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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

pr¡vind evaluarea per¡od¡cä a programului de studii universitare de licençä IFR- CONTABILITATE 9l

TNFORMATTCÃ DE GESTIUNE {CIUJ NAPOCA)

Facultatea de Relalii Economice lnternafionale
Universitatea Cregtinä,,Dimitrie Cantemir" din Bucureçti

> CONSIDERA IGE LE

Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Înväträmântul

Superior, cu nr. 2922, din data de 30.05.2017, Universitatea Cregtinä ,,Dimitrie Cantemir" diti

Bucuregti solicitä evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licentä

coNTABtLtTATE $t TNFORMATICÄ DE GESTIUNE (CLUJ NAPOCA), forma de învä1ämânt cu

frecven!ä redusä, din cadrul facultã1ii de Relatii Economice lnternalionale.

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numärul 3L95 din data de 12.06.2017.

Verificarea îndeplinirii cerinlelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor çi

indicatorilor de performan!ä gi a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de expe(i
permanenli de specialitate pentru Învä1ämânt la Distanträ 5iÎnvä!ämânt cu Frecven!ä Redusä

a Consiliulu¡ARACIS.

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de

evaluare externä (aprobatä prin HG nr. L4t8/2006) Si a Ghidului activitätilor de evaluare a

calitälii programelor de studii un¡versitare çi a instituJiilor de învä1ämânt superior.

> REZULTATE LE EVALUÃN¡I ETE TUATE DE CÄTRE

COMISIA DE EXPERTI PERMANENTI DE SPEC¡ALITATE

I. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII

Sunt îndeplínite urmãtoarele cerinle normotive oblígotoriî:

r. CAPACITATEA I NSTITUTIO NALA

1. Departamentul / Centru IFR (sau IDIFR) se organizeazä çi functioneazä în baza unui

Regulament propriu, aprobat de Senatul universitar. Departamentul / Centrul lD asigurä

publicitatea acestui regulament.
2. Directorul Departamentului / Centrului IFR (sau IDIFR) dispune de calificare çi

experien!ä doveditä în managementul, tehnologia IFR / lD gi în administrarea sistemului lFR.

3. lnstitulia de înväträmânt superior organizatoare asigurä personal administrativ

corespunzätor dimensionat în cadrul Departamentului / Centrului IFR (sau IDIFR) pentru

managementul programelor în tehnologia IFR: relalia cu studentii, realizarea gi livrarea

materialelor didactice, promovarea programelor etc'

4. În cadrul secretariatelor facultätrilor de care aparlin programele de studii IFR se

asigurä personal administrativ pentru relalia cu studenlii, gestionarea actelor de studii 5i a

situatiei çcolare.
5. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) are încheiate co rare sau

contracte semnate cu organizalii implicate în desfä5urarea program
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicã a programului de studii universitare de licen!ä IFR- CONTABILITATE 5l

TNFORMATTCÃ DE GESTTUNE (CLUJ NAPOCA)

Facultatea de Relalii Economice lnternafionale
U niversitatea Creçtinä,, Dimitríe Ca ntemir" din Bucureçti

6. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) dispune de dotarea tehnicä necesarä

desfä5urärii activitä!ilor specifice administrärii sistemului IFR çi utilizeazä spatii adecvate

pentru conducere, secretariat, pregätire çi distribulie a materialelor didactice çi de publicitate.

7. lnstitulia de învä1ämânt superior organizatoare a programului de studii IFR asigurä

spalii de înväträmânt adecvate pentru activitäli didactice fa!ä în fa!ä. Aceste spatii se regäsesc

în orarele afiçate la avizierul facultätrii çi pe pagina web. Sälile destinate activitä1ilor didactice

dispun de echipamente tehnice care faciliteazä procesul de învä1are, evaluare çi comunicare.

