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 CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 

 Prin cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior, cu nr. 4517, din data de 27.07.2018, Universitatea Ecologică din București solicită 
evaluarea externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat FINANȚE. 

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 1054 din data de 19.02.2019. 

Programul de studii de masterat selectat a fi evaluat integral de ARACIS este: 
Management financiar. 

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. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

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

Nr. 
crt. 

Cerințe 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 și obiectivele specifice fiecărui program de studiu de masterat cuprins în domeniul Finanțe, propus pentru 
evaluare, se înscriu în liniile generale ale misiunii și obiectivelor domeniului de studii universitare de masterat. Acestea 
reflectă cerințele mediului socio-economic și cultural, ale angajatorilor și ale altor actori de pe piața muncii. De 
asemenea, misiunea fiecărui PSUM din DSUM are elemente comune care justifică încadrarea în domeniul comun de 
masterat, Finanțe. La rândul lor, misiunea și obiectivele domeniului de studii universitare de masterat converg către 
misiunea și obiectivele generale ale Universității Ecologice din București. Acestea au în vedere oportunitățile de angajare 
a absolvenților pe piața muncii, potențialele dezvoltări ulterioare în domeniul de studii, oportunitățile de continuare a 
studiilor și interesele studenților. Calificările aferente tuturor celor trei programe de studii de masterat au fost validate 
de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform adeverințelor anexate. Denumirea programelor de studii de 
masterat  este în concordanță cu calificările vizate în cadrul acestora. Pentru fiecare program de studii universitare de 
masterat din domeniul Finanțe pentru fundamentarea calificărilor cuprinse în DSUM, în vederea obținerii avizării din 
partea ANC, s-a avut în vedere necesitatea și oportunitatea calificării față de piața muncii din perspectiva dezvoltării 
economice, la nivel local, național și internațional.  

Îndeplinit 

2.  Obiectivele declarate (competențe, 
sub formă de cunoștințe, abilități și 
atitudini) și rezultatele obținute de 
către studenți pe parcursul 
procesului de învățare, pentru 
toate programele de studii din 
cadrul domeniului de studii 
universitare de masterat evaluat, 

Materialele justificative aferente pachetului de informaţii privind construcţia Planurilor de învaţământ ale programelor 

de studii din domeniul de masterat prezintă explicit obiectivele declarate (competențe, sub formă de cunoștințe, abilități 

și atitudini) și rezultatele obținute de către studenți pe parcursul procesului de învățare. Planurile de învățământ ale 

programelor de studii: http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_master_plan_inv.php  

Îndeplinit 

http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_master_plan_inv.php
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sunt exprimate explicit și sunt 
aduse la cunoștința candidaților și a 
beneficiarilor interni și externi. 

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

Rezultatele consultărilor periodice, cu reprezentanți ai mediului academic, socio-economic, cultural-artistic și ai pieței 
muncii, inclusiv cu studenții, sunt cuprinse în Rezultatele analizei mediului academic asupra conținutului programelor de 
studii de masterat (procese verbale ale ședințelor de departamente, consilii ale facultăților, consilii de administrație etc.) 

Îndeplinit 

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

Dovada existentei înregistrării programului de studii la ANC, în RNCIS se face prin Programe validate şi înscrise în RNCIS.  
De asemenea, prezintă gradul de îndeplinire a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a 
programelor de studii din domeniile de masterat, iar realizează o analiză a cerințelor educaționale identificate pe piața 
muncii.  

Indicatorul Mărimea conform 
standardului ARACIS 

Mărimea efectivă 
MF 

Mărimea efectivă 
MFM 

Mărimea efectivă 
FPS 

Durata programelor de master 4 semestre 4 semestre 4 semestre 4 semestre 

Durata unui semestru de 
activitate didactică 

14 săptămâni 14 săptămâni 14 săptămâni 14 săptămâni 

Numărul de ore de activitate 
didactică pe săptămână 

12-20 ore 14 ore 14 ore 14 ore 

Numărul de ore didactice 
organizate pentru întregul ciclu 
al studiilor de master 

 
672-1120 ore 

 
784 ore 

 
784 ore 

 
784 ore 

Numărul de discipline pe 
semestru 

min.3-max.8 3-4 3-4 3-4 

Numărul total de credite 
obligatorii 

120 ECTS 120 ECTS 120 ECTS 120 ECTS 

Numărul de credite obligatorii 
pe semestru 

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 

Durata minimă a practicii de 
specialitate 

84-90 ore 84 ore 84 ore 84 ore 

Numărul de credite alocat 
pentru practica de specialitate 

3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 

Îndeplinit 
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Durata pentru elaborarea 
lucrării de disertație 

min. 2 săptămâni 84 ore = 2,1 
săptămâni 

84 ore = 2,1 
săptămâni 

84 ore = 2,1 
săptămâni 

Numărul de credite alocat 
pentru elaborarea lucrării de 
disertație 

10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 

 

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

Pentru cele trei programe de studii universitare de masterat organizate în Domeniul Finanțe există o corelație strânsă 
între denumirea acestora și ocupațiile COR care vor fi practicate după absolvire, astfel: 
. 

Denumire program de studii universitare de masterat Ocupații COR 

Finanțarea protecției sociale Evaluator                               241210   
Specialist sistem asigurări   241250 
Analist financiar                    241305 

Management financiar Manager de fond acțiuni/obligațiuni 241212  
Expert fiscal 241221  
Manager de operațiuni/produs 241226 Analist bancar/societate de 
leasing 241229  
Consultant bancar 241234  
Analist credite 241241  
Consultant de investiții 241269 
Specialist pentru piața de capital 241271 

Managementul financiar al mediului Evaluator proiecte     241263  
Consultant bugetar    241208 
Analist investiții         241211 

 

Îndeplinit 

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

Dovezile privind capacitatea absolvenților studiilor de masterat de a-și continuă pregătirea profesională în ciclul al treilea 

de studii universitare și prin studii postuniversitare sunt prezentate în anexa pentru continuarea studiilor. 

