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> CONS¡DERATII GENERALE

Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä1ämântul
Superior, cu nr. 2738, din data de 19.05.20L7, Universitatea Creçtinä,,Dimitrie Cantemir" din
Bucuregti solicitä evaluarea periodicä a programului de studii universitare de licentä
ECONOMIE $l AFACERI INTERNATIONALE, forma de învãçämânt cu frecven!ã redusä, din
cadrul Facultãlii de Relalii Economice lnternalionale.
Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numärul3147 din data de 08.06.2017.

Verificarea îndeplinirii cerinlelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor çi
indicatorilor de performan!ä çi a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de experli
permanenli de specialitate pentru Învä¡ämânt la Distan!ä giÎnvä1ämânt cu Frecven!ä Redusä
a ConsiliuluiARACIS.

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de
evaluare externä (aprobatä prin HG nr. L4t8/2006) gi a Ghidului activitätilor de evaluare a
calitätii programelor de studii universitare çi a institutiilor de înväträmânt superior.

> REZULTATELE EVALUÃRII EFECTUATE DE CÃTN E
COMISIA DE EXPERTI PERMAN ENTI DE SP ECIALITATE

I. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII

Sunt îndeplinite urmãtoarele cerinle normotíve obligatoríi:
t. CAPACTTATEA tNST|TUT|ONALA

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 5iîn 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: relatia cu studentii, realizarea 5i livrarea
m aterialelor d id actice, promovarea progra melor etc.
4. În cadrul secretariatelor facultäI¡lor de care aparlin programele de studii IFR se
lo r de studii çi a
asigurä personal administrativ pentru relatia cu studentii, gest
i),4)','. .tl
":
situaliei çcolare.
(sau
colaborare sau
IDIFR) are înch
5. Departamentul / Centrul IFR
contracte semnate cu organizatii implicate în desfäSurarea
oe
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6. Departamentul

/

Centrul IFR (sau IDIFR) dispune de dotarea tehnicä necesarä
desfä5urärii activitätilor specifice administrärii sistemului IFR çi utilizeazä spatii adecvate
pentru conducere, secretariat, pregätire gi distributie a materialelor didactice gi de publicitate.
7. lnstitulia de învä1ämânt superior organizatoare a programului de studii IFR asigurä
spatii de învä1ämânt adecvate pentru activitäti didactice fatä în fatä. Aceste spatii se regäsesc
în orarele afi5ate la avizierul facultä1ii 5i 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 înväträmânt
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 sustinerea cheltuielilor nepreväzute.
It. EFTCACTTATE EDUCAT¡ONALA
10. Înscrierea çi seleclia candidalilor se realizeazä dupä metodologia de admitere
aprobatä de Senatul universitar, conform reglementärilor curente ale Ministerului Educatiei
Na!ionale çi Cercetärii Stiintifice.
Ll-. înmatricularea candidalilor admiçi se face în baza unui contract de studii între
institujia 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
învä1ämânt în sistemul de credite transferabile, relevând echivalenta integralä cu forma de
învä1ämânt cu frecventä.
Contractul de studii include anexe sau acte adilionale, documente în care sunt inserate
prevederi privind planurile anuale de învä1ämânt, obligativitatea participärii la seminarii çi la
lucrärile (activitätile) practice (1, P), regimul disciplinelor oplionale, regimul taxelor de studii
etc.
1-3. Programul de studii universitare de licenlä lFR se organizeazä pe baza planului de
învä1ämânt aprobat de Senatul universitar pentru acelagi program de studii de la forma de
înväträmânt cu frecventä - lF.
L4. Programarea disciplinelor în planul de învä1ämânt IFR se face corespunzätor
duratei de çcolarizare de la forma cu frecventä.
15. Proiectarea activitätilor didactice specifice IFR asigurä dobândirea aceloragi
competente ca la forma de învä1ämânt cu frecventä. Parliolîndeplínit: fíçele disciplinelor din
dosarul de autoevoluqre conlin prevederi globale, csre nu detolíazã porteo de contribulie a
fiecãrei discipline la formareo competenlelor profesíonole gitronsversale.
L6. Programele analitice / Fi5ele disciplinelor din planul de învä1ämânt IFR sunt însotite
de calendarele activitätilor actualizate. Parliol îndeplinit: competenlele, moterialele pentru
studiul individuol çi cele fo!ö în fafã, studiile de caz, proiectele, testele, pentru temele de
control - Iipsesc elementele explícotive necesore.
icä cu cele
L7. Activitälile fatä în fa!ä cuprind acela5i numär de ore gi aceeaç ite
lui
preväzute în planurile de la învä{ämânt cu frecventrä çi se desfä5oarä pe p
inte
în care sunt programate. Se va evita programarea activitätilor asistate
5'
de sesiunile de examene. Parliolîndeplinit: octivitã!íle dídactíce fo!ö
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numãr de ore çi tematícã din plonul de învãçãmânt, însã ar trebuí sã aíbã maí multe
elemente speciÍice tehnologiei lFR.
L8. Pentru specializäri care implicä perfeclionarea çi confirmarea practicä a pregätirii
profesionale, planul de înväJämânt include stagii de practicä în unitäti de profil.
19. Din disculiile cu studenlii çi cu cadrele didactice reiese cä procesul de învä1ämânt
IFR se desfä5oarä conform regulamentelor, planului de înväträmânt, figelor disciplinelor 9i
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 / fiçele de disciplinä.
2L. Realizarea materialelor de studiu IFR respectä normele privind dreptul de autor, iar
institutia asigurä protejarea acestuia.
22. Sistemul de evaluare a cunoçtinlelor include proceduri de evaluare continuä gi
finalä. Formele de evaluare sunt menlionate explicit în programele analitice / fiSele
disciplinelor 5i în calendarele disciplinelor. Parlial îndeplinít: nu existã o concordonlã (çi
claritate) deplínã între menliunile dín fiçele dísciplínelor çí colendarul ocestora cu privire Ia
formele de evqluare (teste, proiecte, studíi de coz, evoluqre pe porcurs, expunere
PowerPoínt, octívitãli çtíinfifíce, etc.) çi pondereo diferitelor componente în noto finolö.
23. Evaluarea finalä se realizeazä în sesiuni programate semestrial prin examene,
colocvii sau probe practice, desfäçurate obligatoriu în prezenla coordonatorului de disciplinä
5i a cadrului didactic care a condus seminariile/activitäÌile preväzute.

