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 CONSIDERAȚII GENERALE

Prin cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior, cu nr. 5624, din data de 10.10.2018, Universitatea „Danubius” din Galați solicită
evaluarea externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat FINANȚE.
Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 594 din data de 31.01.2019.
Programul de studii de masterat selectat a fi evaluat integral de ARACIS este:
Management financiar public şi privat.
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 2 – 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.1 – Structurile instituționale, administrative și manageriale
Nr.
Cerințe
crt.

A. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
ESG 1.1, ESG 1.2, ESG 1.3
Constatările comisiei de experți permanenți de specialitate

Grad
de îndeplinire
(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 domeniului de studii universitare de masterat Finanțe se încadrează în misiunea generală a Universității, dar și în cea a
Facultăţii de Științe Economice, conţinând elemente de specificitate şi oportunitate, în concordanţă cu cadrul naţional al
calificărilor şi cerinţele pieţei forţei de muncă.
Cele 2 programe de studii universitare de masterat organizate în Domeniul Finanțe - Management financiar public și privat
(MFPP), respectiv Gestiunea financiara a afacerilor în spațiul european (GFASE) - au misiunea de a veni în întâmpinarea
unor cerinţe sociale majore, specifice unei societăţi complexe şi pluraliste, aşa cum tinde să se manifeste, tot mai mult, societatea
românească într-un spaţiu internațional şi în condiţiile globalizării interdependenţelor economice, de a acoperi nevoile de pregătire
ale personalului de specialitate, într-o concepție care vizează problematica din domeniul finanțelor.
Programul de masterat Management financiar public și privat are ca misiune didactică formarea de specialişti, cercetători şi
lideri în domeniul managementului financiar capabili să identifice potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul
decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat. Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului este aceea de a
contribui, susţine și dezvolta:
 promovarea iniţiativei şi spiritului creativ în rândul tinerilor cercetători;
 inovarea în domeniul cercetării, transferului de cunoştinţe, pentru crearea în societate a unei importante culturi europene;
 dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare şi valorizarea profesiei de cercetător în domeniu;
 promovarea temelor de cercetare în acord cu nevoile de îmbunătăţire a domeniului managementului financiar public şi
privat, pentru susţinerea veleităţilor aplicative ale cercetării desfăşurate.
Misiunea didactică a programului de masterat Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european constă în formarea de
specialişti, cercetători şi lideri care să dețină cunoştinţe avansate în domeniul gestiunii financiare a afacerilor derulate în spaţiul
european capabili să identifice potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la
nivel public şi privat. Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului constă în valorificarea potenţialului ştiinţific al studenților în
activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, prin prezentarea
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2.

rezultatelor cercetării şi a experienţei ştiinţifice acumulate.
Obiectivele declarate (competențe, Pentru cele două programe de studii din cadrul domeniului de studii universitare de masterat evaluat - Management financiar
sub formă de cunoștințe, abilități și public și privat (MFPP), respectiv Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european (GFASE) - obiectivele declarate și
atitudini) și rezultatele obținute de rezultatele preconizate ale studenților sunt exprimate explicit în cadrul suplimentelor de diplomă și sunt disponibile în mod public
către studenți pe parcursul procesului prin intermediul Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
de învățare, pentru toate programele
Obiectivele generale didactice și de cercetare științifică ale programului de studii universitare de masterat Management
de studii din cadrul domeniului de financiar public și privat sunt următoarele:
studii universitare de masterat
 formarea de specialişti în domeniul managementului financiar public și privat cu o solidă pregătire profesională, bazată pe
evaluat, sunt exprimate explicit și însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce
sunt aduse la cunoștința candidaților asigură pregătirea de specialitate în acest domeniu;
și a beneficiarilor interni și externi.
 însușirea și aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă și responsabilă;
 promovarea unui management eficient al calităţii în procesul didactic şi de cercetare, accentuarea rolului creativ al
învăţământului economic realizat în Universitatea „Danubius" din Galaţi;
 formarea cunoştinţelor avansate în domeniul managementului financiar și abordarea interdisciplinară a operaţiunilor
economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare;
 crearea și dezvoltarea capacităţii/competenţei studenţilor de utilizare inteligentă a instrumentelor intelectuale dobândite în
realizarea unor analize asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă;
 crearea abilităţilor de implementare a noţiunilor teoretice la nivelul concret al entităţilor economice;
 consolidarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare didactică şi ştiinţifică, integrarea în reţelele universitare naţionale şi
internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
 stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;
 antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare
independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;
 crearea posibilităţii continuării specializării prin forme de pregătire doctorală;
 încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri
adecvate;
 continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, cu organizații profesionale și instituţii publice, în scopul
ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.
Obiectivele generale didactice și de cercetare științifică ale programului de studii universitare de masterat Gestiunea
financiară a afacerilor în spațiul european sunt următoarele:

însușirea și aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă și responsabilă;

abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de
consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare;

dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului gestiunii financiare;

însușirea aprofundată a teoriilor, modelelor, mecanismelor și instrumentelor specifice domeniului gestiunii
financiare a afacerilor;

crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul gestiunii financiare a
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3.

4.

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.
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

afacerilor;

consolidarea capacității de analiză a informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea
financiară a entităţilor, în scopul întocmirii de sinteze şi evaluări economice;

dezvoltarea capacităţilor de evaluare, investigare şi diagnosticare a proceselor şi fenomenelor specifice afacerilor
din spaţiul european;

dezvoltarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind organizarea procesului de elaborare a situaţiilor
financiare consolidate;

dezvoltarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind analiza şi diagnosticul economico-financiar al
entităţilor private şi auditul financiar al conturilor anuale;

atragerea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi
internaţionale pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în
situaţii specifice ale mediului instituţional;

continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, cu organizații profesionale și instituţii publice, în
scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.
Prin intermediul site-ului universității, sunt aduse la cunoștința potențialilor candidați și a beneficiarilor interni și externi
detalii aferente programelor de masterat, inclusiv în privința competențelor ce urmează să fie dobândite de către absolvenți.
Având în vedere dinamica pieței muncii, periodic au loc consultări între reprezentanți ai mediului academic și ai organismelor
profesionale, angajatori. Astfel, pentru domeniul Finanțe putem preciza că au fost inițiate și realizate consultări cu reprezentanți ai
asociațiilor profesionale, băncilor, instituțiilor publice, societăților comerciale, înclusiv în rândul absolvenților.
La nivelul FSE, în data de 15.01.2018, a fost organizată o întâlnire pentru discutarea rezultatelor consultării publice privind
conținutul programelor de studii universitare de licență și de masterat, rezultatele consultărilor fiind preluate apoi și integrate în
procesul de învățământ, prin adaptarea curriculei și a conținutului unor discipline.

Fiecare program de studii din domeniul de studii universitare de masterat evaluat are elaborat planul de învățământ, pe discipline,
număr de ore și credite, conform reglementărilor în vigoare, naționale (CNC, RNIS și standardele ocupaționale), în conformitate
cu Standardele specifice elaborate de ARACIS precum și cu regulamentele Universității Danubius din Galați.
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ocupației pe piața muncii.
Denumirea fiecărui program de studii Denumirea programelor de masterat din domeniul Finanțe este în strânsă corelare cu calificările și ocupațiile existente în
universitare de masterat este în strânsă Clasificarea Ocupațiilor din Romania. Calificările COR pentru programele de studii de master sunt:
corelare cu una sau mai multe calificări și
 Management Financiar Public și Privat (MFPP): 2412015 - Inspector financiar bancar; 241225 - Manager bancă;
ocupații existente în Clasificarea Ocupațiilor
241229 - Analist bancar/societate de leasing.
din Romania (COR) și standardele
 Gestiunea financiara a afacerilor în Spațiul European (GFASE): 241303 - Cercetător în gestiune, contabilitate,
ocupaționale aferente sau cu calificări
control financiar; 241304 – Asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar; 241305 - Analist
previzionate.
financiar.
6.
Programele de studii universitare de Premisele pentru continuarea studiilor în ciclul trei este asigurată, în special, prin disciplinele Cercetare științifică și Stagiu
masterat profesional creează premisele pentru elaborarea disertaţiei, al căror număr de credite și de ore este în corespondență cu normele ARACIS.
pentru continuarea studiilor în ciclul al În ultimii trei ani universitari, nu există absolvenți ai programelor de studii de masterat din domeniul Finanțe care au continuat
treilea de studii universitare și dezvoltare studiile la doctorat.
profesională continuă în carieră prin studii
postuniversitare.
7.
Programele de studii universitare de masterat de cercetare oferă Nu este cazul
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.
8.
Instituția de Învățământ Superior Universitatea Danubius din Galați promovează și aplică politici clare și documentate privind integritatea academică și împotriva
promovează și aplică politici clare și plagiatului, fraudei și a discriminării de orice fel.
documentate privind integritatea Comisia de etică și deontologie universitară a Universității Danubius din Galați are atribuţii clare privind verificarea situaţiilor de
academică, protecția dreptului de discriminare, de încălcare a integrităţii academice.
autor și împotriva plagiatului, a În planurile de învățământ de la toate programele de masterat este prevăzută disciplina Etică şi integritate academică, în anul I,
fraudei și a oricărei forme de semestrul I. Pentru verificarea similitudinilor lucrărilor de disertație, facultatea a folosit, până la sfârșitul anului 2018, software-ul
discriminare, conform legislației în Turnitin. În prezent a fost achizitionat și este achiziționat un nou
software, accesibil la adresa web:
vigoare și Codului de etică și https://sistemantiplagiat.ro/en/clients/education/.
deontologie aprobat de Senatul Politica privind integritatea academică, protecția dreptului de autor și împotriva plagiatului, a fraudei și a oricărei forme de
universitar.
discriminare este reglementată prin Codul de etică universitară
A2. Baza materială și utilizarea infrastructurii de studiu și cercetare ESG 1.6
9. Instituția de învățământ superior Baza materială a Universităţii Danubius din Galați corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ de
prezintă dovada privind deținerea calitate. Universitatea dispune în totalitate de spaţii de învăţământ proprii, pentru activităţi didactice de predare-seminarizare, conform
sau închirierea spațiilor pentru standardelor în vigoare, numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator fiind corelat cu mărimea formaţiunilor de studiu. Începând
activitățile
didactice/aplicative/ cu semestrul II al anului 2008, suprafaţa construită a fost extinsă cu peste 2400 mp, prin construirea din fonduri proprii a unor noi spaţii de
laboratoare etc.
învăţământ moderne, sală de conferinţe, cu toate dotările necesare, fiind în plan noi investiţii care să includă şi spaţii de cazare pentru
studenţi.
Din înscrisurile anexate la RA DSUM Finanțe rezultă că la nivelul domeniului de studiu, pentru fiecare program de masterat, sunt alocate
spații corespunzătoare tipurilor de activități didactice (curs, seminarii/ lucrări practice, laboratoare), pe care universitatea le deține în
proprietate.
10. Dotarea
sălilor/laboratoarelor Dotările sălilor din FSE corespunde desfășurării unei activități didactice conform standardelor, tipului de masterat și specificului
5.
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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.
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.