 

Îndeplinit 

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

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

Sunt prezentate dovezi cu privire la includerea ȋn Planuri de Învățământ a unor discipline de etică şi integritate 

academică, proprietate industrială, drept de autor etc. şi la utilizarea de software pentru verificarea similitudinilor 

lucrărilor de disertație.  

Îndeplinit 

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

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

Din înscrisurile anexate la RA DSUM Finanțe rezultă că o parte din spaţiile în care se desfășoară activitățile specifice 
Facultății de Management Financiar și, implicit, programelor de studii universitare de masterat organizate în Domeniul 
Finanțe sunt concesionate de către UEB (sediul din Strada Franceză, nr. 22)  Patrimoniu imobiliar UEB, iar cealaltă parte, 
în care nu se desfășoară activități ale programelor  de studii universitare de masterat organizate în Domeniul Finanțe, se 
desfășoară în spațiul din Strada Vasile Milea, nr. 1G, aflat în proprietatea UEB,   

Îndeplinit 

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

Sălile în care se desfășoară activitatea au dispozitive de videoproiecție, table inteligente cu calculatoare încorporate, și 
conexiune la internet, ceea ce permite utilizarea unor metode de predare inovative. Dotarea corespunde misiunii și 
obiectivelor programului. 
 
 
 
 
 

Îndeplinit 

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. 

Studenții înmatriculați la programul de studii universitare de masterat Management Financiar au la dispoziție un fond de 
publicații pus la dispoziție de biblioteca universității. Fondul de carte dispune de cărţi de specialitate şi cursuri specifice 
domeniului autoevaluat, la care se adaugă câteva zeci de colecţii de periodice de specialitate. Spațiile bibliotecii UEB 
cuprind 1 sala de împrumut/lectură și 1 sală de lectură cu o capacitate de 135 locuri. Filiala Filitti a Bibliotecii UEB 
dispune de 60 de locuri în sala de lectură, iar Filiala Casa Ecologiei  a Bibliotecii UEB dispune de 75 de locuri în sala de 
lectură. 
 

Îndeplinit 

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 

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină există într-un număr de exemplare suficient 
pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învăţământ ale programelor de studii din cadrul domeniului de 
studii Finanțe, cel puțin 50% din titluri reprezentând titluri de carte pentru disciplinele prevăzute, apărute în ultimii 10 
ani în edituri recunoscute la nivel național, precum și internațional, existând un număr suficient de exemplare. În cadrul 
FMF funcționează o biblioteca de specialitate cu un număr total de 1352 volume şi 6 periodice de specialitate, care sunt 

Îndeplinit 
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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 

utile şi programului de studiu de master Management Financiar. Fondul de carte aferent domeniului Finanțe este 
format din 610 titluri, din care 308 titluri (308/610=50,49%) au fost publicate în perioada 2008-2018. 
 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Universitatea are un centru de comunicaţii asigurat de o reţea de calculatoare conectate la internet care reprezintă un 
nod local pentru întreg. Fiecare student poate accesa platforma pentru a se informa cu privire catalogul de note. Accesul 
la conținutul platformei se face prin intermediul unui cont de utilizator și parolă, care sunt distribuite intern 
Orarul, planificarea examenelor și a restanțelor, programul consultațiilor sunt disponibile pe site-ul Universității 
Ecologice din București. http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/orare_examene/ 

Îndeplinit 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

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

Angajarea personalului didactic și de cercetare se face prin concurs pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă 
determinată, conform criteriilor de recrutare stabilite la nivel instituțional, în conformitate cu prevederile legale. Anexa 
A1.3.a Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și Anexa 1.3.b 
Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat. 

Îndeplinit 

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

Deciziile de numire a responsabililor domeniilor de masterat şi modalităţile prin care aceștia realizează compatibilizarea  

programelor de studiu din domeniu sunt prezentate în Decizia de numire a responsabililor domeniilor de master și 

Compatibilizarea programelor de studiu din domeniu 

Îndeplinit 

http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/orare_examene/
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19.  Personalul didactic este format din 
profesori universitari, conferențiari 
universitari, șefi de lucrări (lectori 
universitari)  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. 

Personalul didactic este format din profesori universitari, conferențiari universitari, șefi de lucrări (lectori universitari) 

titulari sau asociați, sau specialiști reputați (maxim 20% din total cadre didactice implicate într-un program), iar unii 

titulari ai disciplinelor complementare au titlul de doctor în domeniul disciplinelor predate. Pentru fiecare program de 

studiu există o listă a personalului didactic ȋn care să se precizează funcţia didactică, specialitatea, domeniul ȋn care a 

obţinut titlul de doctor şi disciplina predată 

Program de studii Profesor Conferențiar Lector 

Management Financiar 3 (3/10 = 30%) 5 (5/10 = 50%) 2 (2/10 = 20%) 

Managementul Financiar al Mediului 4 (4/10 = 40%) 3 (3/10 = 30%) 3 (3/10 = 30%) 

Finanțarea Protecției Sociale 3 (3/11 = 27,27%) 5 (5/11 = 45,46%) 3 (3/11 = 27,27%) 
 

Îndeplinit 

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. 

În ramura de știință în care se încadrează domeniul de masterat evaluat. 
Rezultă din Listă profesori şi conferenţiari titulari. CV-uri și liste de lucrări. Listă profesori și conferențiari în funcție de 
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. 
 

Parțial 
îndeplinit 

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

Dovada se face prin anexa cu acoperirea cu cadre didactice a activităţilor asistate integral  

 

 

Îndeplinit 

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 

Din lista disciplinelor din planul de învățământ asistate integral, normate în Statul de funcții potrivit formei de 
învățământ, rezultă faptul că cel puțin 50% din acestea au ca titulari cadre didactice cu titlul de profesor universitar sau 
conferențiar universitar.  

Program de studii Nr. discipline cu titular  
Prof.univ. 

Nr. discipline cu titular  
Conf.univ. 