8. lnstitulia care oferä programul de studii IFR demonstreazä cä dispune de resurse

financiare asigurate pentru minimum un ciclu de studii, conform planurilor de învä1ämânt

aprobate.
9. Cuantumul taxei de studii este aprobat de Senatul universitar çi cuprinde toate

costurile aferente, cuantificate separat pentru fiecare componentä a programului de studii

lFR, inclusiv provizioane pentru suslinerea cheltuielilor nepreväzute.

r r. EFrcAcrrATE EDUCATIONALÄ

10. Înscrierea 5i selecJia candidalilor se realizeazä dupä metodologia de admitere

aprobatä de Senatul universitar, conform reglementärilor curente ale Ministerului Educatiei

Na!ionale çi Cercetärii $tiinlifice
11. Înmatricularea candidalilor admiSi se face în baza unui contract de studii între

institulia de înväträmânt superior gi candidat, semnat de ambele pär|i. Un exemplar este

înmânat candidatului.
L2. Con!inutul contractelor de studii reglementeazä parcurgerea planului de

înväträmânt în sistemul de credite transferabile, relevând echivalenla integralä cu forma de

învä1ämânt cu frecventä.
Contractul de studii include anexe sau acte aditrionale, documente în care sunt inserate

prevederi privind planurile anuale de învä1ämânt, obligativitatea participärii la seminarii çi la

lucrärile (activitälile) practice (1, P), regimul disciplinelor oplionale, regimul taxelor de studii

etc.
13. Programul de studii universitare de licentä IFR se organizeazä pe baza planului de

învä1ämânt aþrobat de Senatul universitar pentru acelaçi program de studii de la forma de

înväträmânt cu frecvenTä - lF. Pørlial îndeplinít: plonul de învã¡ãmânt IFR actuol conline o

singurã coloonö L/P pentru activîtãlile asistote, nu sunt însö dísciplíne cu P; unele

neconcordonle de încodrsreo ø uneí discipline (Etico în afoceri) gi constituireo pachetelor

oplionale, remediate la vizitö.
L4. Programarea disciplinelor în planul de învä1ämânt IFR se face corespunzätor

duratei de Scolarizare de la forma cu frecven!ä.
15. Proiectarea activitä!ilor didactice specifice IFR asigurä dobândirea aceloraçi

competenle ca la forma de înväträmânt cu frecven!ä.
1-6. Programele analitice / Fi$ele disciplinelor din planul de învä1ämânt IFR sunt însotite

de calendarele activitälilor actualizate. Parliol îndeplinit: nu existã o corespondençã între

calendarele disciplinelor çi orarele oferente ocestoro, în sensul cã în calendarele disciplinelor

temotica de seminor este repartizatã uniform pe cele 74 sãptãmânî, iar în de

seminør / loborotor sunt programate; nu se coreleozã numörul
data progrømotã pentru deruloreø octívitãlií de semínor /

CU

cudisciplínelor ou prevözute numai douã sãptãmâni pentru
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicä a programuluide studii universitare de licentä IFR- CONTABILITATE $l

TNFORMATTCÃ Or GESTIUNE (CLUJ NAPOCA)
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pieciziìreü formei de evsluare finolä fãrã menlionared datei; precizcrreo generolã în CD a

døtelor pe Sâmbötã-Duminicã, orele exocte de desfãçurore rezultã din oror.

17. Activitä1ile faträ în faträ cuprind acelaSi numär de ore çi aceeaçi tematicä cu cele

preväzute în planurile de la învä¡ämânt cu frecven!ä çi se desfäçoarä pe parcursul semestrului

în care sunt programate. Se va evita programarea activitälilor asistate în mod grupat înainte

de sesiunile de examene.
j-8. Pentru specializäri care implicä perfeclionarea gi confirmarea practicä a pregätirii

profesionale, planul de învä1ämânt include stagii de practicä în unitäti de profil.

19. Din disculiile cu studenlii çi cu cadrele didactice reiese cä procesul de înväträmânt

IFR se desfäçoarä conform regulamentelor, planului de învä1ämânt, fiçelor disciplinelor çi

calendarelor disciplinelor.
20. Toate disciplinele preväzute în planul de înväträmânt au acoperire cu materiale de

studiu specifice realizate integral în tehnologia lD, iar structura çi conlinutul acestora sunt în

concordan!ä cu programele analitice / fisele de disciplinä. Pdrçíol îndeplínit: materialele de

studiu nu du formot unitor, unoro lípsindu-le anumíte elemente, cum or fi: precizorea

timpului necescrr de studíu, concepte çi termení de re!ínut, röspunsuri Lø testele de

outoevoluøre, síntezo unitãlií de învã¡are, pictogrome.