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

disciplinelor din planul de învățământ. Pentru a răspunde cerinţelor de desfăşurare a proceselor instructiv-educativ şi de cercetare
performante, facultatea dispune pentru domeniul de studii evaluat de toate condiţiile tehnice de învăţare, predare şi comunicare care
facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. Sălile de predare-seminarizare sunt dotate la un standard înalt:
table de conferinţă, aer condiţionat, senzori de fum, mobilier modern şi de calitate, videoproiector, acces internet, etc. Dotarea sălilor de
curs/seminarii şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este
comparabilă cu cea din alte universităţi dezvoltate şi cu bunele practice internaţionale: laborator de Cercetare în contabilitate, științe de
gestiune și fiscalitate, laboratoare de informatică şi multimedia, dotate cu calculatoare şi licenţele soft aferente, laptopuri,
videoproiectoare. Venind în întâmpinarea cerinţelor impuse de necesităţile de informare, facultatea furnizează servicii full internet,
universitatea fiind punct de prezenţă al UPC (Astral) Broadband, RDS (2 Mbps) şi Vodafone.
Biblioteca Universităţii Danubius din Galaţi reprezintă un compartiment de bază din structura funcţională a universităţii, fiind finanţată din
bugetul acesteia. Biblioteca dispune de un depozit de carte cu o suprafaţă totală de 57,92 m2 care permite depozitarea în bune condiţii a
tuturor materialelor bibliografice de specialitate achiziţionate de la diferite edituri şi centre de difuzare a cărţii. În cadrul bibliotecii
funcţionează 4 săli de lectură cu o capacitate de 285 locuri, dotate cu mobilier modern, adecvat unei asemenea activităţi, care asigură
studenţilor toate condiţiile pentru un studiu temeinic, precum şi cu 10 calculatoare folosite pentru: înmagazinarea/consultarea informaţiilor
bibliografice cu privire la documentele bibliotecii (programul TINREAD), utilizarea bazelor de date legislative (Sintact, Indaco) naționale
și internaționale, accesarea bazelor de date cu articole de specialitate, reviste online (ProQuest, Oxford Journals, Hamangiu Online), şi
comunicarea la distanţă prin Internet. Universitatea “Danubius” a aderat la Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare
și Bibliotecilor Centrale Universitare din România “Anelis Plus” Accesarea bazelor de date cu articole de specialitate se poate face de
către un număr nelimitat de utilizatori de oriunde din universitate (acces pe bază de IP sau parola).
Dezvoltarea fondului de carte este o preocupare constantă a universității, fiind determinată atât de înfiinţarea de noi programe de studii în
cadrul universităţii, cât şi de nevoia de a răspunde cerinţelor unui învăţământ modern, mereu în schimbare.
În prezent, conform Registrului Inventar (RI) şi Registrului de Mişcare a Fondurilor Bibliotecii (RMF), biblioteca dispune de un fond de
carte ştiinţifică şi didactică ce depăşeşte 45.177 de volume (cărţi şi periodice) reprezentând peste 20.223 de titluri, semnate de reputaţi
specialişti, inclusiv de profesori ai Universităţii “Danubius” sau din alte instituţii de învăţământ superior şi care acoperă integral
disciplinele din planurile de învăţământ. Fondul de carte din ultimii 10 ani (2009-2018) este format din 16.476 de volume, din care peste
98% reprezintă titluri de carte şi lucrări de specialitate, din ţară şi străinătate, în domeniile de interes ale universităţii. Totodată, biblioteca
este conectată la sistemul de împrumut inter-bibliotecar naţional, fapt ce-i sporeşte gradul de acoperire cu orice titlu de carte apărut în
sistemul de cataloage on-line al marilor biblioteci sau pe site-urile editurilor din România, având posibilitatea să fie la curent cu noile
apariţii editoriale. Cooperarea în domeniul biblioteconomic ne conferă acces la bazele de date ale celor mai performante biblioteci din
România şi din străinătate (Library of Congress, Bibliothèque Nationale de France, OCLC, TULIPS) și ne permite uniformizarea datelor
bibliografice şi îmbunătăţirea activităţii proprii. Există un număr de 3.519 titluri aferente atât domeniului de studii universitare de masterat
Finanțe, cât și celor conexe, iar prin abonamentele la periodice sunt puse la dispoziția studenților peste 140 titluri în domenii de interes,
materialele disponibile acoperind integral disciplinele din planul de învăţământ al programelor de studii din cadrul DSUM evaluat.
Stagiile de cercetare pot fi efectuate în laboratoarele facultății, respectiv în departamentele de specialitate ale Universității. Astfel, în
cadrul laboratoarelor de informatică și cele de cercetare pot fi făcute prelucrări de date, se poate face analiză documentară, se poate accesa
internetul.
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14. Dotarea laboratoarelor de cercetare corespunde exigențelor temelor abordate în Nu este cazul
cadrul programelor de studii de masterat de cercetare și permite și realizarea unor
cercetări de anvergură pe plan național şi eventual internațional.
15. Serviciile/Rețeaua ICT (Information Universitatea Danubius din Galați dispune de o rețea ICT şi de un serviciu specializat în mentenanța rețelei de comunicații digitale, care
and Communication Technology) sunt se ocupă de actualizarea permanentă a acesteia, oferind o serie de facilităţi IT studenților și angajaților. În procesul didactic este utilizată
permanent actualizate, iar studenții au platforma SAKAI, o aplicaţie complexă de tip web, alcătuită din mai multe module interconectate (Administrativ, Personal didactic,
acces la aceasta fie individual, fie în Proces de învăţământ, Cercetare ştiinţifică, Evaluare şi asigurare calitate, Studenţi, Serviciul TIC), astfel încât să permită gestionarea
grupuri organizate.
eficientă a datelor, a informaţiilor şi a rezultatelor privind activităţile didactice şi de cercetare din universitate, precum şi prelucrarea şi
analiza datelor şi a informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii.
16. Pentru programele de studii cu predare în limbi străine există resurse de studiu Nu este cazul
realizate în limbile respective.
A3. Resurse umane și capacitatea instituției de atragere a resursei umane externe instituției ESG 1.5
17. Personalul didactic este Personalul didactic şi de cercetare din cadrul Universităţii „Danubius”din Galați este recrutat în baza Metodologiei privind ocuparea posturilor
angajat conform criteriilor didactice şi de cercetare vacante din UDG. Metodologia respectă cadrul legal aplicabil organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor
de recrutare stabilite la didactice și de cercetare, ultima variantă actualizată a fost aprobată de Senatul Universităţii în şedinţa din data de 06.12.2018.
nivel
instituțional,
în Posturile didactice aferente domeniului de masterat Finanţe sunt acoperite in proporție de 94,12% cu personal didactic propriu și în proporție de
conformitate cu prevederile 5,88% cu cadre didactice asociate.
legale.
18. Cadrul
didactic Conform Hotărârii nr. 105 a Consiliului Facultății din 25.09.2018, d-na Nuță Alina Cristina a fost desemnată cadru didactic responsabil al
coordonator/responsabil al domeniului de masterat Finanțe.
domeniului de masterat De asemenea, pentru domeniul Finanțe au fost desemnați, prin Hotărâre a Consiliului Facultății nr. 86 din 12.06.2017, coordonatorii programelor
asigură
compatibilizarea de studii de master: Conf. univ. dr. Sîrbu Carmen Gabriela pentru programul de master Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European și
programelor de studii din conf. univ. dr. Nuță Alina Cristina pentru programul de master Management Financiar Public si Privat. D-na Sîrbu Carmen Gabriela are studiile
domeniu.
universitare de licenţă în domeniul Contabilitate și Informatica de Gestiune, doctoratul în domeniul Contabilitate, specializarea Analiza Economico
- Financiară şi deține o experiență didactică în domeniul economic de peste 20 de ani. Totodată, d-na. conf. univ. dr. Sîrbu Carmen Gabriela are
şi experienţă administrativ-managerială, dobândită în calitate de Director Departament IDFR și Director General Administrativ la Universitatea
Danubius din Galați.
- D-na Nută Alina Cristina are studiile universitare de licenţă în domeniul Finanțe - Asigurări, doctoratul în domeniul Finanțe şi deține o
experiență didactică și de cercetare în domeniul Finanţe de peste 12 de ani. Totodată, d-na. conf. univ. dr. Nută Alina Cristina are şi
experienţă administrativ-managerială, dobândită în calitate de Director Departament IDFR.
În calitate de coordonator de domeniu, d-na Nută Alina Cristina inițiază discuții cu colegii cadre didactice, cu membrii Comisiei de Asigurare a
Calității, cu studenții și absolvenții, precum și cu reprezentanți ai angajatorilor, având ca scop identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea
procesul de învățământ. În acest sens întocmește anual un Raport privind starea calității predării, învățării și cercetării în cadrul programului de
studii MFPP - IF și asigură compatibilizarea programelor de studii din domeniu.
19. Personalul didactic este Personalul didactic care își desfășoară activitatea la domeniul de masterat Finanțe este format din titulari (94,12%, respectiv 16 titulari) și asociați
format
din
profesori (5,89%, d-na. prof. univ. dr. Ariton Bebi Doinița este cadru didactic pensionat, asociat la domeniul de masterat Finanțe) având gradele didactice
universitari, conferențiari de profesori universitari, conferențiari universitari, șefi de lucrări (lectori universitari) după cum urmează:
universitari, șefi de lucrări
Program de studii
Profesor
Conferențiar
Lector
(lectori
universitari)
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titulari sau asociați, sau
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.

