.ro/
http://www.bbs.ase.ro/
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anul calendaristic curent. programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi 
şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019 (constatat la vizita din situațiile înmatriculărilor și din 
cataloage). 

31.  Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un 
Contract de studii, în care sunt prevăzute drepturile și 
obligațiile părților. 

Candidaţii declaraţi admişi încheie cu universitatea un contract de studii. Contractul se încheie 
pentru o perioada 2 ani, în 2 exemplare unul fiind înmânat studentului (RA, pag.13). Modelele de 
contract sunt conform Anexei P-21. 

Indeplinit 

32.  Concepția planurilor de învățământ s-a realizat cu 
consultarea mediului academic, a instituțiilor de 
cercetare, a angajatorilor,  a absolvenților și prin 
consultarea Standardelor specifice domeniului de 
masterat elaborate de ARACIS. Se vor prezenta 
documente doveditoare ale consultărilor purtate. 

Conform RA si Anexa P04 la AAC și la AAAE si P11 la INDE (IFR), la nivelul Universității, facultății și 
departamentelor se organizează frecvent întâlniri cu toți stakeholderii procesului educațional. 
Astfel, au loc seminarii, mese rotunde, târguri de cariere la care participă, pe de o parte, studenții 
și cadrele didactice, iar, pe de altă parte, reprezentanții mediului de afaceri, ai administrației 
locale, instituțiilor socio-economice, organizații nonguvernamentale. De asemenea, frecvent, la 
activitățile didactice sunt invitați reprezentanți ai comunității de afaceri pentru schimbul direct de 
informații cu studenții și profesorii. Planurile de învățământ sunt realizate în conformitate cu 
rezultatele consultărilor. 

Indeplinit 

33.  Structura și conținutul programelor de studii, 
organizarea proceselor de predare,  învățare și 
evaluare precum și cele de supervizare a cercetării 
sunt centrate pe dezvoltarea de competențe și 
contribuie prin adecvarea lor la  atingerea 
obiectivelor și rezultatelor așteptate. 

Fiecare program de master dispune de un plan de învăţământ bine fundamentat (Anexa A5.1). 
Disciplinele de studiu urmează o succesiune logică în ceea ce priveşte specificul şi natura 
cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în timp. Există o ordine de parcurgere a materiei în 
mod gradual, logic, în acord cu cerinţele didacticii şi pedagogiei (conform anexelor A5.1.)  De 
exemplu, Anexa P14 AAC. 

Indeplinit 

34.  Planurile de învățământ cuprind explicit activități practice 
(laboratoare, proiecte, stagii de practică, activități de 
creație și performanță,  internship etc.) și o disertație prin 
care se atestă că fiecare student a acumulat competențele 
așteptate. 

În Anexa A5.1 Planuri de invatamant și RA depuse ale programelor, se specifică faptul că toate 
planurile de învățământ ale programelor de master au o structură unitară, care evidențiază 
concret numărul orelor de laborator, stagii de practică efectuate sau internship-urile, precum și 
lucrarea de disertație, cu numărul de credite alocate, conform standardelor ARACIS. De exemplu, 
în cazul AAC: anul I 7 ore de curs și 9 ore de seminar și laboratoare, anul II sem 1 are 8 ore de curs 
și 8 ore de aplicatii (anexa P14 Plan de invatmant AAC). Există prevazută Practica in semestrul 4. 
Se acorda 10 credite pentru disertatie. 

Indicator AAAE AAC INDE IFR 

Raportul dintre numărul orelor aplicative și numărul orelor de 
curs 1 – 1,5 

1,34 1,47 n.a. 

 

Indeplinit 

35.  Conceperea curriculumului reflectă centrarea pe 
student a procesului de învățare și predare, 
permițând alegerea unor trasee de învățare flexibile, 
prin discipline opționale și facultative și încurajează 
astfel studenții să aibă un rol activ în procesul de 
învățare. 

Programele de master (Anexa A5.1 Planuri de învățământ, Anexa P14 AAC) au prevăzute discipline 
opționale, începând cu primul semestru, pentru a asigura un nivel minim de cunoștințe 
economice și de business, prin care să se ușureze procesul de adaptare și evoluție a studenților 
indiferent de profilul de licență (anexele 5.1 , si de exemplu P14 AAC). Astfel, conform anexei P14 
la AAC există în anul I câte un pachet de discipline optionale pe fiecare semestru, în timp ce în 
semestrul 3 există 2 pachete de opționale. Discipline facultative nu există. 

Indeplinit 
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36.  Modul de organizare a procesului de învățare și 
predare și metodele pedagogice folosite  sunt 
evaluate periodic  și modificate atunci când este 
cazul. 

În funcție de evoluțiile existente în privința metodelor predare și pedagogice se transmit 
titularilor de disciplină ce ar trebui să adapteze în procesul didactic. Astfel, s-au derulat analize, cu 
scopul actualizării metodelor de predare. Anexa 7.3 PV evaluare planuri de invatamant, Anexa 
A15.3 Raport îmbunătățire calitate. 

Indeplinit 

37.  Structura programelor de studii încurajează o 
abordare interdisciplinară, prin activități care 
contribuie la dezvoltarea profesională și în carieră a 
studenților. 

Conform RA, anexa P14 AAC și Anexele 7.11 Fișele de disciplină, fișele disciplinelor prevăd metode 
de predare adaptate la specificul disciplinei. Fișele disciplinelor evidențiază cunoștințele 
prealabile necesare, fac trimitere la competențele și abilitățile solicitate. 
 

Indeplinit 

38.  Conținutul programelor de studii de masterat de 
cercetare constituie o bază efectivă pentru studiile 
doctorale în domeniul evaluat. 

Nu există programe de master de cercetare, toate masterele sunt profesionale. Totuși, la nivelul 
domeniului Administrarea afacerilor există o școala doctorală unde absolvenții de master pot 
continua studiile.  

Indeplinit 

39.  Fișele disciplinelor reflectă centrarea pe student a 
procesului de învățare-predare-evaluare, includ 
activități didactice și specifice studiului individual, 
precum și ponderea acestora în procesul de evaluare 
finală. 

Tipurile de activități pentru fiecare disciplină care  rezultă din fișele de disciplină (Anexa A7.11) 
sunt: 
• activități în sălile de curs/laborator. Numărul de ore variază variază între 1 şi 2 ore de curs şi 1-2 
ore de seminar- 280 ore sunt aferente practicii in semstrul 4. Numărul de ore de curs este de 7-8, 
iar de seminar 8-9, pentru anul I. In anul II semestrul 4 exista 2 discipline + Practica.  
• studiul individual reiese din anexa  A7.11 Planuri de invățământ. 
• activitățile de evaluare, prin prezentarea/susținerea proiectelor, referatelor, eseurilor, 
intervenții în dezbateri, teste neanunțate, examene parțiale, teste anunțate, examene finale. 