til. MANAGEMENTUL CALrrÃT|r
24. Departamentul/ Centrul IFR (sau

IDIFR) are un sistem de asigurare a calitätrii 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 activitälilor desfäSurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucräri practice la

forma

lFR.

27. Departamentul

/

Centrul IFR (sau IDIFR) are proceduri specifice, care preväd

îmbunätätrirea 5i actualizarea periodicä a materialelor de studiu.
28. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) are proceduri prin care se asigurä
monitorizarea planurilor de învä1ämânt a programelor analitice / fiçelor disciplinelor.
29. Coordonator¡¡ de disciplinä din cadrul programului de studii IFR sunt cadre
didactice titulare sau asociate (cu contract de muncä pe perioadä determinatä în institutia de
învä¡ämânt superior organizatoare), care îndeplinesc condiliile legale gi aceleaçi standarde
specifice ca la forma de învä1ämânt cu frecventä.
30. Personalul didactic implicat în activitä!ile IFR este format din absolventi de studii
superioare, care respectä prevederile legale 5i sunt instruite în tehnologia IFR/lD.
lor
31. Gradul de acoperire cu personal didactic este adecvat îndepli
declarate pentru fiecare disciplinä din cadrul programului lFR.
32. Materialele publicitare de promovare a programului de studii
lal
complete gi corecte privind: specializarea, tipul diplomei obfinute la a
4/e
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instituliei (nume, siglä, adresä, telefon) 5i informalii referitoare la partenerii implicati

în

programul respectiv, materialele / serviciile incluse în taxele de studii. Materialele publicitare
evidentiazä stadiul autorizärii provizorii sau acreditärii programului de studii lFR.

II. STANDARDE SI INDICATORI DE PERFORMANTÃ

Suntîndeplinite urmãtoarele Standorde çi urmãtorií Indicotoride performdntã:
1. CAPACTTATEA r NST|TUT| ONALA

