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, RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind acreditarea programuluide studii universitare de liceniã lD ADMINISTRAREAAFACERILOR

Facultatea de Economie çi Gestiunea Afacerilor
Universitatea,, Nicolae Titulescu" din Bucu regti

> CONSIDERATII GENERALE

Prin cererea înregistratä la Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Învä1ämântul
Superior, cu nr. 4934 din data de 27.1O.2OL7, Universitatea ,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti
a solicitat acreditarea programului de studii universitare de licentä ADMINISTRAREA

AFACERILOR, forma de învä1ämânt lD, din cadrul Facultãtii de Economie çi Gestiunea
Afacerilor.

Dosarul a fostînregistrat la ARACIS cu numärul5776 din data de22.12.2017.

Verificarea îndeplinirii cerintelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor çi
indicatorilor de performan!ä 5i a standardelor specifice a fost efectuatä de Comisia de experti
permanenti pentru Învä1ämânt la Distanträ çi Înväträmânt cu Frecven]ä Redusä a Consiliului
ARACIS.

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de
evaluare externä (aprobatä prin HG nr. 1478/2006) ç¡ a Ghidului activitätilor de evaluare a

calitäTii programelor de studii universitare çi a institutiilor de învä¡ämânt superior.

> REZULTATELE EVALUARII EFECTUATE DE CATRE

COMISIA DE EXPERTI PERMANENTI DE SPECIALITATE

I. CERINTE NORMATIVE OBLIGATORII

Sunt îndeplíníte urmãtoarele cerinle normative obligatorii :

r. CAPACTTATEA TNST|TUT|ONALA

1. Departamentul/ Centrul lD se organizeazä 5i functioneazä în baza unui Regulament

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

acestui regulament.

2. Membrii echipei manageriale çi Directorul Departamentului/ Centrului lD dispun de

experientä doveditä în proiectarea, implementarea, dezvoltarea çi managementul sistemului

rD.

3. lnstitulia de învä1ämânt superior organizatoare asigurä personal administrativ

corespunzätor dimensionat atât în cadrul Departamentului / Centrului lD cât çi al

secretariatelor facultätilor de care aparfin programele de studii lD, pentru managementul

programelor în tehnologia lD: relatia cu studentii, realizarea çi livrarea materialelor didactice,

promovarea programelor, gestionarea actelor de studii çi a situatiei çcolare etc.

4. Departamentul / Centrul lD are încheiate convenlii de colaborare sau contracte

semnate cu alte organizalii implicate în desfäçurarea programului de studiu la forma lD.

5. Departamentul / Centrul lD dispune de dotarea tehnicä necesarä desfäçurärii

activitälilor specifice administrärii sistemului lD gi utilizeazä sisteme informationale çi de

comunicare de tip lntranet sau lnternet pentru managementul programe

6. lnstitulia de învä1ämânt superior organizatoare a program asrgu ra

sesc
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în orarele afiSate la avizierul facultätrii çi pe pagina web. Sälile destinate act¡v¡tätrilor didactice

dispun de echipamente tehnice care faciliteazä procesul de învätare, evaluare 5i comunicare.

7. lnstitulia care oferä programul de studii lD demonstreazä cä dispune de resurse

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

aprobate. Bugetul de venituri çi cheltuieli demonstreazä cä sunt acoperite toate

responsabilitätile instituJiei cätre studen{i 5i cätre parteneri.

8. Cuantumul taxei de studii este aprobat de Senatul universitar 5i cuprinde toate

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

La stabilirea acesteia se va line seama de situalii nepreväzute inclusiv aceea în care numärul

de studenliînmatriculali este mai mic decât cel preväzut initial.