Indeplinit 

40.  Fișele disciplinelor pentru programele de studii de 
masterat de cercetare științifică sunt proiectate astfel 
încât să asigure studenților abilități practice/de 
cercetare, care să le permită realizarea/ conducerea 
unor lucrări/proiecte de cercetare. 

Deși domeniul Administrarea afacerilor nu conține un master de cercetare, la multe discipline 
elaborarea de proiecte și susținerea de lucrări științifice constituie condiții de intrare și susținere a 
examenelor. În plus, toate cele 16. programe de master au prevăzute discipline care asigură, în 
mod direct, dobândirea acestor abilități. Astfel, în semestrul 4 există Seminar științific cu 56 ore în 
total.  

Indeplinit 

41.  Pentru toate programele din domeniul de studii 
universitare de masterat evaluat, procesul didactic 
este astfel organizat încât să permită studenților 
dezvoltarea competențelor formulate ca rezultate 
așteptate ale programului de studii, în perioada legală 
prevăzută pentru finalizarea studiilor. 

In Planurile de învățământ și Fișele disciplinelor este redat modul de organizare a procesului 
didactic astfel incat sa existe posibilitatea finalizării studiilor în cei doi ani de master. Planurile de 
învățământ sunt structurate astfel încât dezvoltarea competențelor și abilităților să fie progresivă 
pe parcursul celor 2 ani de studiu. Toate disciplinele din planurile de învățământ au menirea de a 
forma cursanţilor deprinderi cu caracter practic şi o solidă bază de expertiză, care să le permită 
perfecţionarea în domeniul Administrarea afacerilor. Procesul didactic este organizat pe parcursul 
semestrului respectindu-se planificarea si ordinea logica a disciplinelor din planul de invatamint. 
Anexe 5.1 Planuri de învățământ, Anexele 5.2 Competențe, Anexele 7.11 Fisa disciplinei. 

Indeplinit 

42.  Timpul alocat și metodele de predare și învățare sunt 
adecvate conținutului disciplinelor,  centrate pe 
nevoile studenților, asigură dezvoltarea 
competențelor declarate și prezintă un echilibru între 
activitățile față în față și cele de studiu individual. 

Conform Anexelor 5.1 Planuri de învățământ, pentru cele mai multe discipline sunt alocate pentru 
activități față în față 2-4 ore pe săptămână (curs și seminar).  
În cadrul activităților de instruire față-în-față (la clasă), cadrele didactice apelează la diferite 
metode, instrumente și tehnologii de predare. 
Disciplinele, cu excepția Practicii de specialitate și Seminarului științific, au alocate în medie între 

Indeplinit 
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4 și 8 credite. Diferența orelor pentru acoperirea creditelor reprezintă studiul individual sau de 
echipă.  

43.  Procesul didactic este astfel organizat încât să 
dezvolte abilități de studiu individual și dezvoltare 
profesională continuă   
 

Pentru cele mai multe discipline masteranzii au o componentă de evaluare care presupune 
realizarea unor proiecte, rapoarte, studii de caz. Astfel, este stimulată munca independentă de 
documentare, cercetare, de a realiza analize şi concluzii cu caracter de originalitate, asigurându-se 
astfel dezvoltarea abilităților de studiu individual și de dezvoltare profesională continuă. 

Indeplinit 

44.  Rezultatele analizelor referitoare la calitatea predării, 
învățării și evaluării studenților confirmă adecvarea 
metodelor de predare și evaluare utilizate. 

În Raport – Anexa 7.7 Gradul de promovabilitate, sunt prezentate date statistice privind analiza 
de promovabilitate a studentilor după primul an de studii. Acesta  este cuprins între  69% la AAAE 
și 90,54% la AAC în perioada 2015-2018. 

Indeplinit 

45.  Metodele și criteriile de evaluare a competențelor 
dobândite (cunoștințe și abilități) de studenți sunt 
explicit incluse în fișele disciplinelor și sunt adecvate 
conținutului disciplinelor și rezultatelor așteptate. 

În fișele disciplinelor (Anexa A7.1) și A5.2 Competentele - sunt explicit precizate competențele 
profesionale și transversale acumulate în cadrul studierii disciplinelor, precum  si criteriile și 
metodele de evaluare,  conform modelului standard (anexele A5.1 Planuri de invatant, A5.2 
Competente, A7.1 Fișa disciplinei) 

Indeplinit-- 

46.  Mecanismele de contestare a evaluării competențelor 
și abilităților sunt publice și oferă garanții studenților 
privind o reevaluare obiectivă. 

În Regulamentul privind activitatea didactică pentru studii de masterat, care este afișat pe site-ul 
universității, la art 49 sunt precizate, detaliat modalitățile de contestare. Nominalizarea unei 
comisii care sa asigure reevaluarea și reexaminarea asigură obiectivitatea întregului proces.  

indeplinit 

47.  În procesul de evaluare a activității de practică/ 
creație artistică/ cercetare științifică se ține cont de 
aprecierile tutorelui de practică/ îndrumătorului 
științific din entitatea/ organizația în care s-a 
desfășurat respectiva activitate. 

Practica (Anexa 5.1 Planuri de învățământ) are alocat un număr de 280 de ore, conform planurilor 
de învățământ și standardului ARACIS. Studenții pot efectua practica la instituția la care lucrează 
sau pot să-și aleagă una din firmele, instituțiile sau organizațiile cu care este încheiată o convenție 
de colaborare. La finalul stagiului, toți studenții trebuie să prezinte un raportsau dosar de 
practică, însoțit de o adeverință și un referat de apreciere. Conform metodologiei privind 
organizarea și desfășurarea a practicii de specialitate – anexa 1, există un model Conventie 
Cadru_Practica. 

Indeplinit 

48.  Tematica pentru elaborarea lucrării de finalizare a 
studiilor (disertația) poate conține subiecte propuse 
şi/sau formulate în colaborare cu mediul științific, 
mediul socio-economic și cultural. 

Alegerea lucrărilor de disertație (Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, art. 13 - publicată pe site), se realizează, 
conform Regulamentului, cu 6 luni înainte. Cererea se aprobă de către decan cu avizul directorului 
de departament.  

