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 CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 

 Prin cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior, cu nr.734, din data de 12.02.2018, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
solicită evaluarea externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat DREPT. 

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 3130 din data de 24.05.2018. 

Programul de studii universitare de masterat selectat a fi evaluat integral de ARACIS 
este:   

- Ştiinţe penale şi criminalistică IF 

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 Juridice – 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 Calificativ  
(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 didactică şi de cercetare ştiinţifică a Universităţii este definită pe plan academic, social și regional.  
Misiunea de învăţământ şi de cercetare  asumată de Facultatea de Drept și Științe Sociale urmăreşte să 
contribuie, prin modalităţile specifice educaţiei academice şi ale cercetării, la păstrarea şi afirmarea 
identităţii științifice, culturale şi naţionale, la promovarea şi integrarea activă a acestora în circuitul 
european şi universal de valori.  Site: http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=60&l=ro 
 
Programul de studii universitare de masterat Științe penale și criminalistică (ȘPC) are misiunea de a pregăti 
specialişti în domeniul Dreptului, prin dobândirea de către studenţi de competenţe profesionale în 
domeniul specializat al științelor penale, cu accent pe criminalistică. 
Misiunea programului de masterat Instituții de drept privat (IDP) este aceea de a permite specializarea 
complexă în domeniul Drept, prin furnizarea de cunoștințe, aptitudini și atitudini pentru crearea 
competențelor necesare formării specialiștilor în domeniul dreptului privat. 

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, sunt exprimate explicit și sunt 

Obiectivul strategic constă dezvoltarea unui profil de competențe în concordanță cu nevoile identificate pe 
piața muncii și cu cadrul național al calificărilor, care să ofere absolvenților posibilitatea de a deveni 
specialiști în domeniul dreptului. 
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. 
Obiectivele generale și cele specifice precum și competențelor specifice și cele transversale se regăsesc în 

îndeplinit 
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aduse la cunoștința candidaților și a beneficiarilor 
interni și externi. 

Planurile de învățământ care sunt publicate pe site-ul universității și în suplimentele  la diplomă .Obiectivele 
și rezultatele așteptate sunt aduse la cunoștința masteranzilor și prin prezentarea de către cadrul didactic la 
începutul semestrului în care se studiază disciplina și prin afișarea fiselor de disciplina pe situl universității 
(http://fise.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=74&l=ro;  
http://fise.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=76&l=ro)   

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. 

La proiectarea conținutului programelor de studii de masterat din domeniul Drept se realizează și 
consultarea periodică a angajatorilor și a reprezentanților absolvenților.  
 

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. 

4. Cele două programe de studii universitare de masterat sunt înregistrate în RNCIS și corespund nivelului 7 
din Cadrul Național al Calificărilor. 
http://site.anc.edu.ro/registrul-national-al-calificarilor-din-invatamantul-superior-rncis/ 
 
Absolvenții programelor de studii de masterat au clar definită perspectiva ocupației pe piața muncii 
respectiv: 
Ocupațiile ce pot fi practicate pe piața muncii de către absolvenții programului de masterat IDP sunt:  
expert jurist (261903); consilier de probațiune (261921); cercetător în domeniul științelor juridice (261915) 
Ocupațiile ce pot fi practicate pe piața muncii de către absolvenții programului de masterat ȘPC sunt: expert 
criminalist (261902); expert jurist (261903); expert prevenire și combatere a corupției (261920). 

îndeplinit 

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. 

În planurile de învățământ se regăsesc ocupațiile ce pot fi practicate pe piața muncii de către absolvenți, 
denumirile programelor fiind corelate cu aceste ocupații existente în Clasificarea Ocupațiilor din Romania.  
http://www.anc.edu.ro/rncis_platform/upload/suplimente/1449047313903.pdf 
Programele de masterat sunt similare programelor de studii din învățământul superior european, iar 
structura planurilor de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale 
Uniunii Europene, fapt ce rezultă și din mobilitățile de studenți cu alte universităţi din Europa realizate prin 
Programul Erasmus  
Există corespondenţe între competenţele ce se regăsesc pe portalul ESCO şi competenţele înscrise în 
planurile de învăţământ, denumirile unora dintre ocupaţii sunt identice cu cele regăsite pe portalul ESCO.  

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 

Programele de studii universitare de masterat din domeniul Drept - IDP și ȘPC - creează premisele pentru 
continuarea studiilor în ciclul al treilea de studii universitare, domeniul de doctorat, pe care îl poate accesa 
absolventul unuia dintre aceste programe, pe baza cunoștințelor și abilităților dobândite în domeniul 
DREPT. 

îndeplinit 

http://www.anc.edu.ro/rncis_platform/upload/suplimente/1449047313903.pdf
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studii postuniversitare. 

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 e cazul 

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. 