I r. EFTCACTTATE EDUCATTONALA

9. Înscrierea gi seleclia candidalilor se realizeazä dupä metodologia de admitere

aprobatä de Senatul universitar, conform reglementärilor curente ale Ministerului Educatiei

Nalionale çi Cercetärii $tiinlifice.
10. Înmatricularea candidalilor admigi se face în baza unui controct de studii între

institu1ia de învä1ämânt superior gi candidat, semnat de ambele pä4i. Un exemplar este

înmânat candidatului.

7L. Conlinutul contractelor de studii reglementeazä parcurgerea planului de

învä1ämânt în sistemul de credite transferabile, relevând echivalenta integralä cu forma de

înväträmânt cu frecven\ä. Controctul de studiiinclude anexe sau acte adilionale, documente în

care sunt inserate prevederi privind planurile anuale de învä1ämânt, obligativitatea participärii

la activitälile asistate (AA), regimul disciplinelor optionale, regimul taxelor de studii etc.

!2. Programul de studii universitare de licen!ä lD se organizeazä pe baza planului de

învä1ämânt aprobat de Senatul universitar pentru acelagi program de studii de la forma de

învätämânt cu frecventä.

L3. Programarea disciplinelor în planul de învä1ämânt lD se face corespunzätor duratei

de çcolarizare de la forma cu frecven{ä çi asigurä dobândirea aceloraçi competenle.

14. Programele analitice / Fiçele disciplinelor din planul de învätämânt lD sunt însotite

de calendarele activitätrilor.

15. Activitä1ile asistate cuprind acelaçi numär de ore çi aceeaçi tematicä cu cele

preväzute în planurile de la învä1ämânt cu frecven!ä 5i se desfäçoarä pe parcursul semestrului

în care sunt programate.

L6. Pentru specializäri care implicä perfeclionarea çi confirmarea practicä a pregätirii

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

1-7. Din disculiile cu studenJii 5i cu cadrele didactice reiese cä procesul de învä1ämânt la

distan!ä se desfäçoarä conform regulamentelor, planului de învä1ämânt, fiçelor disciplinelor 5i

calendarelor disciplinelor.

18. Toate disciplinele preväzute în planul de învä1ämânt a

studiu specifice realizate integral în tehnologia lD.

19. Structura 5i continutul materialelor de studiu lD sunt în

analitice / fiSele de disciplinä.

le de

mele

u aco cu materia
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20. Pentru fiecare disciplinä din planul de învä1ämânt, suportul tutorial este parte

integrantä a procesului de pregätire gi se desfäçoarä la distan!ä prin mijloace de comunicalie

bidireclionale. Tutoratul realizat prin mijloace de comunicare la distantä este completat

periodic cu sesiuni asistate fatä în fa1ä.

2L. Sistemul de evaluare a cunoçtinlelor include proceduri de evaluare continuä 5i

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

disciplinelor çi în calendarele disciplinelor.

22. Evaluarea finalä se realizeazä în sesiuni programate semestrial prin examene,

colocvii sau probe practice, desfäçurate obligatoriu în prezen{a coordonatorului de disciplinä

çi a tutorilor.

I I ¡. MANAGEMENTUL CALITATI I

23. Departamentul/ Centrul lD are un sistem de asigurare a calitä1ii pentru mentinerea

obiectivelor programului lD la nivelul cerintelor standardelor ARACIS.

24. Departamentul / Centrul lD are proceduri specifice lD pentru evaluarea periodicä a

performantelor coordonatorilor de disciplinä çi ale tutorilor.

25. Departamentul / Centrul lD are proceduri pentru monitorizarea sistemului tutorial

çi de comunicatie bidirectionalä.

26. Departamentul / Centrul lD are proceduri specifice lD pentru îmbunätätrirea 5i

actualizarea periodicä a materialelor de studiu lD pe baza experientei anterioare.

27. Departamentul / Centrul lD are proceduri pentru perfeclionarea întregului

personal didactic çi administrativ implicat în programele lD.