Indeplinit 

49.  Eficacitatea evaluării cunoștințelor/ abilităților și 
legătura cu rezultatele declarate ale instruirii sunt 
periodic monitorizate și  evaluate. 
 

Rezultatele evaluării cunoștințelor/ abilităților dobândite de masteranzi sunt monitorizate 
periodic. După fiecare sesiune de examinare/finalizare a studiilor, rezultatele sintetice pe 
programe si formații de studiu sunt discutate în departament, Consiliul facultăţii şi la nivel de 
universitate, rezultatele analizelor fiind luate în considerare la reconfigurarile eventual necesare 
ale activităţii. 

Indeplinit 

50.  Există programe de stimulare și recuperare a 
studenților cu dificultăți în procesul de învățare, a 
studenților netradiționali sau a celor aflați în situație 
de risc. 

Din Anexa A 13.2, pag. 214, rezulta că instituția este preocupată de reducerea abandonului școlar 
si sprijinrea studentilor cu dificultăți. Profesorii au program de consultații, universitatea are 
departament specializat, Centrul de Consiliere și orientare în Carieră, care acordă asistență în 
rezolvarea diferitelor probleme ale studenților.În cadrul vizitei, comisia a constatat că se lucra la 

Indeplinit 
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depunerea unor proiecte dedicate prevenirii abandonului școlar (sub-proiecte ROSE). 

51.  Rata de absolvire cu diplomă de master a 
programelor de studii de masterat din domeniul 
evaluat confirmă adecvarea/eficacitatea procesului 
de predare-învățare. (Statistici din ultimele trei 
promoții). 

Statistici privind absolvirea domeniului de studii Administrarea afacerilor (anexa 7.6+ calcule la 
vizită) 

Promoția Rata de absolvire % 

2018 89,13% (AAC) și 73% (AAAE) 

2017 21/25 la AAAE; (84%) 
49/54 la AAC; (90,74% 

2016 21/31 la AAAE; (67,74%) 
60/72 la AAC (83,33%) 

 

Indeplinit 

B2. Accesibilitatea resurselor educaționale  ESG 1.6 

52.  Instituția/facultatea supusă evaluării trebuie să dispună de 
bibliotecă cu fond de carte și periodice relevante în 
domeniul specializării în care se organizează învățământul la 
nivel de masterat, în format fizic şi/sau electronic (acces la 
baze de date academice online). 

În cadrul  ASE există o bibliotecă centrală, care are săli de lectură și centre de împrumut în 4 
locații – RA Anexa 8.2 pagina 19. 
Pentru domeniul Administrarea afacerilor există 9 săli de lectură și împumut (Anexa 8.4 pagina 35 
vol. III)  
Fond de carte: peste 90000 de volume (anuare, cărți, dicționare, enciplopedii, reviste etc.), 
conform anexei 8.4 
Total volume pe domeniul economic în ultimii 10 ani: 32000 
Lista publicații domeniu se prezintă pe CD 
Abonamentele la periodice: 33 de publicații internaționale și 75 de publicații românești, conform 
anexei 8.4.  
Acces la baze de date on-line, prin intermediul contractelor încheiate cu ANELIS (Science Direct, 
SpringerLink, Thomson ISI - Web of Science,  Ebsco, Taylor and Francis,  Oxford Journal Online, 
Cambridge Journals Online, EBSCO Business Source Complet ș.a.) 

Indeplinit 

53.  Disciplinele din planul de învățământ trebuie să fie 
acoperite cu bibliografia didactică necesară (tratate, 
manuale, îndrumare, note de curs, suporturi de curs) 
la dispoziția studenților, în format electronic sau în 
număr suficient de exemplare tipărite. 

În RA – Anexa 8.3 Catalogul bibliografiilor pe facultăți și discipline există prevăzute titluri în 
bibliografie pe domeniul Administrarea afacerilor, cu precizarea locului unde sunt disponibile 
titlurile. Există și platforma online.ase.ro unde sunt încărcate suporturi de curs, seminar, fișa 
disciplinei și materiale informative, temele de lucru, aplicații practice, liste cu link-uri utile către 
resurse bibliografice electronice, filme documentare, materiale informative, anunţuri după caz 
etc. – Anexa 11.1 
Studenții pot accesa resursele fiecărui program, oricând pe baza parolei de conectare (unică 
pentru fiecare student, care asigură respectarea regulilor de protecție și securitate a datelor 
personale) și a procedurilor specifice: 

Indeplinit 

54.  Universitatea/facultatea care organizează programele 
de studii universitare de masterat asigură studenților 
accesul electronic la baze de date naționale și 
internaționale specifice domeniului de studii 

Universitatea asigura accesul la baze de date naționale și internaționale, prin ANELIS, așa cum s-a 
menționat la indicatorul 1. (RA, Anexa 8.4 Fondul de carte.) 
 

Indeplinit 
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universitare de masterat. 

55.  Stagiile de practică/cercetare/creație se desfășoară 
pe baza unor acorduri de colaborare cu agenți socio-
economici, instituții, organizații non-profit cu 
activități de producție, proiectare, cercetare, și 
creație cultural-artistică, după caz, relevante pentru  
domeniul de studii universitare de masterat. 

Stagiile de practică pot fi efectuate de către masteranzi la instituția unde lucrează sau pe baza 
convențiilor cadru încheiate cu diferite organizații cu profilul adecvat fiecărui program de studiu 
din cadrul domeniului Administrarea afacerilor. De asemenea, există o procedură de derulare a 
practicii studenșești. Conform metodologiei privind orga nizarea și desfășurarea practicii de 
șpecialitate – anexa 1, există un model Conventie Cadru_Practica. 

Indeplinit 

56.  Pentru programele de studii universitare de masterat 
cu predare în limbi de străine,  universitatea / 
facultatea pune la dispoziția studenților resurse de 
studiu și materiale relevante în limba de predare. 

În Anexa 8.3 Catalogul bibliografiilor pe facultăți și discipline există prevăzute titluri în bibliografie 
pe domeniul Administrarea afacerilor, cu precizarea locului unde sunt disponibile titlurile. Multe 
dintre titluri sunt în limba engleză. De asemenea, există abonamente la 33 publicații periodice din 
străinătate, precum și acces la baze de date internaționale. 
Programul de studii universitare de master MBA Româno-Francez INDE, IFR, va beneficia de 
suportul informațional și tutorial oferit de platforma eLearning – PLEIAD (www.lecnam.net) pusă 
la dispoziție de parnerul francez CNAM Paris, în baza acordului de colaborare încheiat – Anexa P-
08. 