2l-. Realizarea materialelor de studiu IFR respectä normele privind dreptul de autor, iar

institulia asigurä protejarea acestuia. Pa4iat îndeplínít: moteriolele didactíce în format
electronic gi tipãrit nu sunt publicate cu ISBN, nu existã contrdcte încheiate cu øutoríí

acestoro, materialele în format electronic sunt distríbuite cãtre studen!í prin bíblioteco

vírtualã pe bazã de username gi porolã; nu rezultã proteioreo dreptului de dutor.

22. Sistemul de evaluare a cunoçtinlelor include proceduri de evaluare continuä çi

finalä. Formele de evaluare sunt menlionate explicit în programele analitice / figele

disciplinelor gi în calendarele disciplinelor.
23. Evaluarea finalä se realizeazä în sesiuni programate semestrial prin examene,

colocvii sau probe practice, desfäSurate obligatoriu în prezenla coordonatorului de disciplinä

gi a cadrului didactic care a condus seminariile/activitätile preväzute.

il r. MANAGEMENTUL CALFÄTI I

24. Departamentul/ Centrul IFR (sau IDIFR) are un sistem de asigurare a calitä1ii pentru

menlinerea obiectivelor programului IFR la nivelul standardelor ARACIS.

25. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) are proceduri specifice prin care se

evalueazä periodic performanlele profesionale ale cadrelor didactice implicate în programele

de studiu lFR.

26. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) are proceduri prin care se asigurä monitorizarea

activitä!ilor desfäçurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucräri practice la forma lFR.

parliotîndeplinit: nu rezultã cum este orgønizotã monitorizoreq octivítölilor aplicøtive.

27. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) are p roced fice, care preväd

îmbunätätirea gi actualizarea periodicä a materialelor de stu

28. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) are proceduri monitorizarea
îndeplinit: nuplanurilor de învä1ämânt a programelor analitice / fiSelor d

rezultã, deconul veríficã prín sondoi øctivitãlile dídactice
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicã a programului de studii universitare de licentä IFR- CONTABILITATE Sl

TNFORMATTCÃ DE GESTIUNE (CLUJ NAPOCA)

Facultatea de Relatii Economice lnternationale
Universitatea Creçtinä,,Dimitrie Cantemir" din Bucureçti

29. Coordonatorii de disciplinä din cadrul programului de studii IFR sunt cadre

didactice titulare sau asociate (cu contract de muncä pe perioadä determinatä în institutia de

învä1ämânt superior organizatoare), care îndeplinesc conditriile legale gi aceleaçi standarde

specifice ca la forma de învätämânt cu frecventä.
30. Personalul didactic implicat în activitälile IFR este format din absolvenli de studii

superioare, care respectä prevederile legale 5i sunt instruite în tehnologia IFR/lD.

3L. Gradul de acoperire cu personal didactic este adecvat îndeplinirii obiectivelor

declarate pentru fiecare disciplinä din cadrul programului lFR.

32. Materialele publicitare de promovare a programului de studii IFR includ informalii

complete 5i corecte privind: specializarea,tipul diplomeioblinute la absolvire, antetuloficial al

instituliei (nume, siglä, adresä, telefon) çi informalii referitoare la partenerii implicali în
programul respectiv, materialele / serviciile incluse în taxele de studii. Materialele publicitare

evidenliazä stadiul autorizärii provizorii sau acreditärii programului de studii lFR.

DE INDICATORI DE

Sunt îndeplinite urmötoarele Stondarde çi urmãtorii Indícotori de performanlã:

1. CAPACTTATEA INSTITUTIONALA

33. Responsabilitä1ile Departamentului / Centrului IFR (sau IDIFR), preväzute în fiça

vizitei, sunt asumate 5i duse la îndeplinire.
34. Asigurä confidenlialitatea bazelor de date privind activitätile studentilor gitutorilor,

le actualizeazä permanent, le stocheazä în condilii de siguran!ä, le garanteazã 5i protejeazä

împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificärilor neautorizate.
35. Membrii echipei manageriale dispun de experientä doveditä în proiectarea,

implementarea, dezvoltarea tehnologiei IFR çi managementul sístemului lFR.

36. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) dispune çi utilizeazä sisteme

informalionale çi de comunicare de tip lntranet sau lnternet pentru managementul

programelor de studii lFR.

37. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) dispune de conventii de colaborare pentru

dezvoltarea de programe de studii prin tehnologii IFR / lD cu parteneri acreditali din sistemul

national de învätämânt.
38. Departamentul/ Centrul IFR (sau IDIFR) pune la dispozilia studenlilor cursuri /

materiale interactive 5i acces la biblioteci virtuale.
39. Bugetul de venituri çi cheltuieli, respectiv execujia acestuia demonstreazä cä sunt

acoperite toate responsabilitälile instituliei cätre studen!i, cadre didactice 5i/sau parteneri.

40. Resursele financiare aprobate çi alocate fiecärui program de studii IFR vor {ine
seama de situaJii nepreväzute, la un nivel care asigurä cä orice
planificat çi cel real nu va compromite standardele academ

Acestea vor trebui protejate chiar în situatii în care numärul d

mult sub cel preväzut initial.

lul financiar
studentilor.
icula!i este
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RAPORTUL CONSILIUTUI ARACIS

privind evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licen!ä IFR- CONTABILITATE Sl

TNFORMATTCÄ DE GESTIUNE (CLUJ NAPOCA)

Facultatea de Relalii Economice lnternationale
Universitatea Cregtinä,, Dimitrie Cantemi r" d in Bucuregti

41. Taxa de studii cuprinde toate costurile educalionale, de administrare çi de

management ale programelor de studiu la forma lFR, conform reglementärilor interne. Taxa

de studii, aprobatä de Senatul universitar, va fi specificatä în contractul de studii 5i poate fi

reactualizatä anual.
42. lnstitulia organizatoare a programului de studii IFR face publice conditriile 5i

procedura de returnare a taxelor de studii achitate de studenli, în cazul în care aceStia decid

sä î5i anuleze înmatricularea. Criteriile de rambursare parlialä sau totalä a taxelor de studii fac

parte integrantä din contractul de studii semnat între institutie 5i student.

2. EFTCACITATEA EDUCATIONALA

43. Contractul de studii specificä cu exactitate specializarea, durata studiilor, tipul

diplomei oblinute la absolvire, serviciile oferite în cuantumul taxei de studii (inclusiv a

materialelor necesare instruirii individuale), facilitätrile 5i obligaliile de care institutia de

înväträmânt este räspunzätoare, drepturile gi obligaliile financiare çi de studii ale candidatului

declarat admis, condit¡¡le de retragere 5i rambursare a taxelor de studii.

44. programele analitice / FiSele disciplinelor din planul de înväträmânt sunt, din punct

de vedere cantitativ çi calitativ, la fel cu cele de la învä1ämântul cu frecven!ä, cuprinzând

competenlele, obiectivele, conlinuturile pe tipuri de activitäli, bibliografia obligatorie çi modul

de evaluare. Numärul de credite repartizat disciplinelor 5i forma de verificare finalä se mentin

ca în planul de înväträmânt de la forma cu frecvenJä'

Existä concordan!ä între planul de învä!ämânt, programele analitice / fiSele de

disciplinä, calendarele disciplinelor 5i orarul activitätilor didactice.

45. Realizarea programului de studii se face la nivel de universitate prin cooperare

inter-facultäTi Si prin facilitarea mobilitäJii studentrilor în interiorul universitãtii cu ajutorul

acumulärii çitransferului de credite de studii.
46. Pentru evaluarea periodicä existä toate resursele de învätämânt, realizate pentru a

facilita studiul individual pentru forma lFR, pentru toate disciplinele din planul de înväträmânt.