28. Coordonatorii de disciplinä din cadrul programului de studii lD sunt cadre didactice

titulare din institulia de înväträmânt superior organizatoare, care îndeplinesc cond¡Ti¡le legale

çi aceleagi standarde specifice ca la forma de învä!ämânt cu frecventä.

29. Tutorii sunt cadre didactice universitare titulare sau asociate, care respectä

prevederile legale 5i sunt instruite în tehnologia lD.

30. Gradul de acoperire cu personal didactic este adecvat îndeplinirii obiectivelor

declarate, pentru fiecare disciplinä din cadrul programului lD.

Raportul dintre numärul de studenli gi numärul de tutori asigurã îndeplinirea

standardelor de calitate a instruirii la forma lD. Grupa cuprinde maxim 25 de studenli.

31. Materialele publicitare de promovare a programului de studii lD includ informatii

complete 5i corecte privind: specializarea, tipul diplomei oblinute la absolvire, antetul oficial al

instituliei 5i informalii referitoare la partenerii implicali în programul respectiv, materialele /
serviciile incluse în taxele de studii. Materialele publicitare evidentiazä stadiul autorizärii

provizorii sau acreditärii programului de studii lD.

II. STANDARDE IINDI FORMA

Sunt îndeplinite urmãtoarele Standorde çi

1. CAPACTTATEA r NSTTTUTTONALA

de performanlå

4/10



, RAPORTUT CONSILIULUI ARACIS
privind acreditarea programuluide studii universitare de licenlã lD ADMINISTRAREAAFACERILOR

Facultatea de Economie gi Gestiunea Afacerilor
U nive rsitatea,, Nicolae Titulescu" din Bucu reçti

32. Responsab¡l¡täIile Departamentului / Centrului lD, preväzute în figa vizitei, este

sunt asumate gi duse la îndeplinire.

33. Departamentul asigurä cä bazele de date privind toate activitälile studentilor sunt

confidentiale, permanent actualizate, stocate în conditii de sigurantä, garantate çi protejate

împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificärilor neautorizate.

34. Membrii echipei manageriale dispun de experientä doveditä în proiectarea,

implementarea, dezvoltarea 5i managementul sistemului lD.

35. Departamentul / Centrul lD dispune çi utilizeazä sisteme informationale çi de

comunicare de tip lntranet sau lnternet pentru managementul çi gestionarea programelor de

studii lD.

36. Departamentul / Centrul lD dispune de conventii de colaborare pentru dezvoltarea

de programe de studii comune prin tehnologii lD cu parteneri acreditati din sistemul national

de învä1ämânt çi/sau parteneri acreditali din spatiul european.

37. Departamentul/ Centrul lD pune la dispozitia studentilor cursuri interactive çi acces

la biblioteci virtuale.

38. Bugetul de venituri gi cheltuieli, respectiv executia acestuia demonstreazä cä sunt

acoperite toate responsabilitälile financiare ale institutiei cätre studenti 5i cätre partener¡.

39. Resursele financiare aprobate çi alocate fiecärui program de studii lD vor line
seama de situalii nepreväzute, la un nivel care asigurä cä orice variatie între performanta

financiarä planificatä 5i cea realä nu va compromite standardele academice çi interesele

studenlilor. Acestea vor trebui protejate chiar în situalii în care numärul de studenli

înmatriculati este mai mic decât cel preväzut initial.

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

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

studii, aprobatä de Senatul universitar, va fi specificatä În contractul de studii 5i poate fi
,reactualizatä anual.

41. lnstitulia organizatoare a programului de studii lD face publice conditriile 5i

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

sä îgi anuleze înmatricularea. Criteriile de rambursare parlialä sau totalä a taxelor de studiifac
parte integrantä din controctul de studiisemnat între institutie çi student.

2. EFTCACTTATEA EDUCATTONALA

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

diplomei obtrinute la absolvire, serviciile oferite în cuantumul taxei de studii fac¡litäl¡le $¡

obligaJiile de care institutia de învä1ämânt este råspunzätoare, drepturile çi obligatiile

financiare Si de studii ale candidatului declarat admis, condiliile de retragere 5i rambursare a

taxelor de studii.