Indeplinit 

57.  Instituția de învățământ superior oferă studenților 
sprijin relevant pentru procesul de învățare: consiliere 
în carieră, consultanță și asistență etc. 

În RA AAC pagina 35 sunt prezentate modalitățile în care studenții domeniului Administrarea 
afacerilor. beneficiază de o serie de servicii integrate oferite de CCOC, care constau în consiliere 
educațională și vocațională; consiliere și evaluare psihologică; consiliere în carieră; elaborarea de 
materiale destinate informării, orientării și consilierii, realizând și acțiuni legate de creșterea 
gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților. Atribuțiile acestuia sunt descrise 
în „Regulamentul de Organizare și Funcționare” –  Anexa ASE-10, Anexa ASE-40.  

Indeplinit 

58.  Există programe de stimulare și recuperare a 
studenților cu dificultăți în procesul de învățare, a 
studenților netradiționali sau a celor proveniți din 
zone dezavantajate. 

Există Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră care oferă consiliere și asistență studenților. La 
data vizitei se lucra la pregătirea unor aplicații pentru proiecte ROSE pentru prevenirea 
abandonului studenților, proiect finanțat de Banca Mondială.  
 

Indeplinit 

59.  Există resurse educaționale alternative digitale și 
activități de suport on-line, implementate pe 
platforme e-Learning 

Conform  celor prezentate la indicatorul 2, există un portal cu secțiuni dedicate fiecarui program 
al domeniului și fiecărei discipline, cu materiale didactice. www.online.ase.ro. În vol. III pagina 
109 este prezentată rețeaua ASE. 

Indeplinit 

B3. Rezultatele învățării    ESG 1.3 

60.  Cunoașterea științifică generată în cadrul programelor de 
studii de masterat în ultimii 5 ani se evaluează luându-se în 
considerare, după caz: 
a)publicațiile studenților în reviste relevante domeniului; 
b)comunicări științifice, participări artistice sau sportive la 
manifestări naționale și internaționale;  
c)alte rezultate ale studiilor relevante domeniului 
(propuneri de brevete, studii de caz, patente, produse și 

Studenții masteranzi din domeniul Administrarea Afacerilor au participat la conferințe, concursuri 
și alte manifestări specifice (ex: olimpiade studențești). Anual, facultățile organizează sesiuni de 
comunicări științifice studențești (Raport de autoevaluare, vol. III, capitolul IX, p. 75-77).  
Masteranzii din domeniul Administrarea Afacerilor au publicații în reviste precum Revista Cactus, 
ABC-ul lumii financiare. 
   
 

Indeplinit 

http://www.lecnam.net/
file:///D:/back/ARACIS%202017/Licență/Gogu/CSIE/2.%20Anexe%20ASE%20-%20Nivel%20institutional/ASE-22.Regulament%20de%20organizare%20și%20funcționare,%20modificat%20în%2028.09.2016.pdf
http://www.online.ase.ro/
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servicii, studii parametrice de optimizare, produse culturale, 
produse artistice,  competiții sportive etc.);  
d)contribuții la cercetarea integrată în rețele de cercetare 
națională sau internațională; 
e) comunicări științifice ale studenților realizate/publicate 
împreună cu cadre didactice sau cercetători. 

61.  Existența/Crearea progresivă a unei baze de date cu 
disertațiile susținute în ultimii ani. Lucrările 
prezentate sunt /vor fi stocate în extenso, în baza de 
date cel puțin 5 ani de la absolvire. 

Lucrarile de disertatie se păstreaza și se arhivează în format electronic, fiind gestionate de 
Direcția Managementul Cercetării și Inovării, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
privind examenele de finalizare a studiilor (Anexa ASE – 41).  

Indeplinit 

62.  Statistici privind angajarea în domeniul evaluat sau în 
domenii conexe a absolvenților din ultimele trei 
promoții: 
a) în momentul înmatriculării, ponderea studenților 
masteranzi angajați; 
b) la un an de la absolvire, ponderea studenților 
masteranzi angajați 

Statistici privind angajarea absolvenților programului de masterat: conform Rapoartelor 
programelor de masterat din domeniul Administrarea Afacerilor supuse evaluării, situația privind 
angajarea pentru ultimele trei promoții de studenți se prezintă astfel:  
 
AAAE (RA, Tabelul 16, p.34) 

Promoția Angajati in momentul inmatricularii Angajați la un an de la absolvire 

2018 97% 98% 

2017 97% 98% 
2016 96% 97% 

 
AAC (RA, Tabelul 16, p.40) 

Promoția Angajati in momentul inmatricularii Angajați la un an de la absolvire 

2018 40% 100% 

2017 39% 100% 

2016 39% 100% 

 
INDE – IFR nu este cazul  
 

Indeplinit 

63.  Pentru programele de studii de masterat de cercetare 
din domeniul evaluat ponderea absolvenților din 
ultimele 5 promoții, care își continuă studiile la 
programele de doctorat (proprii sau externe instituției 
absolvite) să fie de peste 10%. 

Nu este cazul. Indeplinit 

64.  Instituţia de învăţământ superior a definit standarde 
de calitate minimale pentru elaborarea lucrării de 
disertație, pe care le operaționalizează periodic și le 

La fiecare program de masterat din domeniul Administrarea Afacerilor se publica o procedură 
privind înscrierea și susținerea examenului de disertație. Elaborarea lucrării de disertație și 
standardele pentru elaborarea lucrării de disertație (Anexa ASE-41 Regulament privind examenele 

Indeplinit 
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face publice. de finalizare a studiilor). Lucrările de disertație sunt elaborate conform ghidului elaborat la nivelul 
ASE și conțin: stadiul cunoașterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia 
cercetării, contribuții personale și bibliografia utilizată. Lucrările de disertație trebuie să aibă un 
conținut original. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calității de autor al lucrării prin 
cumpărare/comercializare, absolventul va fi respins la examen și își va pierde dreptul de a susține 
ulterior examenul de disertație la ASE. 
Regulamentele sunt actualizate periodic (anual) și sunt făcute publice pe site-ul ASE: Regulament 
privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a  studiilor universitare de masterat, 
Ghid privind Elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor, Antiplagiat, Procedura de finalizare a 
studiilor. 

B4. Activitatea de cercetare științifică (Criteriu aplicabil programelor se studii universitare de masterat de cercetare) 

65.  Există planuri de cercetare la nivelul 
facultăților/departamentelor coordonatoare ale 
programelor din domeniul de studii universitare de 
masterat evaluat, ce includ teme de cercetare 
relevante pentru  domeniul de studii universitare de 
masterat. 