Universitatea are un Cod al eticii şi integrităţii academice, parte integrantă a Cartei universitare, afișat pe 
site.În Carta universitară și în Regulamentul de funcţionare a comisiei de etică şi deontologie universitară 
sunt stabilite principiile și mecanismele de aplicare a codului. Sunt promovate și aplicate  politici clare și 
documentate privind integritatea academică, protecția dreptului de autor și împotriva  plagiatului, a fraudei 
și a oricărei forme de discriminare. 
Anual, Comisia de etică si deontologie universitară a universității întocmește și prezintă Rectorului și 
Senatului un raport asupra modului în care au fost respectate și aplicate principiile Codul de etică și 
deontologie profesională universitară de către toți membrii comunității academice.  Aceste documente se 
regăsesc pe pagina oficială a Universității și pot fi accesate de către publicul larg, în baza legii privind 
informarea publică. 
Până în prezent,  a fost utilizat doar pentru 30 de lucrări ale studenților masteranzi. UAB prezintă metode și 
politic clare de asigurare a integrității academice, de combatere a antiplagiatului, prevăzute în Codul de 
etică şi deontologie profesională al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  și Regulamentul Comisiei 
de etică şi deontologie profesională universitară, precum și prin Procedura operaţională privind verificarea 
anti-plagiat.  

îndeplinit 

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

Instituția dispune de spaţii adecvate procesului de învăţământ.Studenții- masteranzi de la programele de 
masterat din domeniul Drept au acces, în funcţie de planul de învățământ și orar, în trei corpuri de clădire 
(B, C şi D), cu săli de laborator, sală de lectură şi săli de curs.  

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. 

Membrii comisiei au vizitat laboratorul  de criminalistică în care dotarea reclamă  îmbunătățiri, astfel încât 
instituția a câștigat proiectul POR/2017/10/10.1/10.3 în valoare de 5 milioane de euro, urmând a fi 
efectuată dotarea de ultimă generație în domeniu. 
 

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. 

Există o sala multimedia în cadrul Bilbliotecii, dotată cu 25 de calculatoare, cu aparatură şi materiale 
specifice (un catalog de descrieri bibliografice realizat prin intermediul soft-ului specializat ProCite 5, un 
repertoriu al resurselor web cu relevanţă pentru cercetarea ştiinţifică, un depozit de lucrări de specialitate 
şi studii disponibile full text, imprimantă, scaner ş.a.). Biblioteca virtuală permite utilizarea bazei 
internaţionale de date „JSTOR” (http://www.jstor.org) prin intermediul căreia au acces informaţii din 39 de 

îndeplinit 
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domenii distincte, ceasta cuprinzând 1004 colecţii ale unor reviste de specialitate.  
Biblioteca virtuală dispune de acces la bazele de date internaţionale Springerlink, Oxfordjournals, 
Thompson ISI, baze de date ce pot fi interogate şi pe mobil, iar resursele de învăţare sunt completate şi prin 
convenţiile cu alte biblioteci.  

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 

La programul de master Instituții de drept privat fondul de carte recent (2008 - prezent) este de peste 60% 
din titlurile de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul IDP supus evaluării, apărute în ultimii 10 ani 
în edituri recunoscute la nivel național, precum și internațional.  
La programul de master: Științe Penale și Criminalistică, fondul de carte recent (din 2008 - prezent) este de 
peste 65% din titlurile de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul SPC supus evaluării, apărute în 
ultimii 10 ani în edituri recunoscute la nivel național, precum și internațional.  
 

îndeplinit 

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

Există un centru de cercetare științifică în domeniul dreptului public și privat înființat de Facultatea de Drept 
și Științe sociale, care funcționează fără personalitate juridică în cadrul  fondat al Departamentului Stiințe 
juridice și Administrative și care își propune, printre altele,  stimularea creativității și inițiativei în rândul 
studenților masteranzi, în studiul dreptului penal, procesual penal, criminalistică, drept civil, procesual civil 
etc.  

îndeplinit 

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. 

Laboratorul de Informatică dispune de o dotare modernă și soft licențiat (SPSS Excel, PSPP), iar laboratorul 
de Criminalistică urmează a avea o dotare în conformitate cu standardele de ultimă generație, ca efect al 
câștigării proiectului  POR/2017/10/10.1/10.3 . 
 Membrii comisiei au vizitat ambele laboratoare.   

îndeplinit 

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

Serviciile/Reţeaua ICT (Information and Communication Technology) sunt permanent actualizate, astfel că o 
parte a sălilor şi laboratoarelor cuprind aparatură modernă, permiţând îmbinarea activităţilor de 
învăţământ cu cele de cercetare. S-au extins laboratoarele computerizate multifuncţionale şi multimedia, 
înzestrate cu soft-uri moderne - licențe office, licență windows 7 Professional SP1, Pachetul licențiat 
Microsoft Office 2003  

îndeplinit 

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

Nu este cazul - 

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

Personalul didactic este angajat conform criteriilor de recrutare stabilite la nivel instituțional, în 
conformitate cu prevederile legale.  
Personalul didactic titular și asociat este angajat conform criteriilor de recrutare stabilite la nivel 
instituțional, în conformitate cu legislația în vigoare și pe baza prevederilor Metodologiei de organizare şi 

îndeplinit 
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desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul 
Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. 
Au fost verificate, prin sondaj, dosarele de personal ale următoarelor cadre didactice: conf. univ.dr. 
Hurbean Ada Nicoleta (post publicat în M.O. nr. 1631/28.11.2016, concurs validat în sedința Senatului din 
data de 22.02.2017, Decizia Rectorului nr. 3910/394/24.02.2017); conf. univ.dr. Tudorașcu Mihaela Miruna 
(post publicat în M.O nr. 1631/28.11.2016, concurs validat în ședința Senatului din data de 22.02. 207, 
conform extrasului nr. 3825/ 22.02.2017, decizia Rectorului nr. 3909/08.02.2017) 

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

Coordonatorul la masterul Stiințe penale si Criminalistice – conf. univ.dr. Cetean- Voiculescu Laura, iar la 
masterul Instituții de Drept provat – conf. univ.dr.Mihaela Simion, ambele cadre didactice fiind realese în 
Sedința de Departament la data de 15.04.2019 (în mapa suplimentară)  

îndeplinit 

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 (13) este format din profesori universitari (2), conferențiari universitari (6), lectori 
universitari (4) și 1 asistent universitar, angajați cu norma de bază  la Universitatea “1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia.  
În planurile de învățământ nu sunt prevăzute discipline complementare. 
 