Fiecare material de studiu include obiectivele specifice, organizarea sarcinilor de lucru,

elemente aplicative pentru clarificarea çi consolidarea cuno$tinlelor, teste de autoevaluare,

recomandäri bibliografice 5i teme de control. Resursele de învä1ämânt sunt structurate ca o

succesiune de sarcini de învätrare, care sä faciliteze studiul individual gi dezvoltarea unor

deprinderi de învä1are specifice lD. Porliat îndeplinit: unele mdterísle de studíu nu du incluse

rezumøte, sínteze; lo finete unitãlílor de învã!øre nu existã teste de evoluore, pentru care nu

se men!íoneazã, însã, rãspunsurile 5i nici surso de unde ocesteo or putea fi identificote.

Materialele didactice sunt realizate într-o manierä unitarä pentru întregul program de

studii lFR.

Materialele de studiu sunt furnizate pe suporturi tipärite sau pe suport electronic,

conform contractului de studii.
Distribuirea resurselor de învä1are este asiguratä pentru fiecare student, conform

contractului de studii.
Transmiterea si utilizarea resurselor de învätämânt, p

tutorial, prin utilizarea tehnologiilor lnternet, respectä un

rea suportului
ice privind
este pus lafolosirea în spa1iul comun a acestor resurse 5i tehnologii; gh

dispozilia tuturor utilizatorilor.

et
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privind evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licenJä IFR- CONTABIL¡TATE $l
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47. Activitälile de seminarii, laborator, lucräri practice, practicä de specialitate çi

proiect sunt obligatorii çi se desfä5oarä conform numärului de ore preväzut în planurile de

învä1ämânt de la forma de înväträmânt cu frecventä.
Activitälile de laborator, seminar, proiect sau lucräri practice se efectueazä la sediul

institutiei organizatoare.
Procedurile de evaluare continuä sunt asigurate în cadrul întâlnirilor directe fatä în fatä

çi au forme specifice stabilite de coordonatorii de disciplinä. Ponderea acestora în evaluarea

finalä se stabilegte de cätre coordonatorul de disciplinä çi se precizeazä în programa analit¡cä /
figa disciplinei.

3. MANAGEMENTUL CALrÄil¡
48. Pentru programul evaluat, existä dovezi de aplicare a procedurilor sistemului de

asigurare a calitätrii la forma IFR:

Evaluarea periodicä a performanlelor cadrelor didactice implicate în programele IFR;

Monitorizarea planurilor de învä1ämânt tf n;

Monitorizarea activitä!ilor desfäçurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucräri

practice etc.;
Perfeclionarea periodicä a întregului personal didactic 5i administrativ implicat în

programele lFR.

49. Coordonatorii de disciplinä au pregätirea necesarä conceperii, proiectärii 5i

elaborärii materialelor didactice pentru a facilita studiul individual pentru forma lFR.

50. Personalul didactic implicat în activitäJile IFR este format din coordonatori de

disciplinä 5i personal care desfägoarä activitäli de seminar, laborator, proiect, lucräri practice

etc.
Coordonatorii de disciplinä din cadrul unui program de studii IFR sunt cadre didactice

cu norma de bazä în institulia de învä1ämânt superior organizatoare çi îndeplinesc aceleaSi

standarde ca la forma de învä1ämånt cu frecventrä.

Cadrele didactice care desfäçoarä activitäli de seminar, laborator, proiect, lucräri

practice etc. sunt titulare sau asociate, în conditiile legii.

5L. Raportul dintre numärul de studenli çi numärul de cadre didactice asigurä

îndeplinirea standardelor de calitate a instruirii lFR. Pentru stabilirea acestui raport sunt

respectate prevederile legale privind organizarea, desfägurarea 5i normarea activitä!ilor

didactice la forma lFR. Grupa cuprinde maxim 30 de studenti.
52. În stabilirea raportului dintre numärul de studenli 5i numärul de tutori sunt avute în

vedere niveluri superioare ale calitäJii instruirii 5i învä!ärii, prin compara!ie cu universitäti
performante din tarä çi din sträinätate.