33. Responsabilitä1ile Departamentului / Centrului IFR (sau lD¡FR), preväzute în

figa

vizitei, sunt asumate çi duse la îndeplinire.
34. Asigurä confidenlialitatea bazelor de date privind activitälile studentilor çi tutorilor,
le actualizeazä permanent, le stocheazä în condilii de sigurantä, le garanteazä gi protejeazä
împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificärilor neautorizate.
35. Membrii echipei manageriale dispun de experientä doveditä în proiectarea,
implementarea, dezvoltarea tehnologiei IFR 5i managementul sistemului lFR.
36. Departamentul / Centrul IFR (sau IDIFR) dispune çi utilizeazä sisteme
informalionale gi de comunicare de t¡p lntranet sau lnternet pentru managementul
programelor de studii lFR.
37. Departamentul/ Centrul IFR (sau IDIFR) dispune de convenlii de colaborare pentru
dezvoltarea de programe de studii prin tehnologii IFR / lD cu parteneri acreditati din sistemul
national de învätämânt.
38. Departamentul/ Centrul IFR (sau IDIFR) pune la dispozilia studenlilor cursuri /
materiale interactive çi acces la biblioteci virtuale.
39. Bugetul de venituri çi cheltuieli, respectiv executia acestuia demonstreazä cä sunt
acoperite toate responsabilitälile instituliei cätre studen!i, cadre didactice 5i/sau parteneri.
40. Resursele financiare aprobate gi alocate fiecärui program de studii IFR vor tine
seama de situalii nepreväzute, la un nivel care asigurä cä orice varialie între nivelul financiar
planificat çi cel real nu va compromite standardele academice çi interesele studentilor.
Acestea vor trebui protejate chiar în situalii în care numärul de studenti înmatriculali este
mult sub cel preväzut initial.
4L. 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 gi poate fi
reactualizatä anual.
42. lnstitulia organizatoare a programului de studii IFR face publice conditriile çi
procedura de returnare a taxelor de studii achitate de studenli, în cazul în care aceçtia decid
e rambursare partialä sau totalä a taxelor de studii fac
sä îçi anuleze înmatricular
parte integrantä din co
mnat între instituJie çi student
2. EFICACITATEA EDU
s/e
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43. Contractul de studii specificä cu exactitate specializarea, durata studiilor, tipul
diplomei obtrinute la absolvire, serviciile oferite în cuantumul taxei de studii (inclusiv a
materialelor necesare instruirii individuale), facilitä!ile çi obligaliile de care institutia de
învä1ämânt este räspunzätoare, drepturile gi obligaliile financiare gi de studii ale candidatului
declarat admis, condiliile de retragere 5i rambursare a taxelor de studii.
44. Programele analitice / Fi5ele disciplinelor din planul de înväträmânt sunt, din punct
de vedere cant¡tativ gi calitativ, la fel cu cele de la învä1ämântul cu frecven!ä, cuprinzând
competen1ele, obiectivele, conlinuturile pe tipuri de activitäli, bibliografia obligatorie 5i modul
de evaluare. Numärul de credite repartizat disciplinelor çi forma de verificare finalä se menlin
ca în planul de învä1ämânt de la forma cu frecventä.
Existä concordan!ä între planul de înväträmânt, programele analitice / fi$ele de
disciplinä, calendarele disciplinelor gi orarul activitälilor didactice.
45. Realizarea programului de studii se face la nivel de universitate prin cooperare
inter-facultäli çi prin facilitarea mobilitälii studenJilor în interíorul universitälii cu ajutorul

acumulärii gitransferului de credite de studii.
46. Pentru evaluarea periodicä existä toate resursele de învä1ämânt, realizate pentru a
facilita studiul individual pentru forma lFR, pentru toate disciplinele din planul de învä1ämânt.
Fiecare material de studiu include obiectivele specifice, organizarea sarcinilor de lucru,
elemente aplicative pentru clarificarea çi consolidarea cunottinlelor, teste de autoevaluare,
recomandäri bibliografice 5i teme de control. Resursele de învä1ämânt sunt structurate ca o
succesiune de sarcini de învä1are, care sä faciliteze studiul individual 5i dezvoltarea unor
deprinderi de învätrare specifice lD.
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 învä1ämânt, precum 5i asigurarea suportului
tutorial, prin utilizarea tehnologiilor lnternet, respectä un ghid de norme etice privind
folosirea în spaliul comun a acestor resurse çi tehnologii; ghidul de norme etice este pus la
dispozi!ia tuturor utilizatorilor.
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
înväträmânt de la forma de înväträmânt cu frecventä.
Activitälile de laborator, seminar, proiect sau lucräri practice se efectueazä la sediul
i nstitutiei orga nizatoare.
Procedurile de evaluare continuä sunt asigurate în cadrul întâlnirilor directe faträ în fa1ä
çi au forme specifice stabilite de coordonatorii de disciplinä. Ponderea acestora în evaluarea
analiticä /
finalä se stabi legte de cätre coordonatorul de disciplinä çi se precizeazä În
fiça disciplinei
3. MANAG EMENTUL CALITATI I
48. Pentru programul evaluat, existä dovezi de aplicare
asigurare a calitä1ii la forma IFR:

a

ului de
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Evaluarea periodicä a performantelor cadrelor didactice implicate în programele IFR;
Monitorizarea planurilor de învätämânt IFR;
Monitorizarea activitälilor desfäçurate la seminarii, laboratoare, proiecte, lucräri

practice etc.;
Perfeclionarea periodicä a întregului personal didactic çi administrativ implicat în
programele lFR.
49. Coordonatorii de disciplinä au pregätirea necesarä conceperii, proiectärii çi
elaborärii materialelor didactice pentru a facilita studiul individual pentru forma lFR.
50. Personalul didactic implicat în activitälile IFR este format din coordonatori de
disciplinä gi personal care desfä5oarä 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 5i îndeplinesc aceleaSi
standarde ca la forma de înväträmânt cu frecventä.
Cadrele didactice care desfägoarä 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, desfäçurarea 5i normarea activitätilor
didactice la forma lFR. Grupa cuprinde maxim 30 de studenJi.
52. În stabilirea raportului dintre numärul de stud
vedere niveluri superioare ale calitä1ii instruirii çi
performante din tarä çi din sträinätate.