 

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. 

Pentru masterul Stiințe penale și criminalistică, din statul de funcții rezultă ocuparea unui post de profesor 
(dr. Lazăr Augustin), 3 posturi de conferențiar (dr. Cetean-Voiculescu Laura, Tudorașcu Miruna, Ivan Raluca). 
Pentru masterul Instituții de Drept privat, din statul de funcțiuni rezultă ocupre aunui post de profesor 
(Luha Vasile),  4 posturi de conferențiar ( Gănfăleanu Ioan, Hurbean Ada, Tudorașcu Miruna, Barbuleț 
Gabriel). Aceste cadre didactice sunt titulare în universitate, sunt doctori în drept, respectiv filologie 
(Bărbuleț Gabriel). 
 

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. 

Toate cadrele didactice sunt titulare în universitate . 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 profesor universitar sau 
conferențiar universitar. 

Din cele 10 discipline cuprinse în planurile de învățământ pentru fiecare program de master supus evaluării, 
pentru 4 discipline titulari sunt lectori sau asistenți universitari (practica la masterul de Instituții de Drept 
privat). 
80 % 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.  

îndeplinit 
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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. 

Pentru laboratorul de Informatică există personal auxiliar format din 4 informaticieni, la care se adaugă 
studenții voluntari cu pregătire în domeniul. 
 

îndeplinit 

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. 

La nivelul universității, mecanismul de admitere, respectiv componența dosarului de concurs, modul de 
desfășurare a concursului de admitere și modalitatea de ierarhizare a candidaților sunt detaliate în 
Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat  
și sunt respectate politicile privind transparența recrutării, admiterii, transferurilor și mobilității studenților.  

îndeplinit 

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

. Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs fără criterii discriminatorii. Cunoştinţele 
specifice domeniului de studiu se verifică, pentru candidaţii care optează pentru locuri finanţate de la 
bugetul de stat, printr-o probă orală de tip interviu, pe baza unei tematici şi bibliografii cuprinzând lucrări 
de specialitate.  

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 universitate. 

La nivelul universității/ facultății există o metodologie de admitere la ciclul de studii universitare de 
masterat, ca document distinct numit: Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere la studii universitare de masterat. 
 

îndeplinit 

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. 

Majoritatea studenților celor două masterate (peste 80%) provin de la programele de licență din aceeași 
ramură de științe din care face parte programul de studii universitare de masterat.  
 
 

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. 

Majoritatea studenților celor două masterate (peste 80%) provin de la programele de licență din aceeași 
ramură de științe din care face parte programul de studii universitare de masterat.  
 
 

îndeplinit. 

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

Gradul de promovare a studenților după primul an de studii confirmă adecvarea condițiilor de admitere. 
Prezentăm spre exemplificare statistica privind promovabilitatea studenților: 
 

Promoția Gradul de 
promovare 
anul I % 

Gradul de 
promovare 
anul I % 

îndeplinit 
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SPC IDP 

2017-2018 92.24% 96.66 

2016-2017 86.11% 91.17% 

2015-2016 85,29% 90,48% 
 

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

Admiterea/transferul se face conform Regulamentului specific la nivelul instituției și în limita capacitații de 
școlarizare aprobate de ARACIS și publicate în HG din anul calendaristic respectiv (de exemplu, H.G. nr. 
614/30.08.2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 117/2017 privind domeniile și programele 
de studii universitare de master acreditate și număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul 
universitar 2017/2018- 150 de locuri; HG nr. 185/04.04.2018 privind domeniile și programele de studii 
universitare de master acreditate și număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 
2018/2019- 150 de locuri.. O prezentare detaliată a evoluției numărului de studenți-masteranzi 
înmatriculați este prezentată în documentele justificative anexate. 

îndeplinit 

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

Studenții înmatriculați la cele două programe de master au încheiat cu instituția un Contract de studii, în 
care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților. Cu ocazia vizitei, s-a verificat prin sondaj existența 
contractului de studii în dosarele masteranzilor. 

 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. 

Planurile de învățământ ale programelor de studii de masterat Științe Penale si criminalistică / Instituții de 
Drept privat sunt în concordanță cu Standardele specifice domeniului de masterat (Standarde specifice 
ARACIS Comisia nr. 24. Științe Juridice), conținutul acestora respectând criteriile recomandate pentru un 
master profesional.  
Ponderea fiecărei discipline este exprimată în credite de studii cu respectarea normelor ECTS, valoarea 
unității de credit este de 25 ore. 
Consultările cu mediul academic, angajatori și absolvenți au loc anual, înainte de aprobarea planurilor în 
Comisia de evaluare și asigurarea calității în cadrul programului. 