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

Management Financiar Public si Privat

4 (23,53%)

5 (29,41%)

8 (47,06%)

Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul
European

3 (25,00%)

4 (33,33%)

5 (41,67%)

La vizită a fost solicitat un extras din REVISAL și au fost confirmate toate cadrele didactice titulare declarate în Raportul de autoevaluare al
domeniului evaluat.
În cadrul planurilor de învăţământ ale celor două programe de studii din domeniul evaluat se regăsesc următoarele discipline complementare: Drept
comercial și financiar și Etica și integritate academică. Ambele discipline sunt predate de cadre didactice titulare astfel:
- La MFPP, Drept comercial și financiar, titular de disciplină - dl lector dr. Duret Nicu; Etica si integritate academică titular de disciplină
- d-na lect. Univ. dr. Pușcaciu Viorica;
- La GFASE, Drept comercial și financiar, titular de disciplină - dl lector dr. Duret Nicu; Etica si integritate academică titular de
disciplină - dl prof. univ. dr. Pușcaciu Florin Dan.
Situația cadrelor didactice titulare în Universitatea Danubius din Galați, din punctul de vedere al pregătirii inițiale/doctorat, abilitare, conducere de
doctorat și/sau rezultate științifice recunoscute și relevante în ramura de știință în care se încadrează domeniul de masterat evaluat este următoarea:
a) La programul de studii Management Financiar Public si Privat desfăşoară activităţi didactice: 4 profesori și 5 conferențiari universitari.
Dintre aceștia 3 cadre didactice au pregătirea inițială și doctoratul în ramura de știință în care se încadrează domeniul de masterat evaluat:
d-na prof. univ. dr. Dragomir Georgeta, d-na conf. univ. dr. Nicolau Mihaela și d-na conf. Univ. dr. Nuță Alina Cristina au titlul de doctor
in domeniul Finanțe. Celelalte cadre didactice profesori și conferențiari au doctoratul în domenii conexe (Contabilitate, Economie politică,
Relații economice internaționale etc.). De asemenea, la acest program își mai desfășoară activitatea 8 lectori universitari cu titlul de
doctor.
b) La programul de studii Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European își desfășoară activități didactice 3 profesori și 4
conferențiari universitari dintre care 2 cadre didactice au pregătirea inițială și doctoratul în ramura de știință în care se încadrează
domeniul de masterat evaluat: d-na prof. univ. dr. Dragomir Georgeta și d-na conf. univ. dr. Nuță Alina Cristina au titlul de doctor în
domeniul Finanțe. De asemenea, la acest program își mai desfășoară activitatea 5 lectori universitari cu titlul de doctor.

Cadrele didactice care prestează activități didactice asistate integral la domeniul de masterat Finanțe sunt în proporție de 94,73% titulari ai
Universității ”Danubius” Galați (18 titulari) și 5,27% asociați ( D-na Ariton Bebi Doinita este profesor univ. dr. cadru didactic asociat).
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organizatoare a domeniului
de masterat evaluat.
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.

La programele de studii universitare de masterat din domeniul Finanţe, numărul de posturi didactice acoperite cu personal didactic având gradul
didactic de profesor şi conferenţiar reprezintă 52,63 % din total (10/19*100). Situaţia acoperirii disciplinelor asistate integral din Planurile de
învăţământ ale celor trei programe de studii din domeniul de masterat evaluat cu cadre didactice cu titlu de profesor și conferențiar este următoarea:
60% din disciplinele din planul de învățământ al programului de studii de masterat MFPP au ca titulari cadre didactice cu titlul de profesor
universitar și conferențiar universitar, 71,43% din disciplinele din planul de învățământ al programului de studii de masterat GFASE au ca titulari
cadre didactice cu titlul de profesor universitar și conferențiar universitar.
Programul de studii
Management Financiar Public și Privat

Nr. discipline cu titular
Prof. univ.
4 (20,00%)

Nr. discipline cu titular
Conf. univ.
8 (40,00%)

Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European

6 (28,57%)

9 (42,86%)

Îndeplinit

Nr. discipline cu titular
Lect. univ.
7 (35,00%)
6(28,57%)

23. Personalul auxiliar care asigură suportul tehnic în laboratoarele didactice și Nu este cazul
de cercetare/creație artistică este adecvat pentru a asigura desfășurarea
activităților practice prevăzute în planul de învățământ.
B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ
B.1 - Conținutul programelor de studii ESG 1.4
24. Instituția de învățământ Politica de recrutare a candidaţilor la concursul de admitere este transparentă, anunţată public, cu mai mult de 6 luni înainte de admitere.
superior aplică o politică Procedura și criteriile de admitere, pentru toate programele de studii, sunt diseminate prin broșuri și flyere, atât în format tipărit, cât și în format
transparentă a recrutării, electronic pe website-ul facultății în secțiunea ”Admitere”.
admiterii, transferurilor și În privința mobilităților internaționale temporare, Universitatea Danubius din Galați, în ansamblu, și FSE, în mod particular, oferă studenților
mobilităților studenților la proprii numeroase alternative.
ciclul de studii universitare În concluzie, instituția aplică o politică transparentă a recrutării, admiterii, transferurilor și mobilităților studenților la ciclul de studii
de
masterat,
potrivit universitare de masterat, potrivit legislației în vigoare. Aceste documente sunt făcute publice pe site-ul universității și pe portalul facultății.
legislației în vigoare.
25. Admiterea se bazează Se urmăreşte aplicarea unei politici transparente de recrutare şi admitere a masteranzilor, exclusiv pe baza competenţelor lor academice,
exclusiv pe competențele excluzând în totalitate criterii discriminatorii.
academice ale candidatului Pentru ciclul de studii universitare de master, potrivit Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, elaborat anual
și nu aplică niciun fel de şi aprobat de Senatul Universităţii Danubius din Galaţi, înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de licenţă,
criterii discriminatorii.
iar admiterea se face pe bază de concurs de dosare, selecţia candidaţilor realizându-se pe baza mediei examenului de licenţă. Repartizarea
candidaţilor pe locurile disponibile va fi efectuată în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Nu există nicio formă de discriminare,
criteriile de admitere fiind aceleași pentru toți candidații, înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat putându-se face
indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.
26. La nivelul universității/ La nivelul facultății există o procedură clară privind desfășurarea procesului de admitere. Pentru anul universitar 2018-2019, media generală de
facultății
există
o admitere se calculează având în vedere media examenului de licență, departajarea realizându-se cu luarea în considerare a mediei generale a
metodologie de admitere la anilor de studii.
ciclul de studii universitare
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27.

28.

29.