Îndeplinit 



RAPORTUL CONSILIULUI  ARACIS 
privind evaluarea periodică a domeniului de studii universitare de masterat  FINANȚE 
Universitatea Ecologică din București 
 

9/25 

profesor universitar sau conferențiar 
universitar. 

Management Financiar 7 (7/16 = 43,75%) 7 (7/16 = 43,75%) 

Managementul Financiar al Mediului 8 (8/16 = 50%) 4 (4/16 = 25%) 

Finanțarea Protecției Sociale 3 (3/16 = 18,75%) 10 (10/16 = 62,50%) 
 

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

Din lista personalului auxiliar care asigură suportul tehnic în laboratoarele didactice și de cercetare/ creație artistică, 

rezultă că dl. Inginer Cosmin Puia are pregătirea adecvată pentru a asigura desfășurarea activităților practice prevăzute 

în planul de învățământ. 

Îndeplinit 

B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

B.1 - Conținutul programelor de studii     ESG 1.4 

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

Politica de recrutare a candidaţilor la concursul de admitere este transparentă, anunţată public, cu mai mult de 6 luni 
înainte de admitere. Facultatea promovează mai multe activităţi de prezentare a programelor de studii: Săptămâna 
porților deschise, Caravana Smart City, pliante şi materiale promoţionale, pagina de Facebook etc. 
Procedura și criteriile de admitere, pentru toate programele de studii, sunt diseminate prin broșuri și flyere, atât în 
format tipărit, cât și în format electronic pe website-ul facultății în secțiunea ”Admitere” şi pagina de Facebook.  
În ceea ce privește transferurile și mobilitățile studenților, acestea sunt permise în cadrul unor proceduri și cu anumite 
condiții, potrivit legislației în vigoare, acestea fiind prevăzute în Procedura privind activitățile profesionale studențești 
studii universitare de masterat, Dovada se face prin Procedura privind organizarea activităţii didactice pentru studiile 
universitare de masterat în baza sistemului european de credite transferabile . 
În privința mobilităților internaționale temporare, UEB, în ansamblu, și FMF, în mod particular, oferă studenților proprii 
numeroase alternative și oportunități (Dovada se face prin Organizarea mobilităţilor de studii pentru studenţii care 
pleacă (outgoing) în cadrul programului Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, secţiunea Erasmus). 
Metodologia de  admitere prevede selectarea candidaţilor exclusiv pe baza competenţelor academice (Medie admitere= 
Media aritmetică dintre nota obținută la prova de verificare a cunoștințelor și nota de la examenul de licență/diplomă), 
fără criterii discriminatorii. 

Îndeplinit 

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

În Universitatea Ecologică din București, în cadrul Facultății de Management Financiar, admiterea se bazează exclusiv pe 
competențele academice ale candidaților, neexistând nicio formă de discriminare, criteriile de admitere fiind aceleași  
pentru toți candidații.   

Îndeplinit 

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

Metodologia privind organizarea admiterii în anul universitar 2019-2020 la Universitatea Ecologică din București 
cuprinde o secțiune distinctă (Capitolul III) pentru admiterea la ciclul de studii universitare de masterat  

Îndeplinit 
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universitate. 

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

În cadrul Universității Ecologice din București programele de masterat profesionale sunt orientate preponderent spre 
formarea competențelor profesionale specializate sau spre reconversia profesională, care completează competențele 
profesionale de bază obținute prin programele de licență, asigurând astfel continuarea studiilor de licență și o apropiere 
mai mare de piața forței de muncă. Pentru programul de masterat supus evaluării, peste 83 % dintre studenții înscriși din 
ultimele cinci promoții.  

Programul de 
masterat 

Anul Număr studenți admiși în anul I Din care, absolvenți licență în 
Științe Economice 

% 

MF 2013-2014 49 41 83.67% 

2014-2015 57 53 92.98% 

2015-2016 57 55 96.49% 

2016-2017 65 61 93.84% 

2017-2018 68 65 95.58% 

MFM 2013-2014 43 39 90.69% 

2014-2015 15 14 93.33% 

2015-2016 25 24 96.00% 

2016-2017 12 10 83.33% 

2017-2018 9 7 77.77% 

FPS 2013-2014 8 7 87.50% 

2014-2015 6 6 100% 

2015-2016 6 5 83.33% 

2016-2017 8 8 100% 

2017-2018 - - - 
 

Îndeplinit 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Pentru ultimele trei promoții, gradul de promovare a studenților după primul an de studii pentru programul de masterat 
MF  

Promoția Management Financiar Managementul Financiar al 
Mediului 

Finanțarea Protecției Sociale 

Înmatriculați 
An I de studii 

Grd. Prom. (%) Înmatriculați 
An I de studii 

Grd. Prom. (%) Înmatriculați An I 
de studii 

Grd. Prom. (%) 

2015-2016 57 100% 25 100% 6 100% 

2016-2017 65 89,23% 12 100% 8 100% 

Îndeplinit 
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2017-2018 68 83,82% 9 100% 0 - 

În anul 2015-2016 din cei 57 studenți înmatriculați în anul I au promovat 57 studenți (100%), în anul 2016-2017  din cei 
65 studenți înmatriculați în anul I au promovat 58 studenți (89.23%), iar în anul 2017-2018 din cei 68 studenți 
înmatriculați au promovat 57 studenți ( 83.82%). 

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

Admiterea și transferul studenților se fac în limita capacității de școlarizare potrivit prevederilor legale, a se vedea 
anexele: Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de licență, sau alte acte de studii echivalente 
recunoscute de MEN, pe baza HG. Nr.185, din 2018,  Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii pentru anul 
universitar 2018-2019. Desfășurarea activităților la programele de master se realizează conform unui Regulament al UEB  
Nu există transferuri interne sau externe. 

Îndeplinit 

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

Studenții înmatriculați au încheiat cu instituția un contract de studii, care respectă legislația în vigoare, în care sunt 
prevăzute drepturile și obligațiile părților  

Îndeplinit 

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. 