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. 

Programele de studii sunt centrate pe dezvoltarea de competențe și contribuie prin adecvarea lor la 
realizarea obiectivelor și rezultatelor așteptate, rezultate prefigurate prin listele de competențe urmărite a 
fi formate de către cele două programe de master.  
 

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 celor două programe  de masterat cuprind explicit activități practice 
(laboratoare, proiecte, stagii de practică, activități de creație și performanță,  internship etc.) și o disertație 
la final. 

îndeplinit 

35.  Conceperea curriculumului reflectă centrarea pe Planurile de învățământ ale celor două masterate cuprind atât discipline obligatorii, cât și discipline îndeplinit 
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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. 

opționale, permițând astfel studenților alegerea unor trasee de învățare flexibile. În planurile de 
învățământ, activitățile directe cu studenții (curs, aplicații) reprezintă minimum 25% din volumul de muncă 
alocat de student pregătirii pe parcursul unui semestru (30 credite x 25 ore/credit), adică minimum 14 ore 
pe săptămână și 14 săptămâni pe semestru.  

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

Modul de organizare a procesului de învățare și predare și metodologia  abordată sunt evaluate periodic  și 
modificate în funcție de solicitările studenților, mediului de afaceri, angajatorilor și în funcție de evoluțiile 
din domeniu.  

îndeplinit 

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

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

îndeplinit 

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

Nu este cazul Nu este cazul. 

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. 

Fișele disciplinelor celor două programe de master 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.  
Criteriile de evaluare din fișele de disciplină, ca metodă de evaluare finală, prevăd ”examen scris”. Prin 
examen scris se înțelege fie o un examen de tip test, fie elaborarea unei lucrări științifice cu sau fără 
prezentare orală în ziua examenului. În fișele de disciplină nu se prevede în concret metoda de evaluare 
(lucrare sau test), ci doar forma de evaluare, respectiv examen scris. 

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 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. 

Procesul didactic derulat la cele două masterate este astfel organizat încât să permită studenților 
dezvoltarea competențelor formulate ca rezultate ale învățării așteptate ale programului de studii, în 
perioada legală prevăzută pentru finalizarea studiilor. Competențele vizate prin parcurgerea programelor 
de studii sunt definite pe baza obiectivelor didactice stabilite și sunt operaționalizate în fișele disciplinelor 
din planul de învățământ. 
 

îndeplinit 
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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. 

Fișele disciplinelor prezintă detaliat  timpul alocat și metodele de predare și învățare utilizate în predarea 
conținutului disciplinelor,  predare centrată pe nevoile studenților, predare ce asigură dezvoltarea 
competențelor declarate precum și bibliografia. Planul de învățământ prezintă un echilibru între activitățile 
față în față și cele de studiu individual.  

îndeplinit 

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

Fiecare disciplină din planul de învățământ prezintă oportunități de  dezvoltare de  abilități de studiu 
individual și de dezvoltare profesională continuă.  

îndeplinit 

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

Monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii sunt statuate prin Regulamentul privind 
inițierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii  și două proceduri 
operaționale, PO 14.001-Inițierea și aprobarea unor noi programe de studii, PO 14.002-Monitorizarea și 
evaluarea periodică internă a programelor de studii, revizuite pe parcursul anului 2017, în acord cu 
prevederile legislative în vigoare. 

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. 

Fiecare fișă a disciplinei prezintă detaliat metodele și criteriile de evaluare a competențelor dobândite 
(cunoștințe și abilități) de studenți, metode 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. 

Mecanismele de contestare a evaluării competențelor și abilităților sunt publice și oferă garanții studenților 
privind o reevaluare obiectivă. Există un Regulament privind activitatea profesională a studenților, în care în 
art. 21 și urm. sunt prevăzute explicit criterii pentru contestarea evaluării.  

îndeplinit 

47.  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. 

În procesul de evaluare a activității de practică se ține cont de aprecierile tutorelui de practică din 
instituția/ONG în care s-a desfășurat activitate. În urma efectuării practicii, tutorele de practică emite o 
adeverință care stă la baza notării studenților.  

îndeplinit 

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 subiecte propuse şi 
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. 

Există o monitorizare permanentă a eficacității evaluării cunoștințelor studenților. În cadrul programului 
funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității care verifică periodic eficacitatea evaluării 
cunoștințelor sau abilităților  

îndeplinit 

50.  Există programe de stimulare și recuperare a Există un program de consiliere a studenților inclusiv în ceea ce privește  stimulare și recuperare a îndeplinit 
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studenților cu dificultăți în procesul de învățare, a 
studenților netradiționali sau a celor aflați în 
situație de risc. 

studenților cu dificultăți în procesul de învățare, a studenților netradiționali sau a celor aflați în situație de 
risc, prin Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră a Studenților.  
La nivel instituțional a fost elaborată strategia privind echitatea socială în Universitatea ”1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia pentru perioada 2018-2020 în baza căreia este permanent realizată monitorizarea studenților 
aflați în situația de risc de excluziune socială sau abandon școlar și îmbunătățirea rezultatelor învățării 
tuturor studenților, inclusiv a celor proveniți din mediul rural, medii socio-economice defavorizate și 
comunități marginalizate ori a celor cu dizabilități.  