30.

de masterat, ca document
distinct sau ca parte a unui
regulament de admitere
pentru toate ciclurile de
studii din universitate.
Se recomandă ca studenții Studenții de la programele de masterat ale domeniului Finanțe sunt absolvenți ai studiilor de licență din domeniul economic apropiate
de la programele de domeniului (finanțe și bănci, contabilitate și informatică de gestiune, administrarea afacerilor, economia comerțului, turismului și serviciilor ).
masterat profesionale să fie Din cei 62 studenți înscriși în anul I, în anul universitar 2018-2019, 41 (66,13%) sunt absolvenți ai unui program de licență din domeniul
absolvenți ai programelor economic.
de licență din aceeași
Program de studii universitare de
Studenții au absolvit un domeniu din ramura Științelor Economice,
ramură de științe din care
masterat
pe care l-au continuat la masterat
face parte programul de
MFPP
27 din 43 (62,79% )
studii
universitare
de
GFASE
14 din 19 (73,68%)
masterat.
Se recomandă ca studenții de la programele de masterat de cercetare Nu este cazul.
să fie absolvenți ai programelor de licență din domeniul fundamental
din care face parte programul de studii universitare de masterat.
Gradul de promovare a Pentru ultimele trei promoții, gradul de promovare a studenților după primul an de studii este redat în Anexa Gradul de promovare a studenților
studenților după primul an după primul an de studii.
de
studii
confirmă Astfel, la PSUM MFPP gradul de promovare a studenților după primul an de studii este cuprins între 69,56% și 92 %. La PSUM GFASE, în
adecvarea condițiilor de ultimele trei promoții, nu au fost școlarizați studenți, programul reavând studenți școlarizați începând cu anul universitar 2017 -2018.
admitere (statistici din
ultimele trei promoții).
Admiterea/transferul
se Conform informațiilor publice afișate pe site-ul Universității Danubius din Galați, pe site-ul facultății și publicate în materialele de prezentare,
face în limita capacitații de admiterea se organizează numai pentru programele de studii care funcționează în baza reglementărilor în vigoare, în special a Hotărârii de
școlarizare aprobate de Guvern publicate anual cu lista programelor de masterat acreditate să funcționeze.
ARACIS și publicate în
DENUMIREA
Număr de
Număr de studenți
Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați,
Număr total de
HG din anul calendaristic
PROGRAMULUI
studenți
transferați la programul
aprobat de A.R.A.C.I.S., publicat în H.G. nr.
studenți scolarizați
curent.
DE STUDII
înmatriculați
de studiu
185/2018

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

MFPP
GFASE
TOTAL
Studenții înmatriculați au încheiat
obligațiile părților.

43
43
100
19
19
62
62
100
cu instituția un contract de studii, care respectă legislația în vigoare, în care sunt prevăzute drepturile și
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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.
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.
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.
35. Conceperea curriculumului
reflectă
centrarea
pe
student a procesului de
învățare
și
predare,
permițând alegerea unor
trasee de învățare flexibile,

La nivelul universității, facultății și departamentelor se organizează întâlniri cu toți stakeholderii procesului educațional. Elaborarea planurilor
de învățământ este precedată de o consultare a mediului academic, a angajatorilor, a absolvenților, urmărindu-se standardele specifice elaborate
de ARACIS şi procedurile proprii aprobate de Senatul universitar. Planurile de învățământ sunt realizate în conformitate cu standardele
ARACIS, respectând proporția numărului de ore de curs-seminar/laborator, numărul de ore de practică și de cercetare. De asemenea, este
asigurat raportul dintre disciplinele generale, specifice domeniului și de specialitate. Toate aceste aspecte rezultă din planurile de învățământ ale
celor 2 programe din cadrul domeniului de masterat Finanțe.

Îndeplinit

Prin structură și conținut, programele de studii universitare de masterat din domeniul Finanțe asigură un parcurs adecvat, care conduce la
dobândirea de competențe corespunzătoare obiectivelor declarate ale fiecărui program.
Pentru toate disciplinele programelor de studii ale domeniului Finanțe, fișele disciplinelor conțin informații privind conținutul disciplinei,
obiectivele disciplinei, precondiții de curriculum și de competențe, condiții de desfășurare a cursului/seminarului/laboratorului, metodele de
predare și învățare, alocarea creditelor, metodele de evaluare, coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor
comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului. Metodele de evaluare a
rezultatelor învățării sunt alese corespunzător astfel încât să valideze îndeplinirea de către studenții absolvenți a obiectivelor de învățare
declarate ale programului de studii.

Îndeplinit

Fiecare plan de învățământ al programelor de masterat are o structură unitară, care evidențiază concret numărul orelor de seminar/lucrări
practice, stagii de practică efectuate, precum și lucrarea de disertație, cu numărul de credite alocate, conform standardelor ARACIS. Astfel,
raportul dintre orele aplicative și cele de curs este redat în tabelul de mai jos, pentru fiecare program.

Îndeplinit

Indicator
Raportul dintre numărul orelor aplicative (seminarii, laboratoare,
proiecte, stagii de practică), exceptând disciplinele facultative și
numărul orelor de curs 1 – 1,5

MFPP
(504 S +L) /392 C = 1,29

GFASE
(518 S +.L) /406 C = 1,28

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. Ambele programele de masterat
au câte un pachet de discipline opționale în anul II, semestrul I și semestrul al doilea, și două discipline facultative în anul II.
Prin prezentarea pachetelor de opționale, specifice fiecărui program de masterat, este pusă în valoare centrarea pe student a procesului de
învățare și predare, permițând alegerea unor trasee de învățare flexibile și iîncurajarea acestora pentru a avea un rol activ în procesul de învățare.
Studenții au libertatea să își aleagă discipline facultative în funcție de opțiune și interesele personale
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prin discipline opționale și
facultative și încurajează
astfel studenții să aibă un
rol activ în procesul de
învățare.
36. Modul de organizare a
procesului de învățare și
predare
și
metodele
pedagogice folosite sunt
evaluate periodic
și
modificate atunci când este
cazul.

La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Danubius din Galați, modul de organizare a procesului de învățare și predare și
metodele pedagogice folosite sunt evaluate periodic și modificate atunci când este cazul. Cadrele didactice care predau la programele de studii
universitare de masterat organizate în domeniul Finanțe sunt evaluate semestrial de către studenți, în baza unei proceduri specifice. De
asemenea, anual are loc evaluarea activității cadrelor didactice de către colegi, în baza unei proceduri specifice, inclusiv prin observarea
predării. Tot anual, are loc și evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament.
La nivelul Departamentului de Finanțe și Administrarea Afacerilor se organizează periodic întruniri care vizează evaluarea planurilor de
învățământ ale programelor de licență și masterat, inclusiv evaluarea conținutului fișelor de disciplină, împreună cu cadrele didactice titulare.
Acest proces de analiză și evaluare are menirea de a adapta permanent structura și conținutul programelor de studii la exigențele mediului
academic internațional și la cerințele mediului socio-economic național pentru a facilitata integrarea rapidă a absolvenților pe piața muncii.
Fiecare plan de învățământ cuprinde discipline ce le permit studenților să aibă o viziune de ansamblu asupra mediului economic și discipline
specifice fiecărui program prin care se dezvoltă competențele si abilitățile corespunzătoare calificărilor obținute.
Prin modul de concepere a planurilor de învățământ, alocarea competențelor din grila specifică fiecărui program, se urmărește oferirea acelor
competențe și abilități care să permită studentului integrarea pe piața muncii, imediat după finalizarea masterului.
Structura programelor de masterat din domeniul Finanțe prezintă o abordare interdisciplinară, răspunzând la cerințelor educaționale formulate
de către angajatori și absolvenți.

37. Structura programelor de
studii
încurajează
o
abordare interdisciplinară,
prin
activități
care
contribuie la dezvoltarea
profesională și în carieră a
studenților.
38. Conținutul programelor de studii de masterat de cercetare constituie o bază efectivă Nu este cazul.
pentru studiile doctorale în domeniul evaluat.
39. Fișele disciplinelor reflectă Fișele disciplinelor reflectă centrarea pe student a procesului de învățare- predare - evaluare, includ activități didactice și specifice studiului
centrarea pe student a individual, precum și ponderea acestora în procesul de evaluare finală.
procesului de învățare- Timpul total estimat detaliază distribuția fondului de timp al disciplinei, specificând inclusiv orele alocate studiului individual de documentare
predare-evaluare,
includ și pregătire a referatelor, portofoliilor, studiilor de caz, etc. Timpul total estimat este corelat cu numărul de credite specific fiecărei discipline.
activități
didactice
și Evaluarea este detaliată pe activități de curs și seminar/laborator, fiind explicit indicată ponderea componentelor în nota finală. Fișa disciplinei
specifice
studiului prevede de asemenea standardul minim de performanță al fiecărei discipline.
individual,
precum
și Ponderea în evaluare depinde de numărul de ore alocate pentru fiecare dintre componentele studiului individual pe parcursul semestrului.
ponderea
acestora
în Structura fișei disciplinei pentru programele de studii universitare de masterat este standardizată la nivelul Facultății de Științe Economice
procesul de evaluare finală.
40. Fișele disciplinelor pentru programele de studii de masterat de cercetare științifică sunt Nu este cazul.
proiectate astfel încât să asigure studenților abilități practice/de cercetare, care să le
permită realizarea/ conducerea unor lucrări/proiecte de cercetare.
41. Pentru toate programele din În cadrul programelor de studii universitare de masterat din domeniul Finanțe, procesul didactic este organizat în concordanță cu misiunea și
domeniul
de
studii obiectivele declarate. Programele respectă prevederile Cadrului Național al Calificărilor (CNC), Registrului Național al Calificărilor din
universitare de masterat Învățământul Superior (RNCIS) și Standardele specifice elaborate de ARACIS. Procesul didactic este organizat astfel încât masteranzii să-și
evaluat, procesul didactic dezvolte competențele solicitate de piața muncii. Pentru studiul individual le este oferită la fiecare disciplină bibliografia necesară, iar lucrările
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este astfel organizat încât
să
permită
studenților
dezvoltarea competențelor
formulate ca rezultate
așteptate ale programului
de studii, în perioada legală
prevăzută pentru finalizarea
studiilor.
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.
43. Procesul didactic este astfel
organizat încât să dezvolte
abilități
de
studiu
individual și dezvoltare
profesională continuă