43. În cadrulfiecärei discip line se cuantificä urmätoarele tipuri de activitäti:

- Activitäti tutoriale (AT) çi de evaluare pe parcurs - teme de u fiecare

ä în faträ.

(AA);

disciplinä se programeazä semestrial cel putin douä activitäJi tutoria
- Activitäli aplicative asistate - laborator, proiect, practicä çi alte
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- Orele de curs de la forma de înväträmânt cu frecventä sunt compensate prin studiu individual

(Sl), pe baza resurselor de învätrare specifice lD.

Numärul de credite repartizat disciplinelor 5i forma de verificare finalä se mentin ca în planul

de învä1ämânt de la forma cu frecventä.

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

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

competentele, obiectivele, continuturile pe tipuri de activitäti, bibliografia obligatorie 5i modul

de evaluare.

Existä concordantä între planul de învätämânt, programele analitice / fiçele de

disciplinä, calendarele disciplinelor 5i orarul activitätilor didactice.

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

inter-facultäti çi prin facilitarea mobilitätii studentilor în interiorul universitäTi¡ cu ajutorul

acumulärii 5i transferului de credite de studii.

46. Pentru acreditare existä toate resursele de învä1ämânt, realizate în tehnologia lD,

pentru toate disciplinele din planul de înväJämânt.

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

elemente aplicative pentru clarificarea 5i consolidarea cunoçtintelor, 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 învätare specifice lD.

Materialele de studiu sunt furnizate pentru fiecare student pe suporturitipärite sau pe

suport electronic, conform controctului de studii.

Transmiterea si utilizarea resurselor de învä1ämânt, precum 5i asigurarea suportului

tutorial, prin utilizarea tehnologiilor lnternet, respecta un ghid de norme etice privind

folosirea în spatiul comun a acestor resurse çi tehnologii; ghidul de norme etice este pus la

dispozi!ia tuturor utilizatorilor.

47. Sistemul tutorial asigurä consilierea, îndrumarea diferentiatä çi personalizatä a

studenlilor. Comunicarea între studenti çi tutori se realizeazä periodic, prin schimburi de

mesaje individualizate sau de grup, utilizând mijloace de comunicare bidirectionale la care au

acces toti studentii. Conlinutul activitätilor asistate (laborator, proiect, lucrärile practice etc.)

este identic cu cel preväzut în programele analitice / fiçele disciplinelor de la forma de

învä1ämânt cu frecventä.

48. Procedurile de evaluare continuä sunt asigurate prin sistemul tutorial çi au forme

specifice. Ponderea acestora în evaluarea finalä se stabileçte de cätre coordonatorul de

disciplinä 5i se precizeazä în programa analiticä / fiça disciplinei.

3. MANAGEMENTUL CAL|TATT¡

49. Pentru programul evaluat, existä dovezi de ap rocedurilor sistemului de

asigurare a calitã1ii la forma lD:

o Evaluarea periodicä a performantelor coordon ä gi ale tutorilor;
o Monitorizarea sistemuluitutorial gi de comunic

6/ro
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. Îmbunätälirea 5i actualizarea periodicä a materialelor de studiu lD pe baza

experientei anterioare;

o Perfectionarea întregului personal didactic 5i administrativ implicatîn programele lD.

Standardul se aplicä în vederea acreditärii sau la evaluarea periodicä.

50. Coordonatorii de disciplinä au pregätirea necesarä conceperii gi elaborärii

materialelor didactice în tehnologie lD.

51. Tutorele este cadrul didactic cu specialitatea în domeniul disciplinei la care

desfä5oarä activitäti lD.

Tutorele îndrumä studentul, individualizat gi în Brup, prin întâlniri directe,

corespondentä, telefon, poçtä electronicä sau forme combinate.