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). 

Statistici privind absolvirea domeniului de studii  

Promoția Rata de 
absolvire 

% 
IDP 

Rata de 
absolvire 

% 
SPC 

2017/201
8 

100% 100% 

2016/201
7 

100% 96,42% 

2015/201
6 

100% 100% 

 

îndeplinit 

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 electronic (acces la baze de date 
academice online). 

Biblioteca UAB  dispune de cinci săli de lectură specializate cu acces liber la raft. Accesul la colecţiile 
Bibliotecii se face la baza CARD-ului de acces. Cititorii beneficiază şi de alte servicii cum sunt: eliberare de 
bibliografii, selectarea şi listarea/copierea pe suport magnetic a titlurilor din catalogul on line,copierea unor 
documente. Biblioteca dispune de un fond de carte de peste 60.000 de volume şi o colecţie de periodice de 
peste 50 abonamente (titluri). Biblioteca Universităţii dispune de un număr de 22 de abonamente la reviste 
şi periodice externe din domeniul Drept şi specializările conexe (contabilitate, filologie etc.).Biblioteca are 
abonamente la revistele din bazele de date digitale JSTOR, SPRINGERLINK, OXFORD JOURNALS, CAMBRIDGE 
JOURNALS, THOMSON ISI-WB SCIENCE. 
Pentru ambele programe de masterat sunt puse la dispoziția studenților, pentru peste 50% dintre discipline, 
cursuri tipărite la edituri recunoscute, care pot fi consultate la BCU. Excepție fac doar disciplinele nou 
introduse în planurile de învățământ sau ale căror profesori titulari s-au schimbat, însă pentru acestea 
masteranzii beneficiază de suporturi de curs și alte materiale cu caracter didactic, pe suport electronic, 
existente în BCU.  
Fondul de carte de specialitate dispune de un număr suficient de exemplare şi acoperă integral disciplinele 
din planul de învăţământ. La dispoziţia programului de studii se află colecţii de specialitate şi din domeniile 
conexe.  

îndeplinit 
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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. 

Biblioteca Universității oferă bibliografia didactică necesară (tratate, manuale, îndrumare, note de curs, 
suporturi de curs) și le pune la dispoziția studenților, în format electronic sau în număr suficient de 
exemplare tipărite. Disciplinele din planul de învățământ trebuie sunt 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. 

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. 

Biblioteca Universității permite accesarea bazei internaționale de date JSTOR unde se pot accesa 39 de 
domenii distincte inclusiv științele juridice.  
 

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. 

Cele două programe de master asigură stagii  de practică pentru studenți pe baza  unor acorduri de 
colaborare  și de parteneriat cu instituții specifice dintre care amintim: Direcția Generală Anticorupție a 
MAI, Penitenciarul Aiud, Fundația PAEM Alba, Primăria Streț, Primăria mun. Alba Iulia, ANRP, Instituția 
Prefectului Județului Alba, Judecătoria Alba Iulia, Baroul Alba, Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Parchetul de pe lângă  Curtea de Apel Alba Iulia. 
 

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. 

În Universitate funcţionează Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC). 
Acesta este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri 
ale universităţii, fiind punctul de conexiune între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de 
locuri de muncă. Serviciile oferite de CICOC sunt gratuite. Cu ajutorul lor studenţii vor putea să se orienteze, 
în cunoştinţă de cauză, pe diferitele tipuri de ieşiri din sistem pe piaţa muncii. Misiunea CICOC este să 
asigure studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor următoarele servicii: 
 - de consiliere în procesul accederii la oportunităţi de studii în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia sau în alte universităţi din ţară şi străinătate şi al participării la proiecte naţionale şi internaţionale de 
învăţământ (dezvoltarea carierei); 
 - de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor studenţilor (conform Ghidului studentului); 
 - de orientare sau re-orientare profesională (planificarea carierei); 
 - de consiliere în căutarea şi obţinerea unui loc de muncă. 
Din cei 333 de absolvenţi ai promoţiei de masterat 2017, un număr de 54 absolvenţi (16.22%) au completat 

îndeplinit 
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chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 44 absolvenţi (81.48%) şi-au găsit un loc de muncă, iar 
dintre aceştia, 29 absolvenţi (65.91%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite. 

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

La nivel instituțional, a fost elaborată Strategia privind Echitatea Socială în Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia pentru perioada 2017-2020, în baza căreia este permanent realizată monitorizarea 
studenților aflați în situații de risc de excluziune socială sau abandon școlar și îmbunătățirea rezultatelor 
învățării tuturor studenților, inclusiv a celor proveniți din mediul rural, medii socio-economice defavorizate 
și comunități marginalizate ori a celor cu dizabilități. 
Strategia pentru Echitatea Socială a fost implementată în Universitate, conform Planului de măsuri în 
domeniul echității sociale elaborat anual.  
În acest sens funcţionează Centrul pentru Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC). 
Conform datelor prezentate la nivelul universității este în curs de implementare Proiectul finanțat din  
Fondul de Dezvoltare Instituțională, Contract CNFIS-FDI-2018-0024, Program integrativ de creștere a 
echității sociale pentru elevii și studenții din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la 
studii și a inserției pe piața muncii (PRO-ECHITATE) are ca obiectiv general creșterea echității în accesul la 
studii superioare și pe piața muncii pentru elevii și studenții din mediile defavorizate și dezvoltarea 
integrată a planurilor de la nivel instituțional privind inserția pe piața muncii și echitatea socială . 