Exista plan de cercetare la nivelul departamentelor si facultatilor. 
 

Indeplinit 

66.  În domeniul de studii universitare de masterat supus 
evaluării se organizează periodic de către instituție 
sesiuni științifice, simpozioane, conferințe etc., la care 
participă şi studenții, iar contribuțiile acestora sunt 
diseminate în publicații relevante. 

Există cel puțin o sesiune științifică studentească anuală (desfașurată în una din cele 3 facultăți). Indeplinit 

67.  Instituția de învățământ superior face dovada existenței 
unor parteneriate reale cu mediul economic, social și 
cultural în domeniul de studii universitare de masterat 
evaluat, care asigură cadrul de dezvoltare și realizare a unor 
cercetări fundamentale sau aplicative. 

Există parteneriate cu mediul economic (cf  Raport de evaluare domeniu AF) 
 

Indeplinit 

68.  Studenții sunt informați despre implicațiile legale ale 
activității de cercetare și ale codurilor de etică și 
deontologie în cercetare. 

Susținerea disertației este precedată de verificarea lucrărilor pentru determinarea coeficienților 
de similitudine. In planul de învățământ există disciplina Etica și integritate academică în 
conformitate cu OM 3131/2018. 

Indeplinit 

B5. Activitatea financiară a organizației 

69.  Resursele financiare disponibile sunt adecvate și  
asigură că obiectivele programelor de studii de 
masterat pot fi realizate. 

Da, conform RA rezultă faptul că programele de studii din cadrul domeniului au acoperire 
financiară pentru derularea activităților în condiții optime. 

Indeplinit 

70.  Instituția/facultatea/ departamentul asigură suportul 
financiar adecvat dezvoltării cercetărilor prevăzute în 
curriculumul  programelor de studii universitare de 

 Nu este domeniu de master de cercetare. Indeplinit 
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masterat de cercetare din domeniul de masterat 
evaluat. 

71.  Instituția de învățământ superior  dispune de practici 
de auditare internă cu privire la principalele domenii 
ale activității financiare, în condiții de transparență 
publică. 

La nivelul Universității, este constituit Compartimentul de Audit Public Intern, conform Legii 
672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Activitatea 
financiară a Universității este auditată intern, periodic și anual și  se reflectă în Rapoartele de 
audit intern Anexa ASE-58. 

Indeplinit 

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

C1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității    ESG 1.1 

72.  Instituția de învățământ superior aplică politica 
asumată privind asigurarea calității și dovedește 
existența și funcționarea structurilor și mecanismelor 
de asigurare a calității. 

La nivelul A.S.E. București, exista începând cu anul  2014, Codul de Asigurare a Calității  al 
Universitățiicare reglementeaza la cap. II Metodologia asigurării calității și strucuturile 
operaționale implicate. În cadrul ASE București funcționează Biroul Managementul Calității și 
Control Intern Managerial, care coordonează și asigură suportul logistic necesar desfășurarea 
activităților curente determinate de managementul și asigurarea calității serviciilor educaționale 
și de cercetare științifică. 
La nivelul fiecărei facultăți din cadrul ASE au fost constituite comisii pentru evaluarea și asigurarea 
calității - Anexa ASE-110, care colaborează și conlucrează în mod integrat cu Comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității de la nivelul ASE- Anexa P-38, formată atât din reprezentanți ai 
conducerii facultății, din studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri. Comisia pentru evaluarea 
și asigurarea calității de la nivelul ASE elaborează anual „Raportul de autoevaluare a asigurării 
calității academice din A.S.E. București”. 
La nivelul ASE, anual  este întocmit un Raport de evaluare internă  privind calitatea serviciilor 
educaționale și de cercetare din universitate, de către Comisia de evaluare  și asigurarea calității 
de la nivelul ASE, raport pe care-l prezintă în fața Senatului universitar. Acest raport este adus la 
cunoștința clienților și celorlalte părți interesate, prin afișare sau prin 
publicare(http://calitate.ase.ro/documente ) și este pus la dispoziția organismelor abilitate pentru 
evaluarea externă a calității serviciilor educaționale și de cercetare științifică (Hotărări Senat nr 4 
din 9 februarie 2018, www.senat.ase.ro/Monitor 2018). Pe baza acestui raport, se elaborează 
propuneri de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale și de cercetare științifică. 

Indeplinit 

73.  Programele de studii universitare de masterat sunt evaluate 
periodic intern privind următoarele aspecte:  
a) nevoi și obiective identificate pe piața muncii,  
b) procese de predare-învățare-evaluare,  
c) resurse materiale, financiare  și umane,  
d) concordanța dintre rezultatele declarate ale învățării și 
metodele de evaluare ale acestora,  
e) rezultate privind progresul și rata de succes a 
absolvenților,  
f) rata de angajabilitate a absolvenților în domeniul studiat,  

Structura programelor de masterat are în vedere următoarele documente de bază: Clasificarea 
ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a 
ocupațiilor – ISCO 08 – Anexele D-08 și D-09, Recomandarea Consiliului privind Cadrul european al 
calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții – Anexa D-07 și Cadrul european al calificărilor 
– Anexa D-10. Fiecare plan de învățământ este conceput având în vedere rezultatele învățării, 
privite ca un set de cunoștințe, deprinderi și/sau competențe pe care o persoană le-a dobândit 
sau este capabil să le demonstreze după finalizarea procesului de învățare, cerințele calificării 
universitare și dinamica pieței forței de muncă și are definite competențele transversale și 
profesionale. ASE s-a orientat către introducerea unui sistem de evaluare a procesului de 

Indeplinit 

http://calitate.ase.ro/documente
http://www.senat.ase.ro/Monitor
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g) existența unui sistem de management al calității în scopul 
asigurării continuității și relevanței. 