44. Rezultatele
analizelor
referitoare la calitatea
predării,
învățării
și
evaluării
studenților
confirmă
adecvarea
metodelor de predare și
evaluare utilizate.
45. Metodele și criteriile de
evaluare a competențelor
dobândite (cunoștințe și
abilități) de studenți sunt
explicit incluse în fișele
disciplinelor
și
sunt

se găsesc la bibliotecă. Disciplinele care au fost incluse în planurile de învățământ ale programelor de masterat din domeniul Finanțe sunt într-o
succesiune logică, asigurând dobândirea competențelor specifice, astfel încât să fie atins obiectivul de a pregăti specialiști capabili să
dovedească abilitățile menționate în programul de studii

După cum rezultă din planurile de învățământ pentru cele mai multe discipline sunt alocate pentru activități față în față 3 sau 4 ore pe
săptămână (curs și seminar). Predarea este interactivă, se utilizează mijloace vizuale (prin intermediul videoproiectorului). Metodele de
predare, precum prelegerea, expunerea, exemplificarea, studiul de caz, simularea, dezbaterea, aplicațiile, utilizarea softurilor de specialitate.
Fișele disciplinelor sunt adecvate conținutului disciplinelor, sunt fundamentate pe principiile psiho-pedagogiei adulților, centrate pe nevoile
studenților, asigură dezvoltarea competențelor declarate și prezintă un echilibru între activitățile față în față și cele de studiu individual.

Îndeplinit

Pentru cele mai multe discipline, masteranzii au o componentă de evaluare care presupune realizarea unor proiecte, rapoarte, studii de caz.
Disciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de masterat din domeniul Finanțe prevăd evaluarea pe parcurs a
performanțelor masteranzilor, prin elaborarea și prezentarea unor proiecte de specialitate realizate individual sau în echipă și menite să asigure
însușirea cunoștințelor specifice domeniului și dezvoltarea competențelor necesare experților în domeniul Finanțe. Astfel, este stimulată munca
independentă de documentare, cercetare, de a realiza analize şi a trage concluzii cu caracter de originalitate, asigurându-se astfel dezvoltarea
abilităților de studiu individual și de dezvoltare profesională continuă. Abilitățile de studiu individual sunt încurajate prin proiecte individuale și
prin teste și examene organizate pe parcursul semestrului și în sesiune. Abilitățile de lucru în echipă sunt stimulate prin sarcini tip proiecte de
echipă.
La nivel de facultate, există mecanisme referitoare la evaluarea calității predării, învățării și evaluarea studenților

Îndeplinit

În fișele disciplinelor sunt explicit precizate competențele profesionale și transversale acumulate în cadrul fiecărei discipline, iar criteriile și
metodele de evaluare sunt precizate detaliat pe curs și seminar/laborator, fiind precizat și standardul minim de performanță.

Îndeplinit
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46.

47.

48.

49.

50.

adecvate
conținutului
disciplinelor și rezultatelor
așteptate.
Mecanismele de contestare
a evaluării competențelor și
abilităților sunt publice și
oferă garanții studenților
privind
o
reevaluare
obiectivă.
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.
Tematica pentru elaborarea
lucrării de finalizare a
studiilor (disertația) poate
conține subiecte propuse
şi/sau
formulate
în
colaborare
cu
mediul
științific, mediul socioeconomic și cultural.
Eficacitatea
evaluării
cunoștințelor/ abilităților și
legătura cu rezultatele
declarate ale instruirii sunt
periodic monitorizate și
evaluate.
Există
programe
de
stimulare și recuperare a
studenților cu dificultăți în
procesul de învățare, a
studenților
netradiționali
sau a celor aflați în situație

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

Îndeplinit

Activitatea de practică a studenților se derulează în baza Procedurii privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licență/masterat. În procesul de evaluare a activității de practică, cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării
stagiului de practică, ține cont de aprecierile tutorelui din organizația în care s-a desfășurat stagiul, aceste aprecieri fiind luate în considerare
pentru evaluare, alături de documentația pregătită de către student în urma stagiului de practică și, respectiv, de modul de susținere a acestuia în
cadrul colocviului de practică.

Îndeplinit

Tematica pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (disertația) se regăsește pe site-ul FSE (http://www.univdanubius.ro/examene/examen-de-diserta%C8%9Bie/teme-de-diserta%C5%A3ie.html), existând și subiecte formulate în colaborare cu mediul
socio-economic.

Îndeplinit

Rezultatele evaluării cunoștințelor/ abilităților dobândite de masteranzi sunt monitorizate periodic din perspectiva eficacităţii la nivelul
instituţiei organizatoare a programului. Se efectuează un studiu permanent asupra modului de însușire a cunoștințelor de către studenți. Acest
studiu se realizează cu ocazia diverselor raportări, analize, studii.

Îndeplinit

La nivelul Universității Danubius din Galați, a fost adoptată o Procedură de stimulare a studenților performanți și de recuperare a studenților cu
dificultăți în învățare. De asemenea, Universitatea acordă burse de ajutor social studenților aflați în dificultate, cu probleme medicale sau a căror
familii realizează venituri reduse. La nivelul Departamentului de Finanțe și Administrarea Afacerilor, toate cadrele didactice sunt obligate să
stabilească un program săptămânal de consultații, pe care să îl disemineze prin afișare la aviziere.

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

Rata de absolvire cu diplomă de masterat a programelor de studii de masterat din domeniul Finanțe
MFPP
GFASE
Promoția

Îndeplinit

Număr
absolvenți

Rata de absolvire cu
diplomă de master (%)

Număr absolvenți

Rata de absolvire cu diplomă de
master (%)

2015-2016

30/35

85,71%

-

-

2016-2017

36/39

92,31%

-

-

2017-2018

31/37

83,78%

-

-

B2. Accesibilitatea resurselor educaționale ESG 1.6
52. Instituția/facultatea
supusă Biblioteca Universității ”Danubius” din Galați dispune de 4 săli de lectură, 3 săli de depozit, fond de carte şi periodice relevante în domeniul
evaluării trebuie să dispună Finanțe în format fizic și în format electronic - acces la baze de date academice online. Biblioteca UDG dispune de un număr de 20.223 de
de bibliotecă cu fond de carte titluri de publicații dintre care, pentru domeniul economic sunt 3.519 de titluri de carte și 121 de periodice iar pentru domeniul Finanțe sunt
și periodice relevante în disponibile 167 titluri de cărți în mai multe exemplare și peste 20 titluri periodice. Pentru anul 2018 există 17 abonamente la reviste limba
domeniul specializării în care română și 6 abonamente la reviste în limbi străină. În calitate de beneficiar al Proiectului Anelis Plus, Universitatea ”Danubius” din Galați
se organizează învățământul beneficiază de acces la mai multe baze de date printre care Oxford Journals, ProQuest etc.
la nivel de masterat, în
format fizic şi/sau electronic
(acces la baze de date
academice online.
53. Disciplinele din planul de Toate disciplinele din planurile de învățământ ale celor două programe din domeniul evaluat sunt acoperite cu suporturi de curs. Suporturile
învățământ trebuie să fie de curs sunt la dispoziția studenților pe Platforma Danubius online la adresa: http://online.univ-danubius.ro:8080/portal/site/MFPP2103S-IFacoperite cu bibliografia S1-2018-2019-355472/page/686459eb-4556-4872-87a7-f1a624a5cd34.
didactică necesară (tratate, În fişele disciplinelor este prevăzută bibliografia didactică necesară care poate fi accesată prin intermediul Bibliotecii UDG (resurse de
manuale, îndrumare, note de învăţare tipărite sau electronice). Cu ocazia vizitei, a fost verificată, prin sondaj, prin accesarea catalogului electronic al bibliotecii
curs, suporturi de curs) la Universității ”Danubius” din Galați, http://library.univ-danubius.ro:8080/toread/opac.
dispoziția studenților, în
format electronic sau în
număr suficient de exemplare
tipărite.
54. Universitatea/facultatea care Universitatea Danubius a aderat la rețeaua de biblioteci din cadrul Sistemului informatic dedicat bibliotecilor: Catalog Colectiv Național și
organizează programele de Bibliotecă Digitală pentru constituirea unei rețele naționale care să asigure un punct unic de acces la informațiile bibliografice din țară.
studii
universitare
de Biblioteca Universității ”Danubius” din Galați oferă studenţilor acces on-line gratuit la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi
masterat asigură studenților străinătate. Accesarea bazelor de date se poate face de către un număr nelimitat de utilizatori de oriunde din universitate, acces pe baza de IP
accesul electronic la baze de si parola de pe pagina bibliotecii:
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date
naționale
și
internaționale
specifice
domeniului
de
studii
universitare de masterat.
55. Stagiile
de
practică/cercetare/creație se
desfășoară pe baza unor
acorduri de colaborare cu
agenți
socio-economici,
instituții, organizații nonprofit cu activități de
producție,
proiectare,
cercetare, și creație culturalartistică, după caz, relevante
pentru domeniul de studii
universitare de masterat.
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.
57. Instituția
de
învățământ
superior oferă studenților
sprijin
relevant
pentru
procesul
de
învățare:
consiliere
în
carieră,
consultanță și asistență etc.