Elaborarea planurilor de învățământ a fost precedată de o consultare a mediului academic, a instituțiilor de cercetare, a 
angajatorilor, a absolvenților, urmărindu-se Standardele specifice domeniului de masterat elaborate de ARACIS și 
procedurile proprii aprobate de Senatul Universitar.  

Îndeplinit 

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. 

Modul de proiectare a structurii și a conținutului programelor de studii, plecând de la analiza rezultatelor învățării și 
concordanța acestora cu competențele dezvoltate prin supervizarea procesului asistat de învățare-cercetare sunt 
centrate pe dezvoltarea de competențe și contribuie, prin adecvarea lor, la atingerea obiectivelor și a rezultatelor 
așteptate.  

Îndeplinit 

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. 

Planurile de învățământ ale programelor de studii din domeniul evaluat, 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.  

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

Proiectarea procesului de învățare și predare permite alegerea unor trasee de învățare flexibile prin discipline opționale 
și facultative și prin integrarea studenților în echipe de cercetare în care aceștia au un rol activ în procesul de învățare.  

Îndeplinit 

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

Modul în care rezultatele evaluărilor colegiale, de către management și de către studenți produc efecte, modul în care 
analizele și rapoartele anuale la nivelul facultății iau în considerație necesitatea modificării metodelor pedagogice rezultă 
din Procedura privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii, Procedura de 
evaluare internă a programelor de studii de licență și masterat (există Regulament), Procedura de evaluare a cadrelor 
didactice de către studenți. 

Îndeplinit 

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

Procesul de învățare încurajează o abordare interdisciplinară, atât prin includerea în curriculum a disciplinelor opționale, 
cât mai ales prin stagii de cercetare și practică, Planuri de învățământ, Procedura privind organizarea activității didactice 
pentru studiile universitare de masterat, Organizarea mobilităților de studii pentru studenții care pleacă (outgoing) în 
cadrul programului Învățare pe tot parcursul vieții, secțiunea Erasmus Convenții/Stagii de practică 

Îndeplinit 

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

Nu este cazul Îndeplinit 

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

În conținutul Fișelor disciplinelor sunt prezentate componente ale procesului de învățare-predare centrate pe student, 
de utilizare a studiului individual și ponderea acestora în procesul de evaluare finală. Planuri de învățământ, Fișele 
disciplinelor, Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat 

Îndeplinit 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

studenților dezvoltarea competențelor formulate ca rezultate așteptate ale programului de studii, în perioada legală 
prevăzută pentru finalizarea studiilor. Planuri de învățământ, Fișele disciplinelor, Procedura privind organizarea activității 
didactice pentru studiile universitare de masterat, Suplimentul de diplomă 

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. 

Planul de învățământ este astfel proiectat încât să asigure o concordanță între conținutul disciplinelor, metodele de 
învățare și predare și timpul alocat în raport cu nevoile studenților, pentru a realiza un echilibru între activitățile față în 
față și cele de studiu individual. Planuri de învățământ, Fișele disciplinelor 

Îndeplinit 

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

Procesul didactic la studiile de masterat facilitează dezvoltarea abilităților de studiu individual și dezvoltare profesională 
continuă. Este prezentat numărul de ore de studiu individual, în corelație cu numărul de ore de activități de grup. Planuri 
de învățământ, Fișele disciplinelor, Conținutul studiului individual și rezultatele așteptate 

Îndeplinit 

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

Actualizarea metodelor de predare și evaluare este rezultatul analizelor şi evaluărilor periodice privind calitatea predării, 
învățării și evaluării studenților.  

Îndeplinit 

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

Fișele disciplinelor cuprind metode și criterii de evaluare a competențelor dobândite de studenți,  adecvate conținutului 

disciplinelor și rezultatelor așteptate.  

Îndeplinit 

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

Există mecanisme de contestare a evaluării competențelor și abilităților care oferă garanții studenților privind o 

reevaluare obiectivă. Aceste mecanisme sunt publice, fiind incluse în procedurile de examinare a studenților.  

Îndeplinit 

47.  În procesul de evaluare a activității de 
practică/ creație artistică/ cercetare 

Evaluarea activității de practică/ creație artistică/ cercetare științifică ține cont de aprecierile tutorelui de practică/ 
îndrumătorului științific.  

Îndeplinit 
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științifică se ține cont de aprecierile 
tutorelui de practică/ îndrumătorului 
științific din entitatea/ organizația în 
care s-a desfășurat respectiva 
activitate. 

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

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

Îndeplinit 

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

Periodic sunt monitorizate și evaluate rezultatele instruirii. 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 

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

În universitate există centrul de învățare destinat studenților cu dificultăți în procesul de învățare, a studenților 
netradiționali sau a celor aflați în situație de risc de abandon școlar. La nivelul facultăților se derulează proiecte pentru 
reducerea abandonului școlar,  

Îndeplinit 

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

Rata de absolvire s-a calculat ca raport între numărul de studenți absolvenți cu disertație și numărul de studenți 
absolvenți în an final. Pentru programul de master Management Financiar situația este prezentată în tabelul următor: 

Promoția Management Financiar Managementul Financiar al 
Mediului 

Finanțarea Protecției Sociale 

Nr. absolvenți Rata de absolv. Cu 
diplomă de master 

(%) 

Nr. 
absolvenți 

Rata de absolv. 
Cu diplomă de 

master (%) 

Nr. 
absolvenți 

Rata de absolv. Cu 
diplomă de 
master (%) 

2015-2016 30 100,00% 10 70,00% 1 50,00% 

2016-2017 36 100,00% 18 100,00% 4 80,00% 

2017-2018 52 94,23% 4 100,00% 7 87,50% 
 

Îndeplinit 

B2. Accesibilitatea resurselor educaționale  ESG 1.6 

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

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română și străină există într-un număr de exemplare suficient 
pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învățământ ale programelor  de studii din cadrul domeniului de 
studii Finanțe, cel puțin 50% din titluri reprezentând titluri de carte pentru disciplinele prevăzute, apărute în ultimii 10 
ani în edituri recunoscute la nivel național, precum și internațional, într-un număr suficient de exemplare. 
În cadrul Facultății funcționează o bibliotecă de specialitate cu un număr total de 1352 de volume și 6 periodice de 
specialitate, care sunt utile și programului de master Management Financiar. Fondul de carte aferent domeniului 

Îndeplinit 
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electronic (acces la baze de date 
academice online). 