învățământ și către modificarea raportului de timp alocat pentru învățământ și învățare. Anual, la 
nivelul fiecărei facultăți este elaborat Programul de politici și strategii de asigurare a calității – 
Anexa ASE-112, stadiul realizării acestuia – Anexa ASE-113 și o analiză privind aspectele pozitive și 
negative ale asigurării interne a calității, analiză ce contribuie la ridicarea continuă a nivelurilor de 
calitate conforme și competitive pe plan european și internațional și se concentrează pe 
asigurarea calității în ceea ce privește învățarea și predarea în învățământul superior, incluzând 
mediul de învățare și legăturile relevante cu cercetarea și inovarea – Anexa ASE-114 .Se poate 
remarca conform cap. 7, volumul II, pagina 135 din Raportul de Evaluare, domeniul de studii 
universitare de masterat: Administrarea Afacerilor, prezentat la vizită este de peste 70% din total 
studenți an de studiu I și peste 80% din total de studenți an de studiu II. Standardul rezultatelor 
învățării în ASE este confirmat prin finalizarea cu succes a studiilor universitare, realizată prin 
examen, care constă în prezentarea lucrării și evaluarea cunoștințelor teoretice și aplicative 
specifice tematicii abordate - Anexele ASE-116 și ASE-117.În vederea aplicării prevederilor legale 
privind standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea 
sistemelor proprii de control al A.S.E., a fost elaborat „Programul de dezvoltare a sistemului de 
control intern/managerial în 2017-2020 -  Anexa ASE-44.  

74.  Procesul de monitorizare a opiniei studenților este adecvat 
din punctul de vedere al relevanței informației colectate, al 
ratei de răspuns precum  și al măsurilor de îmbunătățire 
(identificate și implementate). 

La nivelul A.S.E. București există  obligativitatea evaluării periodice a cadrelor didactice de către 
studenți, drept componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre performanța 
profesională și morală a fiecărui cadru didactic. Evaluarea se realizează prin intermediul unui 
chestionar – Anexa ASE-50, care este distribuit studenților, în ultimele două săptămâni până la 
finalizarea cursului/seminarului, de către o persoană neutră (personal didactic și de cercetare, 
ofițerul de relații cu publicul, secretariat sau prodecanul responsabil cu educația și formarea 
continuă) sau online http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp. În urma prelucrării 
chestionarelor (minimum 25), conducerea facultății la care candidatul desfășoară cea mai mare 
parte a activității didactice elaborează un document în care se prezintă aprecierea activității 
didactice de către studenți. Concluziile evaluării din partea studenților sunt parte integrantă a 
„Raportului de sinteză” -  Anexa ASE-51. 
Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare din cadrul ASE - 
Anexa ASE-52și PO-83 Evaluare periodică a calității personalului didactic - Anexa ASE-47 prevăd că 
evaluarea din partea studenților este o componentă esențială a evaluării periodice a cadrelor 
didactice. Rata de răspuns privind procesul de monitorizare a opiniei studenților este aproximativ 
26 %, conform datelor prezentate la vizită.  

Indeplinit 

75.  Rezultatele monitorizării opiniei absolvenților asupra 
procesului de învățare din perioada studiilor 
universitare sunt utilizare în procesul de îmbunătățire 
a conținutului și structurii programelor de studii. 

La nivelul domeniului Administarea Afacerilor  există preocupări pentru cunoașterea ratei de 
angajabilitate pentru fiecare program de studii de masterat. La proiectarea conținutului celor 16 
programe de studii evaluate, din domeniul Administrarea Afacerilor au fost consultați 
reprezentanți ai studenților, absolvenților, angajatorilor și ai asociațiilor profesionale relevante ( 
director HR, manager, CEO) Anexa P-04.  

Indeplinit 

http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp
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Cele trei facultăți, prin intermediul consiliilor departamentelor și la nivelul consiliului facultății, 
analizează la sfârșitul fiecărei promoții schimbările produse în profilurile calificărilor, pe piața 
forței de muncă și se adaptează acestora prin îmbunătățirea continuă a fișelor de disciplină și a 
planurilor de învățământ, prin introducerea de noi discipline sau prin aducerea la zi a celor 
existente la aceste cerințe. Competențele profesionale și transversale dobândite de studenți sunt 
suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piața muncii, dezvoltarea unei afaceri 
proprii sau continuarea studiilor în ciclul următor, cel al studiilor universitare de doctorat. 
Competențele sunt bine definite și prezentate într-o secțiune distinctă a Planului de învățământ - 
Anexa P-02 
În cadru ASE există și Asociației Absolvenților ALUMNI ASE care are ca obiectiv să răspund cât mai 
bine nevoilor și intereselor absolvenților prin  utilizare informațiilor în procesul de îmbunătățire a 
conținutului și structurii programelor de studii (https://alumni.ase.ro ) 

76.  Rezultatele monitorizării opiniei angajatorilor cu 
privire la pregătirea absolvenților sunt utilizare în 
procesul de îmbunătățire a conținutului și structurii 
programelor de studii. 

Membrii Consiliului Consultativ al celor trei facultăți se întâlnesc de două ori pe an în sesiune 
ordinară și in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie, la invitația conducerii facultății,  
pentru a dezbate probleme și pentru a formula recomandări. Reprezentanții angajatorilor sunt 
consultați cu privire la adecvarea și corelarea programelor de studii de masterat la cerințele pieței 
muncii ( Anexa P-04). Cele trei facultăți prin intermediul consiliilor departamentelor și la nivelul 
consiliului facultății, analizează la sfârșitul fiecărei promoții schimbările produse în profilurile 
calificărilor, pe piața forței de muncă și se adaptează acestora prin îmbunătățirea continuă a 
planurilor de învățământ și a fișelor de disciplină, prin introducerea de noi discipline sau prin 
aducerea la zi a celor existente la aceste cerințe.( Anexa ASE-158). 

Indeplinit 

77.  Monitorizarea opiniei studenților cu privire la 
procesul didactic confirmă eficiența acestuia și a 
serviciilor suport oferite. 

Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenții programelor sunt parte integrantă a 
monitorizării opiniei studenților cu privire la procesul didactic. Există obligativitatea evaluării 
periodice a cadrelor didactice de către studenți, drept componentă importantă în formarea unei 
opinii corecte despre performanța profesională și morală a fiecărui cadru didactic. Evaluarea se 
realizează conform Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți – Anexa 
ASE-150, pe o platformă informatică dezvoltată la nivelul facultaților, prin intermediul căreia, pe 
baza parolelor de acces la platformă, studenții realizează evaluarea cadrelor didactice. Rapoartele 
obținute în urma prelucrării datelor, vor fi discutate în cadrul Consiliului Facultăților. Concluziile 
evaluării din partea studenților sunt parte integrantă a Raportului de sinteză - Anexa ASE-151. 
Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate membrilor departamentului și 
analizate în Consiliile facultăților. 