Se recomondã cresterea interøctivitãtii reorgønEarea
de învãçore.ocestorq co o succesiune de sarcini de învãtore distribuíte
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RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind evaluarea periodicä a programuluide studii universitare de licentä IFR- CONTABILITATE $l

TNFORMAT¡CÃ DE GESTIUNE (CLUJ NAPOCA)

Facultatea de Relatii Economice lnternationale
Universitatea Creçtinä,,D¡mitrie Cantemir" din Bucuregti

> PROPUNEREA COMISIEI DE EVALU ARE

Propunerea Comisiei de expe(i permanenti de specialitate pentru Învä1ämânt la

Distan!ä 5i Învä!ämânt cu Frecven!ä Redusä, adoptatä în gedinta din data de 22'07.2018 a

fost: acordarea calificativului,,încredere" programului de studii universitare de licentä

coNTABtL|TATE $t TNFORMATTCÃ DE GESTIUNE (CLUJ NAPOCA), pentru forma de învätämânt

cu frecven!ä redusä, cu 180 de credite çi cu o capacitate de çcolarizare în primul an de studiu

de 100 de"studenli, conform Extrasului din procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei

çi Figelor de evaluare, înregistrate la ARACIS cu nr. 20 din 22.ot.2OIB'

> EVALUAREA Îru CO¡¡ srLtu st

AVIZUL CONSILIULUI ARACIS

Consiliul ARACIS a apreciat cä procesul de evaluare s-a desfäçurat conform

prevederilor Metodologiei de evaluare externä 5i a Ghidului activitälilor de evaluare a calitä1ii

programelor de studii universitare gi a instituliilor de înväträmânt superior.

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de

experli permanenli de specialitate 5i a avizului Directorului Departamentului de Acreditare

privind respectarea procedurilor, Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul

Superior a constatat cä:

Programul de studii universitare de licenträ

GESTIUNE (CLUJ NAPOCAI, învãçãmânt cu frecvenlã
obligatorii, standardele gi indicatorii de performan!ä 9i sta

INFORMATICÃ DE

rinlele normative
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RAPORTUL CONSITIULUI ARACIS

pr¡vind evaluarea periodicã a programuluide studiiuniversitare de licentä IFR- CONTABILITATE 5l

TNFORMATTCÃ DE GESTTUNE (C[Ul runpOCn)

Facultatea de Relatii Economice lnternationale
U niversitatea CreStinä,,Dimitrie Ca ntemir" din BucureSti

> AVIZUL CONSILIULUI ARACIS

În Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitätriiîn Învä!ämântul Superior, elaborat

5i aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87 /2006, se propune

ACORDAREA CALIFI CATIVULUI ..îruCNTOTNE" CU MENTI EREA ACREDffÃRII

programului de studii universitare de licentä CONTABILITATE $l INFORMATI cÄ

DE GESTTUNE (CLUJ NAPOCA);

+ domeniul de licen!ä - Contabilitate;

+ din cadrul Facultät¡¡de Relatii Economice lnternationale;

= Universitatea Creçtinä,,Dimitrie Cantemir" din Bucureçti;

= forma de învä1ämânt cu frecven!ä redusä;

= numär de credite - 180;
'; = capacitatea de çcolarizare în primul an de studiu: 100 de studenti.
I

jRaportul Agenliei Române de Asigurare a Calitätrii în ÎnväTämântul Superior 5i soluJia
I

propuSä au fost discutate çi aprobate de ConsiliulARACIS la data de 25.01.2018.

Preçedinte

Vicepreçedinte
:

Secretar general

Director Departament de

evaluare externä

Director Departament de

acreditare

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS

Prof. univ. dr. lordan PETRESCU

Prof. univ. dr. Cristina GHITULICA

Prof. univ. dr. loan IANO$

Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU

Prof. univ. dr. Simona LACHE

c/a

Acest oviz este valøbil pônã lo datq de 25.07.2023 (cinci ani de la $edinfo Consíliului

ARAC$ de avizore). Cerereq de evaluare períodícã se vo depune cu trei luni înainte de

expirarea termenului de vqlobilítate sub sonctiunea intrörií în lichidare o programuluí de

studii universitare de licentã.

Acest aviz se transmite Minísterului Educalieí Nalionale în vedereo elaborårii

Hotãrâríí de Guvern çi spre luare Iø cunoçtínlö lJniversítãlii Creçtínã ,,Dimitrie Contemir" din

Bucureçtí.

B ucu re7ti, io n uorie, 2078
PO0L/ 20 MA

oMB/DMt
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