Finanțe este format din 610 titluri, din care 308 titluri (308/610 adică 50,49%) au fost publicate în perioada 2008-2018. 
 

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

Disciplinele din planul de învățământ al programului de master Management Financiar sunt acoperite cu bibliografie 
didactică necesară sau cu resurse în format electronic furnizate de fiecare cadru didactic. La momentul vizitei s-a 
verificat prin sondaj daca există un număr suficient de exemplare pentru disciplinele din planul de învățământ, cu 
ocazia vizitei la Biblioteca din sediul din strada Vasile Milea.  
 

Îndeplinit 

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

UEB asigură accesul la baze de date naționale și internaționale, prin ANELIS PLUS, respectiv accesul la conținutul 

abstractelor și la conținutul full-text al publicațiilor științifice din următoarele baze de date: I d e a s ,  
R e P e c ,  E c o n P a p e r s , Central and Eastern European Online Library,  OXFORD JOURNALS,  Directory of Open 
Access Journals,  ResearchGATE,  Gate of Open Access Journals,  Cairn Bouquet EcoSocPol  
Publicațiile seriale electronice pot fi accesate în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare - Carol I, București, Corp Boema, 
str. C. A. Rosetti, nr. 2-6, sector 1, prin obținerea unui permis pentru student în condițiile specificate pe site-ul 
bibliotecii: http://www.bcub.ro *) 
Conducerea UEB a solicitat o oferta pentru achiziționarea unui abonament la Anelis Plus. 

Parțial 
îndeplinit 

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

Facultatea de Management Financiar încheie acorduri cadru pentru stagii de practică cu companii și instituții relevante 
pentru domeniul Finanțe.  
Modalitatea de desfășurare a stagiilor de practică este reglementată prin Regulamentul privind cadrul de organizare și 
desfășurare a practicii studenților și masteranzilor Stagiile de practică pot fi efectuate de către masteranzi  la instituția 
la care lucrează, respectând tematica prevăzută sau pot să-și aleagă una din firmele, instituțiile sau organizațiile cu care 
este încheiată o convenție de colaborare. La finalul stagiului, toți studenții trebuie să prezinte un portofoliu de practică, 
însoțit de o adeverință  
 

Îndeplinit 

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. 

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Studenții de la domeniul Finanțe beneficiază de o serie de servicii integrate oferite de Centrul de Consiliere și Orientare 
în Carieră (CCOC):   informarea, consilierea si orientarea studentilor in domeniul carierei, în scopul unei mai bune 
integrări pe piața forței de muncă.  
De asemenea, studenții au tutori de an, iar profesorii au stabilit un program de consultații și asistă studenții prin 
intermediul mijloacelor digitale de comunicare (în special e-mail).  

Îndeplinit 

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

Există un Centru de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) la nivel de universitate și  Departamentul de Consiliere și 
Orientare în Carieră (DCOC) - la nivel de facultate.  
Facultatea de Management Financiar, alături de UEB, este implicată în proiectul ROSE pentru prevenirea abandonului 
studenților, proiect finanțat de Banca Mondială. 

Îndeplinit 
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zone dezavantajate. 

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

Potrivit discuțiilor purtate cu conducerea facultații și cu studenții, la cele mai multe dintre discipline, studenții primesc 
suportul de curs în format electronic, prin intermediul adreselor de e-mail (studenții au o adresă de e-mail a grupei, 
prin care se ține corespondența cu cadrele didactice). Totodată, anumite cadre didactice furnizează studenților 
materiale suport pentru disciplină în format electronic prin intermediul platformei e-Learning, unde exista o medie de 6 
discipline din totalul de 16, care au curs pe platforma. Cu ocazia vizitei a fost accesat cursul Fonduri private de pensii, 
titular Dan Constantinescu. 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ebiblioteca.php 

Îndeplinit 

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 cu cadre didactice sau 
cercetători. 

O parte dintre studenții  programelor de studii de masterat au fost implicați în activități de cercetare, prin participare la 
conferințe, concursuri și alte manifestări  științifice. Astfel, 52 de studenți (anul I și II) au participat la Sesiunea de 
comunicări științifice studențești „ECONOMIA DEZVOLTARII DURABILE”, ediţiile 2015-2019 organizată de Facultatea de 
Management Financiar. Două dintre aceste lucrări au fost publicate în Revista Eco-Economics Review. 
Anual, în luna aprilie, Facultatea de Management Financiar organizează Sesiunea de comunicări științifice studențești, o 
parte din lucrările susținute de studenți fiind publicate în  Revista Eco-Economics Review. 
http://www.eer.ueb.ro/ 
 

Îndeplinit 

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. 

Lucrările susținute în anul 2018 sunt prezentate în Lista lucrărilor de disertație, sunt arhivate atât electronic, cât si fizic, 
baza de date urmând a fi completată în continuare conform standardelor. Pentru celelalte promoții lucrările de 
disertație sunt arhivate doar în format fizic. 
Cu ocazia vizitei, a fost verificată prin sondaj lucrarea de disertație, „Prognoza cererii și ofertei pe piața muncii în 
România”, realizată de masteranda Nicoleta CHERMENSCHI, coordonată de doamna prof. univ. dr. Dorin Jula, promoția 

Îndeplinit 

http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ebiblioteca.php
http://www.eer.ueb.ro/
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2016.  