Indeplinit 

78.  Instituțiile de învățământ superior/ Facultățile 
organizatoare a programelor din domeniul de studii 
universitare de masterat oferă informații publice complete, 
actualizate și ușor accesibile, asupra: 
a) obiectivelor programelor de studii și curriculumul, 

În cadrul A.S.E. București informațiile cu privire la procesul de învățământ organizat în 
concordanță cu sistemul de credite transferabile (învățământ cu frecvență, învățământ cu 
frecvență redusă, învățământ la distanță), fișele disciplinelor, campusul universitar, procedurile de 
înscriere pentru concursul de admitere la masterat etc. sunt oferite direct de Serviciul de 
Marketing și Comunicare din A.S.E (http://comunicare.ase.ro/ ) în cadrul ședințelor de consiliere 

Indeplinit 

https://alumni.ase.ro/
http://comunicare.ase.ro/
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b) calificările și ocupațiile vizate,  
c) politicile de predare-învățare și evaluare,  
d) resursele de studiu existente,  
e) rezultatele obținute de studenți/absolvenți, 
f) sistemul de management a calității. 

individuală, sau în grup, la sediul biroului, precum și la distanță, prin e-mail, telefon sau 
participând la întâlnirile cu elevii în licee, târguri educaționale). Broșura de prezentare în limba 
engleză a A.S.E. București. este difuzată tuturor universităților partenere din străinătate, precum 
și unor ambasade ale țării noastre. Informațiile utile cu privire la programele din domeniul de 
studii universitare de masterat evaluat sunt disponibile pe pagina web al Facultății de 
Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine la secțiunea Masterat – Programe Academice  
http://fabiz.ase.ro/programe-academice/masterat  , pe pagina web Bucharest Business School la 
secțiunea MBA Program  http://inde.ro/index.asp?page=mba și pe pagina web Romanian-
Canadian MBA http://www.canadian-mba.ro/ disponibile atât în limba română cât și în limba 
engleză.În cadrul ASE funcționează Biroul Managementul Calității și Control Intern Managerial, 
care coordonează și asigură suportul logistic necesar desfășurarea activităților curente 
determinate de managementul și asigurarea calității serviciilor educaționale și de cercetare 
științifică iar relația dintre studenți, absolvenți și mediul academic este strans legată de Asociația 
Absolvenților ALUMI ASE. 

 

http://fabiz.ase.ro/programe-academice/masterat
http://inde.ro/index.asp?page=mba
http://www.canadian-mba.ro/
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 PROPUNEREA  COMISIEI  DE  EVALUARE 

 

Propunerea Comisiei de experţi permanenţi de specialitate –  Științe Economice 1, 
adoptată în şedinţa din data de 11.04.2019 a fost: Menținerea acreditării domeniului de studii 
universitare de masterat ADMINISTRAREA AFACERILOR, cu o capacitatea de școlarizare de 
1075 studenți școlarizați în primul an de studiu, conform Extrasului din procesul verbal, 
Raportului de evaluare al Comisiei şi Fişelor de evaluare, înregistrate la ARACIS cu nr. 182 din 
11.04.2019. 

Structura domeniului de masterat evaluat este următoarea: 

 

Nr. 
crt. 

Programul de studii universitare de 
masterat 

 
Locație 

Limbă de 
predare 

Formă de 
învățământ 

Numărul de 
credite de 

studiu 
transferabile 

Tip masterat 
(cercetare/ 

profesional/ 
didactic) 

1.  Administrarea afacerilor comerciale București română IF 120 profesional 

2.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 
(în limba engleză) 

București engleză IF 120 profesional 

3.  
MBA Româno-Francez  INDE - în limba 
engleză 

București engleză IFR 120 profesional 

4.  
MBA Româno-Francez  INDE - în limba 
engleză 

București engleză IF 120 profesional 

5.  Administrarea afacerilor (în limba engleză) București engleză IF 120 profesional 

6.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, 
în domeniul energiei (în limba engleză) 

București engleză IF 120 profesional 

7.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 
(în limba franceză) 

București franceză IF 120 profesional 

8.  
MBA româno-german „Management 
atreprenorial“ (în limba germană) 

București germană IF 120 profesional 

9.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 
(în limba germană) 

București germană IF 120 profesional 

10.  Geopolitică şi afaceri București română IF 120 profesional 

11.  Management şi marketing în turism București română IF 120 profesional 

12.  
Managementul calităţii, expertize şi 
protecţia consumatorului 

București română IF 120 profesional 

13.  Administrarea afacerilor în turism București română IF 120 profesional 

14.  
Excelență în business și servicii (în limba 
engleză - Excellence in business and 
services) 

București engleză IF 120 profesional 

15.  MBA Româno-Canadian (în limba engleză) București engleză IF 120 profesional 

16.  Business București română IF 120 profesional 

 
IV Recomandări 
O mai bună preluare a bunelor practici de la universități europene de prestigiu în probleme legate de 
abordarea interdisciplinară.  
Încurajarea studenților pentru completarea chestionarelor cu privire la evaluarea cadrelor didactice, 
astfel încât rezultatele să fie relevante.  
Corelarea fișelor de disciplină cu aspect practice impuse de piața muncii aflată într-o schimbare 
accelerate și continua. 
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Informarea studenților cu privire la Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul A.S.E. București 
și încurajarea studenților pentru a participa la activitățile organizate de SAS ASE, folosind ca promotori  
atât studentii reprezentanti cât și cadrele didactice. 

 

 EVALUAREA ÎN CONSILIU ŞI    
AVIZUL  CONSILIULUI  ARACIS 

Consiliul ARACIS a apreciat că procesul de evaluare s-a desfăşurat conform prevederilor 
Metodologiei de evaluare externă , a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de 
studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior și a Ghidului de evaluare externă 
periodică a domeniilor de studii universitare de masterat. 

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de 
experţi permanenţi de specialitate şi a avizului Directorului Departamentului de Acreditare 
privind respectarea procedurilor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior a constatat că:  

Domeniul de studii universitare de masterat ADMINISTRAREA AFACERILOR cu structura 
menționată mai sus satisface cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii de 
performanţă şi standardele specifice. 

 

 AVIZUL CONSILIULUI ARACIS 

 În Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, elaborat 

şi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se propune: 

 Menținerea acreditării domeniului de studii universitare de masterat –  
ADMINISTRAREA AFACERILOR; având următoarea structură: 

 

Nr. 
crt. 