îndeplinit 

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

În cadrul Universităţii evidenţa activităţilor studenţilor se realizează utilizând două sisteme informatice: 
UniversityManagementSystem–UMS şi platforma de e-learning MOODLE -ModularObject-
OrientedDynamicLearningEnvironment. 
Platforma de E-learning MOODLE.  
Au fost achiziționate și implementate pe platforma MOODLE următoarele 4 servicii cu caracter funcțional:  
Modul 1-Evaluarea cadrelor didactice de către studenți; Modul 2-Evaluarea cursurilor de către studenți; 
Modul 3-Monitorizarea sistemului de comunicare bidirecțional; Modul 4-Dezvoltarea de rapoarte 
personalizate a activităților pe platforma MOODLE.  
A fost revizuit Regulamentul Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră a studenţilor, în special 
prin extinderea atribuţiilor în sfera consilierii psihologice a studenţilor, precum şi prin îmbunătăţirea 
structurii Centrului (constituirea a două posturi încadrate cu personal de specialitate). 

îndeplinit 

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 

La nivel instituţional există un Plan strategic al cercetării ştiinţifice pentru perioada 2014-2020. 
Pe baza strategiei la nivel institutional, Departamentului de Științe Juridice și Administrative implementează 
o Strategie proprie a programului de studii pentru perioada 2014-2020. Departamentul de Drept public și 
privat organizează  anual o sesiune de comunicări științifice a studenților și studenților masteranzi. 
Temele de cercetare se înscriu în domeniul științelor juridice, în general.  
Produsele intelectuale ale studenților masteranzi sunt recompensate prin burse de cercetare pentru 
studenți 
Sunt organizate de asemenea workshopuri în domeniul științelor juridice.  Secțiunile conferințelor și 
tematica se stabileşte anual în funcţie de priorităţile în cercetare din partea membrilor DSJA 

îndeplinit 
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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. 

(Departamentul de Științe Juridice și Administrative) şi se face publică pe site-ul Universităţii. Lucrările 
sesiunilor sunt publicate în volume ale conferințelor, publicații indexate în baze de date internaționale. 
DSJA organizeazǎ şi Sesiunea Stiinţificǎ a Studenţilor și masteranzilor. Lucrǎrile comunicate de către 
studenți și masteranzi sunt preluate, după recenzare în volumele de conferințe publicate  
 În scopul reunirii forţelor şi resurselor umane şi materiale, în vederea accesării fondurilor europene, în anul 
2007 a fost înfiinţat, prin hotărâre a Senatului, Centrul de Cercetări în domeniul dreptului privat şi domeniul 
dreptului public. Personalul centrului este format din: 
personal de cercetare: 16. 
personal auxiliar: 1 (secretar tehnic) 
Personalul Centrului de Cercetări  îşi orientează activitatea în vederea realizării corespunzătoare a 
obiectivelor propuse. În acest sens membrii se implică în mod constant în întreaga activitate a Centrului, 
participă activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, respectă principiile impuse de gestionarea corectă 
şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului. 
Activităţile Centrul de Cercetări  se desfăşoară în actualul spaţiu al Departamentului de științe juridice și 
administrative şi Laboratorul de Criminalistică. 
Dotările (calculatoare, mobilier, alte echipamente) existente în aceste spaţii sunt utilizate de Centrul de 
Cercetări . 
Resursele financiare ale centrului provin din: 
- granturi de cercetare; 
- contracte de cercetare; 
- contracte de proiectare; 
- contracte de prestări servicii; 
- finanţare din partea Universităţii; 
- tipărirea, editarea şi difuzarea de cărţi, reviste şi lucrări în domeniu; 
- sponsorizări; 
- donaţii. 
Gestionarea resurselor financiare atrase va fi realizată de Consiliul de conducere al Centrului şi direcţionate 
către:  
- dezvoltarea bazei materiale de cercetare; 
- acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare; 
- acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare, 
- stimularea materială a personalului centrului; 
- organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
- contribuţii la dezvoltarea Universităţii. 

61.  Existența/Crearea progresivă a unei baze de date 
cu disertațiile susținute în ultimii ani. Lucrările 

Activităţile de cercetare din instituție, centralizate pe temele de cercetare de la nivelul programului, s-au 
materializat în cărți publicate la edituri recunoscute CNCSIS, articole indexate ISI și BDI, platforme 

îndeplinit 
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prezentate sunt /vor fi stocate în extenso, în baza 
de date cel puțin 5 ani de la absolvire. 

electronice, rapoarte de cercetare. 
La nivelul UAB există o bază de date cu lucrările de disertație a studenților începând cu 2017, menținute 
timp de 5 ani și posibil de a fi consultate la sala de lectură a Universității.  
Anual se organizează cel puțin o conferință internațională a cadrelor didactice în cadrul programului, 
respectiv Law and its challenges – in socio-economic and administrative field. 