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

Statistici privind angajarea absolvenților programului de masterat Management Financiar. 
Promoția/ program de studii Angajați în momentul înmatriculării Angajați la un an de la absolvire 

2014-2015 

Management Financiar 11% 67% 

Managementul Financiar al Mediului 21% 57% 

Finanțarea Protecției Sociale 33% 67% 

2015-2016 

Management Financiar 13% 47% 

Managementul Financiar al Mediului 33% 33% 

Finanțarea Protecției Sociale 100% 100% 

2016/2017 

Management Financiar 7% 83% 

Managementul Financiar al Mediului 10% 71% 

Finanțarea Protecției Sociale 17% 50% 

*Datele privind angajabilitatea la un an de la absolvire pentru promoția 2018 nu sunt disponibile deoarece absolvenții 
completează la ridicarea diplomei Fișa de urmărire a inserției profesionale a absolvenților, respectiv la un an de la 
absolvire (Iulie 2019). 
S-a constatat faptul că la un an de la momentul finalizării studiilor la masterat absolvenții completează un chestionar 
referitor la angajabilitate acestora. La momentul vizitei, comisia a vizualizat chestionarele completate de către 
absolvenți. De asemenea, în Fișa de înscriere valabilă pentru anul universitar 2019-2020 este prevăzută o secțiune 
privind  angajarea în domeniul evaluat sau în domenii conexe a masteranzilor în momentul înmatriculării. 

Îndeplinit 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Există un document referitor la modalitatea de elaborare a lucrării de disertație.  
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/files/Ghid_licenta_masterat_FMF_UEB_v5_2019.pdf 
Informațiile privind finalizarea studiilor  din Regulamentul studiilor de master sunt clare.  
Prevenirea, descurajarea și detectarea textelor plagiate în elaboratele studenților privind lucrările de finalizare a 
studiilor, iar a cadrelor didactice privind studiile și articolele propuse spre publicare în volumele editate de universitate 
au fost în permanență o preocupare a conducerii universității. 
Detectarea textelor plagiate este o problemă deosebit de complexă în ceea ce privește încrederea în utilizarea unei 
anumite soluții software, de aceea, în universitate, în cadrul diverselor programe de studii, se utilizează mai multe 
soluții și platforme software pentru identificarea textelor plagiate în lucrările elaborate de către studenți pentru 
finalizarea studiilor universitare: 
- Plagiarism Detector (http://www.plagiarism-detector.com/); 
- Detectare Plagiat (http://www.detectareplagiat.ro); 

Îndeplinit 

http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/files/Ghid_licenta_masterat_FMF_UEB_v5_2019.pdf
http://www.plagiarism-detector.com/
http://www.detectareplagiat.ro/
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- Google Scholar (https://scholar.google.ro/). 
În toamna anului 2018 UEB a semnat un contract de servicii cu Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL, pentru a 
crea o structură și procedură necesară problematicii plagiatului. Prin acest contract firma prestatoare oferă UEB accesul 
la serviciul de comparare electronică a documentelor, prin utilizarea serviciului de internet Sistemplagiat.ro,  
La momentul vizitei, comisia a vizualizat câteva exemple ale fișelor de evaluare completate atât de către îndrumătorul 
de disertație, cât și de către membrii comisiei de evaluare. 

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

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Nu este cazul Nu este cazul 

B5. Activitatea financiară a organizației 

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

Conform Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018-2019 al Facultății de Management Financiar, 
pentru domeniul Finanțe veniturile estimate sunt de 415200 lei, iar cheltuielile necesare pentru funcționarea acesteia 
sunt de 406896, rezultând un excedent de 8304 lei.  
Situația financiară a universităţii denotă disponibilitatea resurselor financiare în vederea asigurării îndeplinirii 
obiectivelor programelor de studii de masterat din domeniul Finanţe.  

Îndeplinit 

70.  Instituția/facultatea/ departamentul asigură suportul financiar adecvat dezvoltării cercetărilor 
prevăzute în curriculumul  programelor de studii universitare de masterat de cercetare din domeniul 
de masterat evaluat. 

Nu este cazul Nu este cazul 

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

Universitatea dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activității universitare. 
Auditurile interne sunt planificate şi efectuate în conformitate cu legislația în vigoare ref la AUDITUL INTERN, , la nivel 
de instituție şi de compartimente şi priveşte domeniile financiar-contabil, ale integrității academice, ale predării, 
examinării şi cercetării, planificarea, efectuarea şi raportarea auditului fiind descrise în documentele din Anexa - Audit 
intern. UEB are un auditor intern încadrat, Zaroschi Marian, membru al Camerei Auditorilor Financiare din România. 
Există o Cartă a auditului intern în cadrul UEB, Codul etic al auditorului intern si Manualul auditorului intern. 
Situațiile financiare ale universității au fost verificate de un auditor independent, iar rezultatele activității financiare, 
împreuna cu execuția anuală a bugetului de venituri și cheltuieli au fost analizate de Consiliul de administrație. S-a 
realizat un raport al administratorilor. Ca în fiecare an s-a utilizat un procent din venituri pentru investiții în baza 

Îndeplinit 

https://scholar.google.ro/
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materială proprie, deținută în proprietate sau în concesiune. 

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

C1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității    ESG 1.1 

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

La nivelul universității politica privind asigurarea calității este supervizată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii (CEAC) prin intermediul Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității (DEAC) 
În februarie 2016, datorită alegerii unui nou rector, s-a realizat și o nouă strategie a calității pentru perioada 2016-2020. 
Încă din primăvara anului 2016 s-a început realizarea obiectivelor ce derivau din noua strategie a calității, printre care 
realizarea unui nou Cod al Calității și a unui set complet de Regulamente, Metodologii și Proceduri ale UEB. 
În anul universitar 2016-2017 s-a continuat actualizarea Regulamentelor și s-au realizat îmbunătățiri substanțiale la 
structura rapoartelor comisiilor senatului UEB. Aceste Rapoarte se regăsesc la 
http://www.ueb.ro/manag_calitate/rapoarte.php. 
Până în decembrie 2017 s-a realizat un nou Manual al Calității și s-a finalizat procesul de actualizare a tututor 
procedurilor din respectivul Manual. În acest moment lista documentelor din noul Cod al Calității din UEB se poate 
vizualiza pe http://www.ueb.ro/manag_calitate/SMC-UEB_Rev2-oct.2017_b.pdf   
În a doua parte a anului universitar 2017-2018 s-a decis realizarea unor noi Proceduri din Manualul Calității, care să 
fluidizeze activitatea didactică, de cercetare, secretariat și activități ale altor structuri administrative. 