Programul de studii universitare de 
masterat 

 
Locație 

Limbă de 
predare 

Formă de 
învățământ 

Numărul de 
credite de 

studiu 
transferabile 

Tip masterat 
(cercetare/ 

profesional/ 
didactic) 

1.  Administrarea afacerilor comerciale București română IF 120 profesional 

2.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 
(în limba engleză) 

București engleză IF 120 profesional 

3.  
MBA Româno-Francez  INDE - în limba 
engleză 

București engleză IFR 120 profesional 

4.  
MBA Româno-Francez  INDE - în limba 
engleză 

București engleză IF 120 profesional 

5.  Administrarea afacerilor (în limba engleză) București engleză IF 120 profesional 

6.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, 
în domeniul energiei (în limba engleză) 

București engleză IF 120 profesional 

7.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 
(în limba franceză) 

București franceză IF 120 profesional 

8.  
MBA româno-german „Management 
atreprenorial“ (în limba germană) 

București germană IF 120 profesional 
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9.  
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 
(în limba germană) 

București germană IF 120 profesional 

10.  Geopolitică şi afaceri București română IF 120 profesional 

11.  Management şi marketing în turism București română IF 120 profesional 

12.  
Managementul calităţii, expertize şi 
protecţia consumatorului 

București română IF 120 profesional 

13.  Administrarea afacerilor în turism București română IF 120 profesional 

14.  
Excelență în business și servicii (în limba 
engleză - Excellence in business and 
services) 

București engleză IF 120 profesional 

15.  MBA Româno-Canadian (în limba engleză) București engleză IF 120 profesional 

16.  Business București română IF 120 profesional 

 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti; 

 capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 1075 de studenţi. 

 Prezentarea sintetică a rezultatelor evaluării domeniul de studii universitare de 
masterat analizat se regăsește în anexa prezentului raport. 

Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi soluţia 

propusă au fost discutate şi aprobate de Consiliul ARACIS la data de 22.04.2019. 

Acest aviz este valabil până la data de 22.04.2024 (cinci ani de la Ședința Consiliului ARACIS de avizare). Cererea 

de evaluare periodică se va depune cu trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate sub sancțiunea 

intrării în lichidare a domeniului de studii universitare de masterat. 

Acest aviz se transmite Ministerului Educaţiei Naționale în vederea elaborării Hotărârii de Guvern şi 

spre luare la cunoştinţă Academiei de Studii Economice din București. 
 
 

  
SL / SA 



 

22.04.2019 

Anexă 

 Denumire /Indicatori Observații 

1. Instituția de învățământ 
superior (denumire în 
limba română și în engleză) 

Academia de Studii Economice 

University/Academy of Economic Studies 

2. Domeniul de studii 
universitare de masterat 
evaluat (denumire în limba 
română și în engleză) 

Administrarea afacerilor 

Business Administration 

3. Lista programelor de studii 
universitare de masterat 
din domeniu (denumire în 
limba română și în engleză) 
 

1. Administrarea afacerilor comerciale 

2. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba engleză) 

3. MBA Româno-Francez  INDE - în limba engleză 

4. MBA Româno-Francez  INDE - în limba engleză 

5. Administrarea afacerilor (în limba engleză) 

6. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, în domeniul energiei (în limba engleză) 

7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba franceză) 

8. MBA româno-german „Management atreprenorial“ (în limba germană) 

9. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba germană) 

10. Geopolitică şi afaceri 

10. Management şi marketing în turism 

11. Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului 

12. Administrarea afacerilor în turism 

13. Excelență în business și servicii (în limba engleză - Excellence in business and services) 

14. MBA Româno-Canadian (în limba engleză) 

15. Business 
 

4. Numărul de studenți 
înmatriculați la programele 
de studii de masterat din 
domeniu 

1065 

5. Numărul de cadre didactice 
care predau la programele 

Economia și dreptul afacerilor – 116 cadre didactice, din care 97 titulari 
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de studii de masterat din 
domeniu, din care titulari 

6. Diplomă eliberată Titlul de MASTER 

7. Nivelul de calificare 
conform CNC 

7 

8. Obiectivele comune ale 
programelor de studii de 
masterat din domeniu 

Misiunea și obiectivele domeniului de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor sunt în strânsă 

concordanță cu misiunea și obiectivele Academiei de Studii Economice, cu cele ale celor 3 Facultăți, precum și cu 

cerințele educaționale și dinamica pieței muncii. 

9. Durata de școlarizare 
(exprimată în număr de 
semestre) 

4 semestre pentru toate programele de masterat cuprinse în domeniul management 

10. Numărul total de credite 
ECTS 

120 ECTS  pentru toate programele de masterat cuprinse în domeniul management 

11. Scurtă descriere a 
calificărilor vizate pe 
domeniu 

În urma parcurgerii programului de studii din domeniul Marketing, studenții, respectiv absolvenții vor dobândi un set 
de cunoștințe, competente, valori și atitudini specifice domeniului de masterat, care le vor oferi posibilitatea să se 
angajeze pe funcții de execuție în cadrul entităților, sau să își valorifice competențele în cadrul unor afaceri dezvoltate 
pe cont propriu. 

12. Verdict  - Menținerea 
acreditării / neacreditare 
(în limba română și în 
engleză) 

Menținerea acreditării / Maintaining accreditation 

13 Modificări solicitate în 
vederea reanalizării 
domeniului 

Nu este cazul 

14. Acreditat de ARACIS la data 
de:  

1. Administrarea afacerilor comerciale / 13.12.2007 

2. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba engleză) / 27.06.2013 

3. MBA Româno-Francez  INDE - în limba engleză / 30.04.2015 

4. MBA Româno-Francez  INDE - în limba engleză-IFR / 26.11.2015 

5. Administrarea afacerilor (în limba engleză) / 13.12.2007 

6. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor, în domeniul energiei (în limba engleză) / 30.05.2013 

7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba franceză) / 27.06.2013 

8. MBA româno-german „Management atreprenorial“ (în limba germană) / 28.02.2008 

9. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba germană) / 27.06.2013 
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10. Geopolitică şi afaceri / 27.06.2013 

10. Management şi marketing în turism / 28.02.2008 

11. Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului / 24.01.2008 

12. Administrarea afacerilor în turism / 30.05.2013 

13. Excelență în business și servicii (în limba engleză - Excellence in business and services) / 30.05.2017 – încadrare domeniu 

14. MBA Româno-Canadian (în limba engleză) / 29.05.2008 

15. Business / 28.02.2008 
 

15. Echipa de evaluatori 
ARACIS: 

Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean 

Prof.univ.dr. Alina Badulescu 

Conf.univ. dr. Silvia Marginean 
Student Vasile Ailene 

16. Perioada vizitei de evaluare 20 - 22 martie  2019 

 