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

http://library.univ-danubius.ro:8080/toread/opac/login?redirectTo=%2Ftoread%2Fopac%2Fpatron_detail
În calitate de beneficiar al Proiectului Anelis Plus, Universitatea ”Danubius” din Galați beneficiază de acces la bazele de date Oxford
Journals, ProQuest. De asemenea, oferă acces la baza de date cu articole de specialitate Hamangiu online.
Activitatea de practică a studenților FSE se derulează în baza unei proceduri specifice și conform Convenției-cadru de practică în cadrul
programelor de studii universitare de master. Stagiile de practică se desfășoară la parteneri reprezentativi pentru domeniul de studii pe bază de
convenţii de practică. Există acorduri și convenții de practică încheiate cu reprezentanți ai mediului socio-economic relevanți pentru domeniul
Finanțe (BCR SA sucursala județeană Galați, ING BANK NV Amsterdam, Banca Transilvania, AJEP Galați, Primăria municipiului Galați,
AJOFM Galați, APIA Centrul județean Galați, Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați etc.

Programele de studii universitare de masterat în domeniul Finanțe sunt programe cu predare în limba română.

Îndeplinit

Nu este cazul

Universitatea Danubius din Galați oferă studenților sprijin, consiliere și orientare în carieră, consultanță și asistență pentru procesul de
învățare prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) şi prin intermediul îndrumătorilor cadre didactice.
Cadrele didactice oferă sprijin pentru învățare și prin intermediul consultațiilor în afara orarului pentru cursuri și seminare. Universitatea
Danubius din Galați oferă studenților acces la spatiile de învățare, spatiile de cercetare, biblioteca, acces gratuit la internet și acces la baze de
date, pagina web, accesul online la platforma de e - Learning Danubius online (http://online.univ-danubius.ro:8080/portal), acces la serviciile
de asistență medicală
Informațiile cu privire la procesul educațional și activitățile conexe acestuia sunt oferite studenților de la domeniul de masterat Finanțe, prin:
 ghidul studentului
 consultațiile oferite de cadrele didactice
 - Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
Universitatea „Danubius” se preocupă de recuperarea studenților cu dificultăţi în învăţare stabilind proceduri distincte de identificare si
atenuare a cauzelor care determina aceste dificultăți
De asemenea, la nivel de facultate şi program de studii, în cadrul diverselor forme de parteneriat cu studenţii, se identifică şi se analizează
problemele deosebite ale fiecărui student, dar şi performanţele acestora, se asigură consiliere şi soluţionarea lor, prin intermediul Centrului de
Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, conform unei proceduri specifice. Stimularea performanţelor studenţilor este inclusă în politica
generală promovată la nivelul universităţii Danubius şi se realizează sub forme de recompensare variate: acordarea de burse speciale, burse de
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dezavantajate.

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

performanţă şi de merit, burse de ajutor social și burse din venituri proprii reglementate prin Regulamentul privind acordarea de burse. La
Universitatea Danubius din Galați, bursele se acordă sub forma reducerii de taxa de școlarizare, în diferite procente, în funcție de tipul de
bursă. De exemplu bursele de merit se acordă ca reducere de 100% din taxă pentru media anuală 10 și scade pe intervale de medie (intre 9.769,99 se acordă 75% reducere de taxă, între 9,51-9,75, se acordă reducere de 50% din taxă etc.)
În cadrul Facultății de Științe Economice există resurse educaționale alternative digitale și activități de suport on-line pentru studenții
programelor de masterat, implementate pe platforma de învățământ electronică Danubius online.

În cadrul Facultății de Științe Economice a Universității Danubius Galați există, în preocupările studențești, Cercul de cercetare studențesc
”Danubius” coordonat de dl conf. univ. dr. Florian Nuță în cadrul căruia se organizează periodic sesiuni de comunicări științifice
Rezultatele studiilor și cercetărilor studenților sunt valorificate prin prezentări la sesiunile de comunicări ale cercurilor științifice studențești,
sub coordonarea cadrelor didactice de la FSE. In perioada 2013-2018 au fost prezentate 166 de comunicări științifice ale studenților
masteranzi ai programului MFPP și 12 comunicări științifice ale studenților masteranzi ai programului GFASE, în cadrul Ședințelor
Colectivelor mixte de cercetare din cadrul programului de studii din domeniul de masterat evaluat
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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.
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

Conform Regulamentului UDG de desfășurare a studiilor de masterat (RG-27 Ed. 2), art. 48, lucrările de disertație se depun la biblioteca
universității, unde pot fi consultate după susținerea publica a acestora.. După susținerea examenului de finalizare a studiilor de masterat,
lucrările de disertație sunt arhivate într-o bază de date electronică disponibilă la adresa web http://sites.google.com/a/univdanubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice---master, conform unei proceduri specifice
La vizită a fost verificată baza de date cu disertațiile (începând cu 2017/2018). După susținerea examenului de disertație, lucrările de
disertație se păstrează în arhiva universității cel puțin 5 ani.

Îndeplinit

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră derulează periodic studii privind inserția absolvenților pe piața muncii conform unei proceduri
proprii astfel că, referitor la angajarea în domeniul Finanțe/în domenii conexe a absolvenților din ultimele trei promoții există statistici pentru
MFPP. Informațiile oferite de acestea evidențiază o bună inserție a absolvenților MFPP pe piața muncii. Nu sunt disponibile statistici privind
angajarea absolvenților GFASE deoarece pentru anii universitari: 2015-2016/ 2016-2017 si 2017-2018 nu sunt absolvenți. Prima promoție de
absolvenți ai acestui program de studii este 2019-2020.
De asemenea, nu sunt disponibile statistici referitoare la studenții angajați în momentul înmatriculării la programele de studii de masterat din
domeniul Finanțe, pentru ultimele 3 promoții, în condițiile intrării în vigoare a actualelor standarde și indicatori de performanță începând cu
anul universitar 2017/2018.
Statistici privind angajarea absolvenților programului MFPP:

Îndeplinit

Promoția /program MFPP

Angajați în momentul înmatriculării

Angajați la un an de la absolvire

2015-2016
Nu este cazul
73,33%
Nu este cazul
2016-2017
63,88%
Nu este cazul
2017-2018
74,19%
63. Pentru programele de studii de masterat de cercetare din domeniul Nu este cazul
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%.
64. Instituţia de învăţământ Pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor de masterat, planurile de învăţământ cuprind, în semestrul IV, două discipline: Cercetare
superior a definit standarde ştiinţifică şi Stagiu pentru elaborarea lucrării.
de calitate minimale pentru La nivelul UDG există un Regulament desfășurare a studiilor de masterat aprobat în ședința Senatului universității prin Hot. nr. 151 din
elaborarea
lucrării
de 25.04.2016 și un Regulament de finalizare a studiilor de licență și masterat, aprobat în ședința Senatului universității prin Hot. nr. 70 din
disertație, pe care le 25.04.2018. Studenții elaborează lucrările de disertație conform unor Indicații metodologice privind elaborarea lucrării de disertație. Toate
operaționalizează periodic informațiile necesare elaborării lucrării de disertație și susținerii examenului de finalizare a studiilor de masterat sunt disponibile pe site-ul
și le face publice.
facultății la adresa: http://www.univ-danubius.ro/examene/examen-de-diserta%C8%9Bie/teme-de-diserta%C5%A3ie.html .
B4. Activitatea de cercetare științifică (Criteriu aplicabil programelor se studii universitare de masterat de cercetare)
65. Există planuri de cercetare la nivelul facultăților/departamentelor Nu este cazul.
coordonatoare ale programelor din domeniul de studii universitare de
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masterat evaluat, ce includ teme de cercetare relevante pentru domeniul de
studii universitare de masterat.
66. În domeniul de studii universitare de masterat supus evaluării se organizează Nu este cazul.
periodic de către instituție sesiuni științifice, simpozioane, conferințe etc., la
care participă şi studenții, iar contribuțiile acestora sunt diseminate în
publicații relevante.
67. Instituția de învățământ superior face dovada existenței unor parteneriate Nu este cazul.
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.
68. Studenții sunt informați despre implicațiile legale ale activității de cercetare Nu este cazul.
și ale codurilor de etică și deontologie în cercetare.
B5. Activitatea financiară a organizației
69. Resursele
financiare La Universitatea Danubius din Galați, fiind o universitate cu capital privat, programele de studii de masterat din domeniul Finanțe dispun
disponibile sunt adecvate și numai de locuri cu taxă. Taxele de școlarizare sunt fundamentate pe baza cheltuielilor previzionate și sunt aprobate de către Consiliul de
asigură
că
obiectivele Administrație și Senat.
programelor de studii de Situația financiară a universităţii și fundamentarea financiară pentru programele de masterat MFPP și GFASE denotă disponibilitatea resurselor
masterat pot fi realizate.
financiare în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor programelor de studii de masterat din domeniul Finanţe.
70. Instituția/facultatea/ departamentul asigură suportul financiar adecvat Nu este cazul
dezvoltării cercetărilor prevăzute în curriculumul programelor de studii
universitare de masterat de cercetare din domeniul de masterat evaluat.
71. Instituția de învățământ Universitatea Danubius din Galați dispune de un Birou de audit intern devenit funcțional prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 17.01.2013 care
superior
dispune de derulează practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activității financiare descrise în procedura de audit și în Planurile
practici de auditare internă anuale de activitate ale Biroului de audit. Anual se prezintă un Raport privind activitatea de audit public intern aferentă desfăşurată la nivelul
cu privire la principalele Universităţii Danubius din Galați – ultimul raport fiind aferent anului 2017, înregistrat la data de 03.01 2018.
domenii ale activității
financiare, în condiții de
transparență publică.
C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII
C1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității ESG 1.1
72. Instituția de învățământ Senatul UDG elaborează şi adoptă Carta UDG, elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii,, precum şi toate metodologiile şi
superior aplică politica regulamentele privind organizarea şi funcţionarea universităţii.
asumată privind asigurarea Departamentul de Asigurare a Calităţii (DAC) este o structură suport, în subordinea directă a Rectorului, a cărui misiune, statuată de Carta
calității
și
dovedește UDG, constă în a sprijini conducerea instituției, alături de CEAC, în realizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de asigurare și evaluare
existența și funcționarea a calității în scopul instituii unei culturi organizaționale a calității academice. DAC a fost înființat prin decizia rectorului UDG.
structurilor
și DAC dispune de un corp de evaluatori interni aprobat prin decizia Rectorului UDG NR. 253 din 9.10.2017.
mecanismelor de asigurare Comisia de Evaluare internă este entitatea operativă a Departamentului
a calității.
de Asigurarea Calităţii şi are atribuţiuni în materie de calitate în domeniul
educaţiei: capacității instituționale, eficacității educaționale și managementului calității. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a UDG
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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 predareînvățare-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,
g) existența unui sistem de
management al calității în
scopul
asigurării
continuității și relevanței.