Îndeplinit 

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

Monitorizarea internă a calităţii procesului de învăţământ, sub coordonarea unui prorector, prin activitatea de 
autoevaluare, ţine seama de prevederile din Legea nr. 75/2011 privind asigurarea calităţii educaţionale, de H.G. nr. 
582/2014 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de 
licenţă și masterat, de indicatorii, criteriile şi standardele sunt puse la dispoziţie de ARACIS. Auditrea internă a 
programelor de studii universitare se realizează conform unui Regulament UEB. Evaluarea cadrelor didactice din UEB se 
realizează pe baza unei proceduri proprii. 
Asigurarea internă a calităţii procesului de învăţământ se realizează cu ajurorul Comisiei de Evaluare și Asigurare a 
Calității a UEB (CEAC), care funcționează pe baza unui Regulament propriu și a Departamentului pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității (DEAC), subordonat CEAC. DEAC funcționează și el pe baza unui Regulament propriu. Președintele 
CEAC este prorectorul cu activitatea de asigurare a calității în UEB.  
Anual, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității elaborează 
un raport care este prezentat, analizat și aprobat în Senat. Rapoartele de autoevaluare internă sunt publice. Pentru 
ultimii 3 anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017, acestea se regăsesc la adresa: 
http://www.ueb.ro/manag_calitate/rapoarte.php. 
În luna octombrie 2017, Universitatea a participat la procesul de evaluare instituțională realizat de ARACIS, primind 
calificativul „Încredere”. În perioada de referință 9 programe de studii de licență (5 IFR și 4 IF) au fost evaluate cu 
calificativul „Încredere”. În prezent, toate programele de studii din UEB sunt acreditate și evaluate cu calificativul 
„Încredere”.  
Programele de studii sunt periodic monitorizate, revizuite și actualizate ca parte a activităților de management al 
calității. 

Îndeplinit 

74.  Procesul de monitorizare a opiniei Procesul de monitorizare a opiniei studenților realizează studii privind satisfacția studenților în raport cu conținutul, Îndeplinit 

http://www.ueb.ro/manag_calitate/rapoarte.php
http://www.ueb.ro/manag_calitate/SMC-UEB_Rev2-oct.2017_b.pdf
http://www.ueb.ro/manag_calitate/rapoarte.php
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studenților este adecvat din punctul de 
vedere al relevanței informației 
colectate, al ratei de răspuns precum  
și al măsurilor de îmbunătățire 
(identificate și implementate). 
 

modul și condițiile oferite pentru desfășurarea procesului educațional. Astfel, opinia studenților referitoare la calitatea 
activității didactice desfășurate în cadrul programului de studii Management Financiar și Bancar este monitorizată prin 
metoda chestionarului; au fost chestionaţi studenţii din toţi anii de studiu, respectând condiţiile impuse de 
metodologia aprobată în acest. Evaluarea asigură: unicitatea, confidenţialitatea, anonimatul şi independenţa 
înregistrărilor efectuate de către studenţi. Evaluarea se face după încheierea anului universitar respectiv, numai la 
disciplinele deja examinate şi la un interval optim de timp faţă de perioadele de examinare restrânge mult variabilele ce 
ar putea deforma - în sens pozitiv sau negativ - opinia studenţilor asupra calităţii disciplinelor predate şi asupra 
prestaţiei cadrelor didactice 
Centralizarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenție se face într-un Raport sintetic (confidențial). 
Decanul discută cu fiecare cadru didactic în parte rezultatele și propune măsuri de îmbunătățire. De asemenea, 
rezultatele centralizate pe departamente sunt analizate in Consiliul Facultății și se raportează la media pe facultate. 

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. 
 

Opinia absolvenţilor programului de masterat Management Financiar este evaluată după absolvire se urmăreşte 
completând un formular de opinie, care se completează online și poate fi accesat pe site-ul facultății de Management 
Financiar, la secțiunea programe de studii/Masterat: http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/master/index.php și 
urmărește: 
a. durata între finalizarea studiilor de licență și înscrierea la cursurile de masterat 
b. evoluţia profesională a absolvenţilor 
c. aprecierea calităţii disciplinelor, a prestaţiei şi asistenţei cadrelor didactice, precum şi disponibilitatea structurilor 
funcţionale ale instituţiei, pe parcursul studiilor. 
Ultimul Raport este realizat pe baza raspunsurilor absolvenților din promoțiile 2017-2018. 

Îndeplinit 

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

Discuțiile  cu angajatorii cu prilejul diferitelor manifestări, workshop-uri sau seminarii deschise la care sunt invitați 
oameni de afaceri privind lecțiile deschise, minute, procese verbale și sinteze de la întâlnirile cu oamenii de afaceri se 
reflectă în modificările din planurile de învățământ. De asemenea, feed-back-ul angajatorilor este luat în considerare la 
actualizarea planurilor de învățământ. 

Îndeplinit 

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

Din analiza rezultatelor chestionarelor aplicate rezultă că studenții s-au declarat mulțumiți de condițiile materiale puse 
la dispoziție de UEB și în general pentru tot procesul de învățământ desfășurat în UEB. 
 

Îndeplinit 

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, 

Universitatea și facultatea oferă informații de interes pentru public, prin pliantele de prezentare a programelor de 
studiu și pentru studenți prin intermediul site-ului universității / facultății, unde aceștia pot găsi informații complete, 
actualizate și ușor identificabile cu privire la aspectele esenţiale ale procesului educaţional, precum cele menționate la 
lit. a)- f).  
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/master/index.php 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_master_plan_inv.php 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_master_ex_dis.php 
 

Îndeplinit 

http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/master/index.php
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/master/index.php
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_master_plan_inv.php
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_master_ex_dis.php
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b) calificările și ocupațiile vizate,  
c) politicile de predare-învățare și 
evaluare,  
d) resursele de studiu existente,  
e) rezultatele obținute de 
studenți/absolvenți, 
f) sistemul de management a calității. 