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 
 

Promo
ția 

Angajați 
în 

moment
ul 

înmatric
ulării 
SPC 

Angaj
ați la 
un an 
de la 
absol
vire 
SPC 

 

Angajați 
în 

moment
ul 

înmatric
ulării 
IDP 

Angaj
ați la 
un an 
de la 
absol
vire 
IDP 

 

2018 17 25 11 19 

2017 13 26 13 24 

2016 14 32 11 29 

2015 11 23 16 32 

2014 12 20 12 21 

 
 

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. Dintre absolvenții de masterat, există un absolvent care își continuă studiile la doctorat în 
domeniul Drept. 

îndeplinit. 

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. 

Instituția are stabilite standarde de calitate pentru elaborarea lucrărilor de disertație. Există un ghid pentru 
acest scop  (www.uab.ro) 
 

îndeplinit 

65.  Există planuri de cercetare la nivelul 
facultăților/departamentelor coordonatoare ale 
programelor din domeniul de studii universitare de 

La nivelul departamentului există un Plan de cercetare pe perioada 2016-2020 care include teme de 
cercetare relevante pentru domeniul de masterat Drept.  

îndeplinit 
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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 periodic de către 
instituție sesiuni științifice, simpozioane, conferințe 
etc., la care participă şi studenții, iar contribuțiile 
acestora sunt diseminate în publicații relevante. 

În domeniul științelor juridice se organizează bienal o conferință internațională – ”Law and its challenges – 
in socio-economic and administrative field” și mese rotunde anuale pe diferite teme de actualitate prin 
Centrul de Cercetări în Domeniul Dreptului Public și privat. 
La Simpozionul anual al studenților și studenților masteranzi participă studenți ai ambelor programe de 
studii, lucrările științifice prezentate și selectate fiind publicate în revista studenților Pro Jure, ajunsă nr. 
3/2019, cu ISSN 2559-222x, ISSN-L 2559-222x 

îndeplinit 

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. 

Instituția face dovada existenței unor acorduri de parteneriat care asigură o dezvoltare a posibilităților de 
cercetare pentru studenții masteranzi cu diferite instituții cu activitate în domeniu (instanțe judecătorești, 
parchete de pe lângă instanțele judecătorești, bariurile de avocați, instituții cu atribuții în domeniul 
urmăririi și cercetării penale, și al executării pedepselor)  

îndeplinit 

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

Studenții masteranzi sunt informați despre implicațiile elementare ale activității de cercetare prin codul de 
etică și deontologie universitară. Pentru asigurarea eticii științifice și a originalității cercetărilor efectuate în 
cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este implementată platforma www.sistem 
antiplagiat.ro. Totodată a fost adoptat și un Ghid de etică și integritate academică, adresat cadrelor 
didactice și masteranzilor. 

îndeplinit 

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

Resursele financiare ale UAB sunt adecvate fiecărui program de studii (inclusiv de masterat) și asigură 
realizarea obiectivelor acestora.  
Finanţarea cercetării de asigură din granturi şicontracte cu finanţări externe (CNCSIS, Academia Română), 
precum şi prin finanţarea internă, din venituri proprii. O sursă de finanţare a cercetării o reprezintă şi 
programele de formare continuă a personalului didactic, în bugetele acestora fiind repartizate şi fonduri de 
susţinere a cercetării  

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. 

Departamentul dispune de fonduri suficiente pentru asigurarea realizării activităților de cercetare pentru 
domeniul de studii masterale Drept. Efortul investițional sistematic a asigurat extinderea și modernizarea 
continuă a spațiilor de învățământ și de cercetare ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Universitatea finanțează publicarea de articole științifice de către cadrele didactice și premiază articolele 
din zona roșie. 

îndeplinit 

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

Instituția a creat un cadru pentru audit intern și urmărește prin proceduri operaționale împlinirea practicilor 
pe fiecare domeniu.  

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

În Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia activitățile de inițiere, aprobare, monitorizare şi evaluare 
periodică a programelor de studii sunt statuate prin Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, document revizuit în anul 2017, în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

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. 

Programele de studii sunt structurate pe: domenii de specializare (conform cu diviziunea academică a 
cunoaşterii şi cu diviziunea profesională a muncii), nivelul/ciclul calificării universitare (licenţă, masterat, 
doctorat), forma de învăţământ (cu frecvență, seral, cu frecvenţă redusă, la distanţă) şi durata studiilor (în 
funcţie de nivelul calificării şi forma de învăţământ, potrivit standardelor agreate pe plan naţional sau/şi 
european). 
 

îndeplinit 

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). 

Structura domeniilor şi specializărilor corespund întru-totul listei domeniilor pentru studii universitare 
conform HG 140/2017 și HG 615/2017. Pe aceste domenii şi specializări sunt emise diplomele aferente 
programelor de studii. 

îndeplinit 

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. 

În anul 2018, s-a realizat revizuirea exhaustivă a Sistemului Instituțional de Management al Calității, aprobat 
în ședința Senatului din 26.06.2018. Nu s-a realizat revizuirea Codului de asigurare a calității în UAB Alba 
Iulia. 

îndeplinit 

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

În anul 2018, s-a elaborat Politica și strategiile de asigurare a calității în UAB , aprobată în ședința Senatului  
din 26.06.2018. 