(CEAC-UNIV) este constituită conform cerinţelor Legii 87/2006, privind asigurarea calităţii educaţiei, fiind compusă din şapte membri: patru
cadre didactice, un reprezentant al sindicatului, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al angajatorilor/mediului socio-economic.
CEAC-UNIV îi revine atribuţiunea de a elabora raportul anual de evaluare a calităţii. educaţiei în UDG.
Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii organizate la nivelul facultăţilor sunt organizate pentru a coordona activităţile de evaluare şi
asigurare a calităţii la nivelul facultăţilor, pentru a gestiona componentele descentralizate ale acţiunilor CEAC-UNIV, pentru a armoniza
procedurile şi pentru a face schimburi de bune practici între facultăţile UDG.
La nivelul UDG, politica privind asigurarea calității este supervizată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC-UNIV) prin
intermediul Departamentului de Asigurarea Calității (DAC)
Principalul obiectiv urmărit în domeniul managementului calității vizează orientarea Sistemul de Management al Calităţii reglementat prin
Codul de asigurare a calității. Managementul calității utilizează instrumente și sisteme de colectare și analiză de informații.
Anual, la nivelul facultății se realizează un raport privind evaluarea și asigurarea calității
Programele de studii universitare de masterat sunt evaluate intern, periodic urmărindu-se prevederile Regulamentului privind inițierea,
aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii și Procedura de elaborare a planurilor de învățământ
Aspectele monitorizate sunt:
2.a) nevoi şi obiective identificate pe piaţa muncii: Conducerea FSE are numeroase inițiative orientate spre adaptarea în permanenţă a
programelor de studii de masterat la nevoile şi competenţele solicitate de piaţa muncii. Astfel, FSE organizează periodic workshopuri la care
participă reprezentanţi ai organizaţiilor economice şi instituţiilor, prin intermediul cărora aceştia sunt consultaţi cu privire la oportunitatea
calificării MFPP, GFASE şi relevanţa faţă de cerinţele pieţei
2.b) procesele de predare – învățare - evaluare: la nivelul conducerii FSE, CEAC realizează analize privind strategiile de predare-învățare, prin
care se evidenţiază faptul că acestea presupun utilizarea atât a metodelor clasice cât şi a celor moderne, prin utilizarea sistemului IT în
activitățile educaționale.
2.c) resurse materiale, financiare și umane: CEAC FSE analizează ansamblul resurselor umane, materiale şi financiare necesare îndeplinirii
misiunii didactice şi de cercetare a programelor de studii universitare de masterat din domeniul Finanţe, instituind acțiuni corective şi acţiuni
preventive. De asemenea, se au în vedere concluziile privind evaluarea cadrelor didactice la nivelul FSE şi a evaluării de către studenţi a
serviciilor suport oferite de UCV
2.d) Evaluarea concordanței dintre rezultatele declarate ale învățării și metodele de evaluare ale acestora se desfășoară conform procedurii de
evaluare internă a programelor de studii de licență și masterat
Fisele disciplinelor sunt analizate și aprobate în cadrul ședințelor de departament. De asemenea, procedura de examinare și notare a studenților
în cadrul FSE reglementează mecanismele de contestare a evaluării competențelor și abilităților, oferind garanții studenților privind o reevaluare
obiectivă
2.e) rezultate privind progresul și rata de succes a absolvenților: Este monitorizata rata de absolvire cu diplomă de master a ultimilor trei
promoţii – MFPP și GFASE
2.f) rata de angajabilitate a absolvenților în domeniul studiat: Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente de la
programele de studii din domeniul evaluat arată că, pentru promoțiile 2015-2018, peste 63% dintre absolvenții domeniului de masterat Finanțe
au fost angajaţi în domeniul Finanțe sau în domenii conexe.
Pentru promoția 2017-2018, la un an de la absolvirea masterului (MFPP), peste 73% dintre absolvenți și-au găsit un loc de muncă.
2.g) existența unui sistem de management al calității în scopul asigurării continuității și relevanței: SMC este definit şi reglementat la nivelul
universităţii prin Codul de asigurare a calităţii.
De asemenea există în acest sens şi o certificare ISO 9000-2015 pentru învățământ superior și pentru cercetare-dezvoltare în științe sociale și
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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).

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.
76. Rezultatele monitorizării
opiniei angajatorilor cu
privire
la
pregătirea
absolvenților sunt utilizare
în procesul de îmbunătățire
a conținutului și structurii
programelor de studii.
77. Monitorizarea
opiniei
studenților cu privire la
procesul didactic confirmă
eficiența acestuia și a
serviciilor suport oferite.

umaniste.
Facultatea de Științe Economice monitorizează periodic opinia studenților privind evaluarea mediului de învățare. Monitorizarea opiniei
studenților privind calitatea activităţii prestate de personalul didactic al Universităţii Danubius din Galați se realizează la nivelul
Departamentului de Asigurarea Calităţii. Potrivit Metodologiei de evaluare, acest proces se desfăşoară la nivelul departamentului pe baza unui
chestionar anexa la metodologie - Chestionar de evaluare - cod ACD-12. Chestionarul este accesibil online de pe portalul Danubius. Acest
chestionar se completează şi se analizează după fiecare ciclu semestrial de instruire, pentru fiecare disciplină şi cadru didactic, rezultatele fiind
confidenţiale şi accesibile numai decanului, rectorului şi persoanei evaluate.
Chestionarele sunt prelucrate statistic, discutate cu cadrele didactice, constituindu-se într-un instrument de o reală utilitate pentru identificarea
aspectelor pozitive şi negative ale procesului de învăţământ care permite rezolvarea operativă, în consens cu dinamica cerinţelor, a tuturor
aspectelor referitoare la viaţa academică.
Monitorizarea serviciilor suport se realizează prin intermediul chestionarului de evaluare a gradului de satisfacție a studenţilor, care pe lângă
întrebările privind cadrele didactice, conține și întrebări privind condiţiile oferite de facultate, activitatea derulată, programul, comunicarea cu
personalul, etc.).
Rezultatele obţinute reprezintă un input pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a universităţii, prin orientarea acţiunilor asupra aspectelor
deficitare, semnalate de către studenţi, în cadrul fiecărei facultăţi. În plus, feedbackul obţinut din partea studenţilor reprezintă un element
important pentru evaluarea internă a activităţilor universităţii
La nivelul FSE există preocupări pentru cunoașterea ratei de angajabilitate pentru fiecare program de studii de masterat. Pe baza datelor
furnizate de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din UDG, se realizează raportul privind inserția pe piața muncii a absolvenților
programelor de masterat ale FSE. Opinia absolvenților este permanent monitorizată şi în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității
programelor de studii din care face parte și câte un reprezentant al absolvenților. Facultatea de Științe Economice utilizează rezultatele
monitorizării opiniei absolvenților în procesul de îmbunătățire a conținutului și structurii programelor de studii.
Pentru a surprinde opinia absolvenților asupra calității procesului educațional, FSE a efectuat un sondaj în rândul absolvenților (perioada 20102018).
Totodată, CEAC-FSE aplică un chestionar de satisfacție studenților, iar concluziile obținute sunt dezbătute în Consiliul Facultății, unde sunt
exprimate opiniile studenților membri ai Consiliului, cu privire la conținutul și structura Planurilor de învățământ.
Facultatea de Științe Economice utilizează rezultatele monitorizării opiniei angajatorilor, obținute în urma aplicării unui chestionar sau prin
întâlniri organizate cu aceștia, în procesul de îmbunătățire a conținutului și structurii programelor de studii. Astfel, concepția planului de
învățământ al programului de studii s-a realizat prin consultarea mediului academic, a angajatorilor, a studenților, a absolvenților, precum și
prin consultarea Standardelor specifice domeniului de masterat elaborate de către ARACIS.
Planurile de învățământ au fost modificate prin inserarea a două discipline de Practică ( Practică de specialitate și Stagiu pentru elaborarea
disertației), unele teme de disertație sunt propuse împreună cu angajatorii, pentru formarea unor abilități pe parcursul stagiului de elaborare a
disertației mai apropiate de cerințele angajatorilor.
Periodic, Facultatea de Științe Economice monitorizează și centralizează opinia studenților cu privire la procesul didactic, iar rezultatele
obținute sunt discutate în ședințele Consiliului Facultății. Din rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenții programelor de studii de
masterat domeniul Finanțe se observă că procesul didactic este eficient, cadrele didactice fiind evaluate cu punctaje situate în jumătatea
superioară a scalei (peste 60%).
Gradul de satisfacție al studenților asupra mediului de învățare este monitorizat în baza unui chestionar privind procesul de învățământ, cadrele
didactice și condițiile oferite de facultate. Din centralizarea răspunsurilor rezultă un grad de satisfacție ridicat, ceea ce confirmă eficiența
serviciilor suport oferite.
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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,
b) calificările și ocupațiile
vizate,
c) politicile de predareînvățare și evaluare,
d) resursele de studiu
existente,
e) rezultatele obținute de
studenți/absolvenți,
f) sistemul de management
a calității.