ärul de tutori sunt avute în
paratie cu universitäti
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> PROPUNEREA COMISIEI DE EVALUARE
Propunerea Comisiei de expe4i permanenli de special¡tate pentru Învä1ämânt la
Distan!ä gi Învä!ämânt cu Frecven!ä Redusä, adoptatä în gedinta din data de L8.L2.20L7 a
fost: acordarea calificativului,,încredere" programului de studii universitare de licentä
ECONOMTE $l AFACERI INTERNATIONALE, pentru forma de înväträmânt cu frecven!ä, cu 180
de credite çi cu o capacitate de çcolarizare în primul an de studiu de 200 de studenti, conform
Extrasului din procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei 5i Fiçelor de evaluare,
înregistrate la ARACIS cu nr. 630 din t8.12.20I7.
Dosarul a fost discutat în çedinla Consiliului din 22.L2.2O!7, rezolulia din acea çedin!ä
fiind de întoarcere la comisie pentru argumentarea cifrei de çcolarizare.

Propunerea Comisiei de exper[i permanenli de specialitate pentru Înväträmânt la
Distan!ä gi Învä!ämânt cu Frecven!ä Redusä, adoptatä în gedinla din data de 22.OL.2018 a
fost: acordarea calificativului,,încredere" programului de studii universitare de licenfä
ECONOMIE gl AFACERI INTERNATIONALE, pentru forma de învä1ämânt cu frecven!ä redusä,
cu 180 de credite ;i cu o capacitate de çcolarizare în primul an de studiu de 200 de studenti,
conform Extrasului din procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei înregistrat la
ARACIS cu nr. 19 din 22.0L.20t8.

>

EVALUAREAÎN CONSILIU SI
AVIZUT CONSILIULUI ARACIS

Consiliul ARACIS a apreciat cä procesul de evaluare s-a desfäçurat conform
prevederilor Metodologiei de evaluare externä Si a Ghidului activitälilor de evaluare a calitä1ii
programelor de studii universitare çi a institutiilor de înväträmânt superior.
Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de
exper{i permanenli de specialitate 5i a avizului Directorului Departamentului de Acreditare
privind respectarea procedurilor, Agentia Românä de Asigu rare a Calitälii în Înväträmântul
Superior a constatat cä:
Programul de studii universitare de licentä ECONOMIE Sl
satisface cerinlele normative obligatorii, standardele çi indicatorii
standardele specifice.

çi
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> AVIZUL CONSILIULUI

ARACIS

în Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitä1iiîn Învä1ämântul Superior, elaborat
çi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, se propune:

Ð

programului

de studii

universitare

de

cu

M ENTINEREA ACREDITÃRII
licentä ECONOMIE $l AFACERI

ACORDAREA CALIFICATIVULUI ..îrucReoeRE"
TNTERNATTONALE;

= domeniul de licentä - Economie ¡iafaceri internationale;
= din cadrul Facultätiide Relatii Economice lnternationale;
:> Universitatea Cregtinä,,Dimitrie Cantemir" din Bucuregti;
=
=

:>

forma de învätämânt cu frecven!ä redusä;
numär de credite

-

180;

capacitatea de çcolarizare în primul an de studiu: 175 de studenti.

Raportul Agenliei Române. de Asigurare a Calitä1ii în Înväträmântul Superior çi solulia
propusä au fost discutate 5i aprobate de ConsiliulARAC|S la data de 25.0L.20L8.

Preçedinte

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS
Prof. univ. dr. lordan PETRESCU

Vicepreçedinte

Prof. univ. dr. Cristina GHITULICÄ

Secretar general

Prof. univ. dr. loan IANO$

Director Departament de Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU
evaluare externä

Director Departament de Prof. univ. dr. Simona

LACHE

acreditare

Acest øviz este volobil pânã la data de 25.01.2023 (cinci ani de Io $edinfo Consilíului
ARACIS de avîzore). Cererea de evaluare periodicã se vo depune cu trei luni înainte de

expirarea termenului de valobilitate sub sanc!íuned intrörii în lichídore q programuluî de
studii uníversítore de lícentã.
Acest oviz se transmite Ministeruluí Educaliei Nolionale çî Cercetãrii $tíin!ífice în
vedereo elaborãrii Hotörârii de Guvern çi spre luore Ia cunoçtin[ö IJníversítäfíi Creçtinä

,,Dimitrie Cantemir" din Bucuregti.
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