îndeplinit 

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

Studenții evaluează activitatea cursurilor și a cadrelor didactice semestrial, conform art. 303 din Legea 
nr.1/2011.Rezultatele sintetice ale evaluării sunt prezentate în  rapoartele de evaluare internă a calității în 
perioada 2011-2018: (http://cmcsi.uab.ro/upload/22_140_100_1631_09_raport_ceac_2019.pdf). 

îndeplinit 
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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 predare-învățare și evaluare,  
d) resursele de studiu existente,  
e) rezultatele obținute de studenți/absolvenți, 
f) sistemul de management a calității. 

La nivelul facultății, informaţiile privind calificările şi programele de studiu se regăsesc, în formă tipărită, în 
broşurile publicitare şi în pliante, fiind furnizate informaţii despre structurile academice şi compartimentele 
funcţionale din cadrul universităţii şi despre oferta educaţională. Pe pagina web a facultăţii 
(http://drept.uab.ro/) se găsesc informaţii şi date despre programele de studiu, personalul 
didactic, planurile de învăţământ şi alte informaţii de interes public. 
Fișele de disciplină sunt publicate pe site și sunt actualizate la anul univ. în curs. 
Există informații pe pagina de internet privind modul de formulare și soluționare a cererilor privind 
informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001 și a petițiilor reglementate de OG nr. 
27/2002. 
 

îndeplinit 

 

RECOMANDĂRI: 

- Recomandăm ca reprezentantul studentului în CEAC pe program de studiu să fie ales de către studenți, nu numit; 

- Publicarea pe site a tuturor rapoartelor  asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 

profesională şi personală asigurată de Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  pentru perioada 2015-2016, respectiv primul semestru 

din anul univ. 2018-2019. 

- Creșterea proporției resurselor proprii ale instituției în fondul de burse  cu minimum 10%, în vederea îndeplinirii IP.A.2.1.4., Ref. 1. din HG nr. 

915/2017. O asemenea modificare va conduce la creșterea numărului de burse la 10- 15% din numărul studenților la programul de studiu, 

precum și includerea în numărul de burse și a categoriilor de burse de merit, conform art. 10 al Regulamentului pivind acordarea burselor pentru 

studenți - ciclurile licență și masterat; 

- Creșterea intervalului orar la cantină cu cel puțin încă 2 ore; 

-  Dotarea unei săli pentru procese simulate în cadrul celor două programe de master, având în vedere categoria de master profesional al 

acestora; 

- Achiziționarea de baze de date online și programe informatice juridice care să permită accesul facil al studenților la informații ( logare cu 

username și parolă de pe orice device); 

- Verificarea în softul antiplagiat (www.sistemantiplagiat.ro) a tuturor lucrărilor de disertație începând cu anul universitar în curs, precum și a 
lucrărilor care constituie criteriu de evaluare pentru stabilirea notei finale, conform Procedurii operaţionale privind verificarea anti-plagiat a UAB 
(SEAQ_PO_CMCSI_04);. 
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 PROPUNEREA  COMISIEI  DE  EVALUARE 

Propunerea Comisiei de experţi permanenţi de specialitate –  Științe Juridice, adoptată 
în şedinţa din data de 20.05.2019 a fost: Menținerea acreditării  domeniului de studii universitare 
de masterat DREPT, cu o capacitatea de școlarizare de 120 de  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. 338 din 20.05.2019. 

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. Ştiinţe penale şi criminalistică 

(selectat) 

Alba Iulia română IF 60 P 

2. Instituţii de drept privat Alba Iulia română IF 60 P 

 

 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 Drept 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 –  DREPT 
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. Ştiinţe penale şi criminalistică 

(selectat) 

Alba 

Iulia 

română IF 60 P 

2. Instituţii de drept privat Alba 

Iulia 

română IF 60 P 

 din cadrul  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; 

 capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 120 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  „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 
București, mai, 2019 
S013/338MA 

SL/RF 
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Anexă 

 Denumire /Indicatori Observații 

1. Instituția de învățământ superior (denumire în limba română și în engleză) Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

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

și în engleză) 

Drept/Law 

3. Lista programelor de studii universitare de masterat din domeniu (denumire în 

limba română și în engleză) 

 

1.Ştiinţe penale şi criminalistică 
2.Instituţii de drept privat 
 

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

domeniu 

1. 32 

2. 41 

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

domeniu, din care titulari 

1.   7 

2.   7 

6. Diplomă eliberată Master 

7. Nivelul de calificare conform CNC 7 

8. Obiectivele comune ale programelor de studii de masterat din domeniu formarea de competențe interdisciplinare în domeniul 
juridic,  formarea deprinderilor necesare abordării practice, 
şi dezvoltarea aptitudinilor de cercetare 

9. Durata de școlarizare (exprimată în număr de semestre) 1. 2 semestre 

2. 2 semestre 
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10. Numărul total de credite ECTS 1.60 ECTS 

2.60 ECTS 

11. Scurtă descriere a calificărilor vizate pe domeniu. se adresează cu precădere persoanelor implicate în 
activitatea de aplicare a legii 

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

13. Modificări solicitate în vederea reanalizării domeniului -  

14. Echipa de evaluatori ARACIS: prof.univ.dr. Stoica Veronica 

 prof.univ.dr. Lupșan Gabriela 

student Popa Andrei 

15. Perioada vizitei de evaluare 15 -17 mai 2019 

 