52. Raportul dintre numärul de studenti 5i numärul de tutori asigurä îndeplinirea

standardelor de calitate a instruirii la forma lD. Pentru stabilirea acestui raport sunt respectate

prevederile legale privind organizarea, desfäçurarea gi normarea activitätilor didactice la

forma lD. Grupa cuprinde maxim 25 de studenti.

53. În stabilirea raportului dintre numärul de studenli gi numärul de tutori sunt avute în

vedere niveluri superioare ale calitä1ii instruirii gi înväträrii, prin comparatie cu universitäti

performante din tarä çi din sträinätate.

STANDARDE DE REFERINTÃ PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMELOR DE ÎNVÃTÃMÂNT
ELEcrRoNlc (e-Learning) ÎN ÎruvÄTÃvtÂNTUL LA DlsrANTÃ

54, Platforma de învä1ämânt electronic are implementate solutii tehnologice

funcJionale pentru administrarea utilizatorilor gi a resurselor, comunicarea între utilizatori,

furnizarea de resurse de studiu diversificate interactíve, instrumente de evaluare çi

autoevaluare etc.

Pentru fiecare disciplinä din planul de învä1ämânt al programului de studii evaluat este
I

implementat pe platformä. câte un curs online realizat în conformitate cu strategia de

dezvoltare a resurselor de studiu la forma lD, aprobat de Departamentul lD, care are

înregistrate çi arhivate, pe ultimii cinci ani, activitälile utilizatorilor çi rezultatele studentilor.

55. Platforma de înväträmânt electronic este promovatä çi gestionatä de cätre

Departamentul/Centrul lD din institulia de învä1ämânt superior, care îSi asumä

responsabilitatea asigurärii pregätirii personalului didactic implicat în utilizarea acesteia.

Personalul implicat în dezvoltarea, implementarea gi utilizarea cursurilor online

dispune de ghiduri specifice privind realizarea cursurilor în format electronic, în conformitate

cu strategia implementärii formei lD aprobatä de Departamentul/ Centrul lD.

Personalul didactic este instruit periodic în utilizarea instrumentelor specifice

dezvoltärii cursurilor online, în implementarea çi gestionarea activitätilor didactice specifice

lD, precum çiîn furnizarea suportuluitutorial pe platformä.

Pentru fiecare disciplinä, evaluarea periodicä a performant

cätre studen!i, în ceea ce priveçte desfäçurarea activitätilor

realizeazä online. Rezultatele acestor evaluäri sunt publice 5i a

interne 5i externe.

didactic de

ä, se

auditärii

e
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56. Platforma de înväträmânt electronic trebuie sä fie implementatä pe o infrastructurä

de comunicalii care sä permitä accesul stabil çi simultan a unui numär mare de utilizatori 5i

care sä gestioneze corect diverse formate electronice ale resurselor de înväträmânt.

Platforma permite accesul simultan al unui numär mare de utilizatori.

lnstitulia de înväträmânt superior dispune de o strategie pentru întretinerea 5i

actualizarea echipamentelor hardware çi produselor software specifice platformei de

învä¡ämânt electronic çi de personal calificat.

57. lnstitulia de învä1ämânt superior dispune çi aplicä proceduri de monitorizare çi

evaluare a rezultatelor proceselor educalionale implementate pe platforma de învätämânt

electronic. lnstitulia de învä1ämânt superior promoveazä un set de standarde de calitate

pentru evaluarea periodicä a serviciilor de înväträmânt, administrative çi de suport oferite pe

platforma de înväträmânt electronic. Rezultatele acestor evaluäri sunt publice gi arhivate în

vederea auditärii interne çi externe (Porliol îndeplinit - procedurile existente în curs de

implementare).