Facultatea de Științe Economice a Universității ”Danubius” din Galați oferă informații publice complete și actualizate privind programele din
domeniul de studii universitare de masterat Finanțe. Sunt prezentate programele de studii de masterat (obiective, conținut și structură,
competențe, abilități și perspective de angajare).
Master Management Financiar Public si Privat:
http://www.univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice-2/master-facultatea-de-stiinte-economice/259-management-financiar-public-siprivat.html
Master Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European:
http://www.univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice-2/master-facultatea-de-stiinte-economice/256-gestiunea-financiara-a-afacerilorin-spatiul-european.html
Pe site-ul Universității Danubius din Galați și pe site-ul FSE sunt publicate și alte informații relevante, cum ar fi cele referitoare la politici,
resurse, rezultate și managementul calității): http://www.univ-danubius.ro/facultatea-de-stiinte-economice-2/prezentare-facultatea-de-stiinteeconomice.html, respectiv
http://www.univ-danubius.ro/;
http://www.univ-danubius.ro/documente-oficiale-udg/regulamente-simetodologii.html

Recomandare:
 Susținerea cadrelor didactice în vederea obținerii atestatului de abilitare și a dreptului de conducere de doctorat în domeniul Finanțe;
 Corelarea denumirii unor fișe ale disciplinei cu conținutul planului de învățământ
(exemplu: disciplina Doctrină și deontologie profesională);
 Modificarea metodelor de evaluare pentru anumite discipline, astfel încât evaluarea să se realizeze și pe parcursul semestrului, nu doar la finalul
acestuia (de ex: pentru disciplina Management strategic al administrației publice – an I, sem. I, evaluarea cunoștințelor acumulate se realizează doar la
finalul semestrului);
 Corelarea bibliografiei din fișa disciplinei cu lista lucrărilor bibliografice ale cadrelor didactice titulare, pentru unele discipline;
 Diversificarea disciplinelor cu caracter opțional și includerea acestora în planurile de învățământ aferente programelor de studii universitare de
masterat Management Financiar Public și Privat, respectiv Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European;
 Motivarea studenților în vederea participării în cadrul programelor Erasmus +;
 Încurajarea masteranzilor în vederea continuării studiilor și în ciclul 3 - studii universitare de doctorat;
 Încurajarea studenților masteranzi să participe în număr mai mare la sesiunile de comunicări științifice dedicate acestora;
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 Introducerea unei probe de examen pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat și renunțarea la criteriul de departajare ce ia în
considerare media celor trei ani de studii universitare de licență, aplicabil în prezent;
 Revizuirea regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, în sensul stabilirii unui cuantum expres pentru
tipurile de burse stipulate în actualul regulament și eliminarea posibilității de compensare a acestora cu alte tipuri de stimulente acordate studenților.
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 PROPUNEREA

COMISIEI DE EVALUARE

Propunerea Comisiei de experţi permanenţi de specialitate – Științe Economice 2,
adoptată în şedinţa din data de 23.05.2019 a fost: Menținerea acreditării domeniului de studii
universitare de masterat FINANȚE, cu o capacitatea de școlarizare de 100 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. 364 din 23.05.2019.
Structura domeniului de masterat evaluat este următoarea:
Nr.
crt.

Programul de studii universitare de
masterat

Locație

Limbă de
predare

Formă de
învățământ

IF

Numărul de
credite de
studiu
transferabile
120

Tip masterat
(cercetare/
profesional/
didactic)
Profesional

1.

Management Financiar Public și
Privat

Galați

Română

2.

Gestiunea Financiară a Afacerilor
în Spaţiul European

Galați

Română

IF

120

Profesional

 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 Finanțe cu structura menționată mai sus
satisface cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii de performanţă şi
standardele specifice.

27.05.2019

RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS
privind evaluarea periodică a domeniului de studii universitare de masterat FINANȚE
Universitatea „Danubius” din Galați

 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 – FINANȚE;
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

Management Financiar Public
și Privat

Galați

Română

IF

120

Profesional

2

Gestiunea Financiară a
Afacerilor
în Spaţiul European

Galați

Română

IF

120

Profesional

 din cadrul Universitatea „Danubius” din Galați;
 capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 100 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 27.05.2019.
Biroul Executiv al Consiliului ARACIS
Președinte

Prof. univ. dr. Iordan PETRESCU

Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Cristina GHIȚULICĂ

Secretar general

Prof. univ. dr. Dorian COJOCARU

Director Departament de Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU
evaluare externă
Director Departament de Prof. univ. dr. Simona LACHE
acreditare
Acest aviz este valabil până la data de 27.05.2024 (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 Universității „Danubius” din Galați.
București, iunie, 2019
P020/ 364 MA
SL/MB
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Anexă

1.
2.
3.

Denumire /Indicatori

Observații

Instituția de învățământ superior (denumire în limba română și
în engleză)
Domeniul de studii universitare de masterat evaluat (denumire
în limba română și în engleză)
Lista programelor de studii universitare de masterat din
domeniu (denumire în limba română și în engleză)

Universitatea Danubius din Galați / Danubius University of Galați
Finanțe / Finance
Management Financiar Public și Privat / Public and Private Financial Management

4.

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

Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European / Financial Management of Business in the
European Space
Management Financiar Public și Privat - 93
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European - 38

5.

Numărul de cadre didactice care predau la programele de
studii de masterat din domeniu, din care titulari

Management Financiar Public și Privat - 17
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European - 12

6.

Diplomă eliberată

Diplomă de master și supliment la diplomă

7.
8.

Nivelul de calificare conform CNC

7

Obiectivele comune ale programelor de studii de masterat din
domeniu

Pentru cele două programe de studii din cadrul domeniului de studii universitare de masterat evaluat Management financiar public și privat (MFPP), respectiv Gestiunea financiară a afacerilor în
spațiul european (GFASE) - obiectivele declarate și rezultatele preconizate ale studenților sunt
exprimate explicit în cadrul suplimentelor de diplomă și sunt disponibile în mod public prin
intermediul Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

9.

Durata de școlarizare (exprimată în număr de semestre)

10.

Numărul total de credite ECTS

Management Financiar Public și Privat - 4
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European - 4
Management Financiar Public și Privat - 120
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European – 120
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11.

Scurtă descriere a calificărilor vizate pe domeniu

12.
13

Verdict - Menținerea acreditării / neacreditare (în limba
română și în engleză)
Modificări solicitate în vederea reanalizării domeniului

14.

Acreditat de ARACIS la data de……..

15.

Echipa de evaluatori ARACIS:

16.

Perioada vizitei de evaluare

Calificările COR pentru programele de studii de masterat sunt:
 Management Financiar Public și Privat (MFPP): 2412015 - Inspector financiar bancar;
241225 - Manager bancă; 241229 - Analist bancar/societate de leasing.
 Gestiunea financiara a afacerilor în Spațiul European (GFASE): 241303 - Cercetător în
gestiune, contabilitate, control financiar; 241304 – Asistent de cercetare în gestiune,
contabilitate, control financiar; 241305 - Analist financiar.
Menținerea acreditării / Maintaining of accreditation
Nu este cazul
Management Financiar Public și Privat - 2013, conform Raportului Consiliului A.R.A.C.I.S. din
22.07.2013
Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European - 2013, conform Raportului Consiliului
A.R.A.C.I.S. din 22.07.2013
Coordonator comisie evaluare: Prof. univ. Dr. MOLDOVAN Nicoleta – Claudia
Expert RNE domeniu de studii de masterat: Conf. univ. Dr. BĂNDOI Anca
Expert RNE studenți: Gherasim Diana
06 mai 2019 – 08 mai 2019
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