 

 

Recomandări: 

 

- atragerea unor noi cadre didactice cu pregătirea de bază și doctorat în domeniul Finanțe, pentru a susține disciplinele de specialitate și a 
asigura continuitatea programului de licență și a domeniului de masterat; 

- încurajarea participării studenților la programul Erasmus plus; 

- identificarea unor soluții pentru realizarea unor abonamente la bazele de date și de jurnale de specialitate (gen ANELIS PLUS); 

- actualizarea informațiilor de pe site-ul facultății și încărcarea fișelor disciplinelor pe site; 

- formalizarea unor analize de sustenabilitate financiară a masteratelor pentru argumentarea numărului de locuri pe masterat propuse; 

-  dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice și mediul de afaceri pentru derularea stagiilor de practică și oferirea de locuri de muncă; 

- sprijin financiar crescut pentru stimularea participării la manifestări științifice și conferințe naționale și internaționale; 

- colaborarea cu alte universități private din zonă sau din municipiul București pentru a valorifica mai bine posibilitățile de cooperare în 

cercetare și formare/educație. 

Formatat: Normal, Spațiu După:  6 pct.,  Fără
marcatori sau numerotare, Tabulatori:  2 cm, La
stânga

Formatat: Stânga-dreapta, Spațiu După:  6
pct.,  Fără marcatori sau numerotare

Formatat: Spațiu După:  6 pct.,  Fără marcatori
sau numerotare
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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 125 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. 367 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 

Numărul de 
credite de 
studiu 
transferabile 

Tip masterat 
(cercetare/ 
profesional/ 
didactic) 

1.  Management financiar București Română IF 120 profesional 

2.  Managementul financiar al mediului București Română IF 120 profesional 

3.  Finanțarea protecției sociale București 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. 
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 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) 

4.  Management financiar București Română IF 120 profesional 

5.  Managementul financiar al mediului București Română IF 120 profesional 

6.  Finanțarea protecției sociale București Română IF 120 profesional 

 

 din cadrul  Universitatea Ecologică din București; 

 capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 125 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 

evaluare externă 

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU  

Director Departament de 

acreditare 

Prof. univ. dr. Simona LACHE  

 

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 Ecologice  din București. 

 

București, iunie, 2019 
P008/ 367 MA 

 

SL/MB 
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Anexă 

 Denumire /Indicatori Observații 

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

Universitatea Ecologică din București / Ecological University of Bucharest 

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

Finanțe / Finance 

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

1. Management Financiar / Financial Management 

2. Managementul Financiar al Mediului / Financial Management of the Environment 

3. Finanțarea Protecției Sociale / Social Protection Financing 

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

1. Management Financiar - 132 

2. Managementul Financiar al Mediului - 34 

3. Finanțarea Protecției Sociale - 7 

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

1. Management Financiar - Total 10 / titulari 9 

2. Managementul Financiar al Mediului - Total 10 / titulari 6  

3. Finanțarea Protecției Sociale - Total 11 / titulari 10 

6. Diplomă eliberată Diplomă de master 

7. Nivelul de calificare conform CNC Nivelul 7 

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

Obiectivele domeniului de studii universitare de masterat (DSUM finanțe) au în vedere 

oportunitățile de angajare a absolvenților pe piața muncii, potențialele dezvoltări 

ulterioare în domeniul de studii, oportunitățile de continuare a studiilor și interesele 

studenților. 

Obiectivele comune ale programelor de studii de masterat din domeniu:  
- dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice specifice domeniului; 
- dezvoltarea capacității de cercetare;  
- dezvoltarea capacității de investigare și analiză prin utilizarea metodelor specifice de 
cercetare;  
- formarea capacități de sinteză și evaluare a proceselor și fenomenelor economice;  
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- creșterea abilităților de consiliere a factorilor decizionali în domeniul financiar. 

9. Durata de școlarizare (exprimată în număr de semestre) 1. Management Financiar - 4 semestre 

2. Managementul Financiar al Mediului - 4 semestre 

3. Finanțarea Protecției Sociale - 4 semestre 

10. Numărul total de credite ECTS 1. Management Financiar - 120 ECTS 

2. Managementul Financiar al Mediului - 120 ECTS 

3. Finanțarea Protecției Sociale - 120 ECTS 

11. Scurtă descriere a calificărilor vizate pe domeniu La terminarea programului de master, absolventul trebuie: 
- să cunoască, să înțeleagă și să utilizeze conceptele, abordările, teoriile, modelele şi 
metodele care sunt cuprinse în calificarea pe care o furnizează programul de master; 
- să cunoască, să interpreteze și să aibă capacitatea de a explica fenomenele economice, 
financiare și sociale care au loc la nivel micro și macroeconomic; 
- să aibă abilităţi și să fie responsabil în rezolvarea problemelor care sunt cuprinse în 
calificarea pe care o furnizează programul de master, în contexte noi, interdisciplinare; 
- să aibă abilităţi  de comunicare, de lucru în echipă şi de raportare a rezultatelor; 
- să soluționeze în mod independent problemele cognitive şi profesionale noi; 
- să identifice metode de cercetare, să formuleze alternative interpretative și să 
demonstreze relevanţa acestora; 
- să poată lua măsuri și decizii în procesele specifice calificării şi în domeniile conexe. 

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

Menținerea acreditării 

13 Modificări solicitate în vederea reanalizării domeniului  

14. Acreditat de ARACIS la data de…….. Noiembrie 2013 

15. Echipa de evaluatori ARACIS: Prof. univ. dr. Marius Sorin DINCĂ 

Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI 

Student Ștefănuț BUHUȘ 

16. Perioada vizitei de evaluare 8 – 10.05.2019 

 