58. Anual este realizatä evaluarea de cätre stude

performanlelor personalului didactic implicat în activitätile pe p

59. Rezultatele evaluärilor sunt valorificate pentru îmbu

sistemul lD.

line gi a

calitäti¡în
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> PROPUNEREA COMISIEI DE

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

Distan!ä çi Învä1ämânt cu Frecvenlä Redusä, adoptatä în gedinla din data de 1-9.02.2018 a

fost: acordarea calificativului ,,încredere" cu acreditarea programului de studii universitare de

licen!ä ADMINISTRAREA AFACERILOR, pentru forma de învä1ãmânt la distan!ä, cu 180 de

credite çi cu o capacitate de çcolarizare în primul an de studiu de 50 de studenti, conform

Extrasului din procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei gi Fiçelor de evaluare,

înregistrate la ARACIS cu nr. 36 din 19.02.20L8.

> EVALUAREAÎN CONSILIU SI

AVIZUL CONSIL¡ULU¡ ARACIS

Consiliul ARACIS a apreciat cä procesul de evaluare s-a desfäçurat conform
prevederilor Metodologiei de evaluare externä 5i a Ghidului activitätilor de evaluare a calitätrii

programelor de studii universitare çi a institutiilor de înväträmânt superior.

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

experli permanenfi de specialitate 5i a avizului Directorului Departamentului de Acreditare
privind respectarea procedurilor, Agenlia Românä de Asigurare a Calitälii în Înväträmântul

Superior a constatat cä

Programul de studii universitare de licentä ADMINISTRAR , forma de

învãçãmânt lD, satisface cerinlele normative obligatorii,
performantä gi standardele specifice.

catorii de
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, RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS

privind acreditarea programuluide studii universitare de licen{ã lD ADMINISTRAREAAFACERILOR

Facultatea de Economie çi Gestiunea Afacerilor
Universitatea,, Nicolae Titulescu" d in Bucuregti

> AVIZUL CONS¡LIULUI ARACIS

În Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitätii în Învä1ämântul Superior, elaborat

çi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, cu modificärile çi completärile

u lterioare, se propune:

å ACREDITAREA programului de studii universitare de licentä ADMINISTRAREA

AFACERILOR;

:+ domeniul de licentä -Administrarea afacerilor;

+ din cadrul Facultälii de Economie gi Gestiunea Afacerilor;

= Universitatea,,Nicolae Titulescu" din Bucureçti;

= forma de învä1ämânt la distan!ã;

+ numär de credite - 180;

+ capacitatea de gcolarizare în primul an de studiu: 50 de studenti.

Raportul Agenliei Române de Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul Superior çi solulia

propusä au fost discutate gi aprobate de ConsiliulARAC|S la data de22.O2.2OIB.

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS

Preçedinte Prof. univ. dr. lordan PETRESCU

Vicepreçedinte Prof. univ. dr. Cristina GHITULICÄ

Secretar general Prof. univ. dr. loan IANOS

il

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

evaluare externä

Director Departament de Prof. univ. dr. Simona LACHE

acreditare

I

Acest avîz este voløbil cinci oni de la dato opøriliei primei Hotãrârí de Guvern pentru

aproboreo structurii instituliilor. de învü!ãmânt superior în care programul de studii
universitare de licen.tã ADMTNI,STRAREA AFACERILOR este în structura Uníversitãlii ,,Nicolae
Títulescu" din Bucureçti cu stotutul de acredítat. Cerereo de evoluare periodicã se va depune

cu treí Iuniînaínte de expírarea termenului de valabilítate sub soncliuneo íntrörii în lichidare

a programuluí de studii universítøre de licen!ã.

Acest oviz se trønsmíte Mínísteruluí Educolieí Nalionsle în vederea elaborãrii

Hotörârii de Guvern çí spre luore Io cunoçtinlã lJniversitãlií ,,Nicolae Titulescu" din Bucureçti.

B u cu re 5ti, fe b ru o rie, 20 1 I
POO3/ j6 A
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