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CONTRIBUŢII PRIVIND EVALUAREA CALIT ĂŢII ÎNV ĂŢĂMÂNTULUI ÎN 

INGINERIA INDUSTRIAL Ă 

 

INTRODUCERE 

Învăţământul superior se situează la intersecţia dintre cercetare, educaţie şi inovare 

fiind elementul principal în competitivitatea Europei. În acest sens se pune accent pe rolul 

central al instituţiilor de învăţământ superior, al personalului didactic şi al studenţilor ca 

parteneri în Procesul Bologna. 

Calitatea învăţământului superior este o preocupare publică atât din perspectiva contextului 

românesc cât şi din procesul de aliniere a ţării noastre la Uniunea Europeană, unde această 

temă este foarte actuală. Universităţile de prestigiu din România trebuie să devină mai 

competitive printre celelalte universităţi din Uniunea Europeană şi din lume.  

În prezent se pune accent pe schimbarea practicii educaţionale, de la abordarea pedagogică 

controlată de profesor, la una transparentă, prin implicarea comunităţii şi a părinţilor, care 

susţin  iniţiativa studentului, care facilitează colaborarea, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 

dezvoltarea competenţelor personale. 

Obiectivul general al cercetării constă în realizarea unui sistem de management al calităţii 

care răspunde schimbărilor rapide ale mediului: organizaţional, cultural, politic, economic, 

social, tehnologic şi orientarea strategică a instituţiei de învăţământ superior  

Obiectivele specifice ale prezentei cercetări ştiinţifice sunt: 

1) Orientarea spre clienţii facultăţii. Orientarea spre nevoile acestor parteneri-clienţi se referă la 

faptul că instituţia de învăţământ superior trebuie să le înţeleagă nevoile actuale şi viitoare, să 

le îndeplinească cerinţele şi să le întreacă aşteptările. 

 

2) Îmbunătăţirea continuă a calităţii  prin evaluări interne şi externe şi orientarea instituţiei spre 

excelenţă academică (TQM).  

 

3) Stabilirea relaţiilor reciproc avantajoase cu “părţile interesate”. 
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4) Recomandarea şi realizarea unui ghid de parteneriat şi implicare comunitară a ingineriei 

industriale în vederea formării şi dezvoltării parcurilor tehnologice. 

 

5) Întărirea capacităţii instituţionale prin orientarea instituţiei de învăţământ superior spre 

Spaţiul European al Învăţământului Superior. 

 

6) Elaborarea unui set de indicatori specifici de evaluarea calităţii educaţiei în ingineria 

industrială. 

 

7) Elaborarea strategiei de implementare în facultăţile tehnice a unui sistem de management a 

calităţii educaţiei. 

 

8) Realizarea de soft pentru evaluarea calităţii educaţiei în ingineria industrială. 

 

9) Recomandarea şi realizarea unui manual de evaluare a cadrelor didactice pentru învăţământul 

superior tehnic din domeniul ingineriei industriale.  

 

10) Consolidarea rolului instituţiei de învăţământ superior în evaluarea modului în care 

competenţele şi abilităţile dobândite de absolvenţi sunt suficiente pentru a le putea permite 

inserţia acestora pe piaţa muncii. 

 

11) Realizarea situaţiei absolvenţilor  impusă prin Legea nr. 1/2011 a MECTS  în ceea ce priveşte 

obligativitatea Rectorului de transmitere a informaţiilor cu privire la situaţia absolvenţilor 

 

12) Realizarea bazei de date de mari dimensiuni a situaţiei ALUMNI care stă la baza 

fundamentării acreditării specializărilor de către ARACIS. 

 

13) Analiza statistică a situaţiei Alumni elaborate la nivelul Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu 

 

14) Analiza statistică a situaţiei Alumni elaborate la nivelul Facultăţii de Inginerie din Sibiu 
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15) Analiza Rapoartelor de evaluare instituţională ale universităţilor de stat din România cu 

privire la identificarea punctelor slabe ale acestora în vederea realizării calităţii şi orientării 

acestora spre excelenţă academică. 

 

16) Crearea bazei de date în vederea realizării analizei statistice cu privire la starea calităţii în 

universităţile de stat din România. 

Volumul şi structura lucr ării 

Lucrarea este structurată în 11 capitole.Conţinutul materialului este prezentat în 200 pagini 

conţinând 49 figuri, 12 tabele, 102 referinţe bibliografice şi 5 anexe.  

Capitolul 1 prezintă un scurt istoric al asigurării calităţii în învăţământul superior cu 

elemente indroductive în acest vast domeniu de cercetare. 

În cadrul acestui capitol am realizat o sinteză cu privire la identificarea punctelor slabe ale 

institu ţiilor de învăţământ superior tehnic, extrase din Rapoartele de evaluare 

instituţională externă,  realizate în urma vizitelor de evaluare instituţională a comisiilor 

ARACIS cu privire la procesul de evaluare externă a calităţii academice din perioada 2007-

2012,  aflate pe site-ul ARACIS, www.aracis.ro/evaluareintitutionala/, conform Anexei 1 a 

prezentei lucrări ştiinţifice. Această cercetare am realizat-o ca punct de plecare în abordarea 

calităţii din perspectiva proprie în scopul îmbunătăţirii managementului calităţii în instituţiile 

de învăţământ superior tehnic.  

 

Capitolul 2 prezintă stadiul actual al evaluării calităţii educaţiei în învăţământul superior 

tehnic. În prezent se pune accent tot mai mare pe crearea sistemelor de management al 

calităţii în fiecare instituţie de învăţământ superior pentru dezvoltarea unei orientări spre 

competitivitate şi excelenţă. În cadrul acestui capitol am realizat o sinteză asupra lucrărilor 

româneşti şi străine privind asigurarea calităţii educaţiei, prin consultarea unei liste 

bibliografice consistente. 

În acest capitol am abordat problema asigurării calit ăţii dintr-o perspectivă personală 

în scopul orientării spre performan ţă a instituţiei de învăţământ superior tehnic, prin 

prisma poziţionării acesteia în Spaţiul European al Învăţământului Superior. 
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Prin consolidarea Spaţiului European de cercetare, statele membre împreună cu principalele 

părţi interesate trebuie să ia măsuri pentru stimularea investiţiilor şi promovarea concurenţei 

la nivel naţional, să optimizeze cooperarea transnaţională prin intermediul infrastructurilor de 

cercetare, să faciliteze mobilitatea cercetătorilor, abordând egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi şi să îmbunătăţească accesul la cunoştinţe ştiinţifice. Conform Strategiei Uniunii 

Europene, Europa 2020 stabileşte o viziune a economiei sociale de piaţă a Europei secolululi 

XXI cu accent puternic pe competenţe şi învăţare  pe tot parcursul vieţii. 

Totodată am realizat o analiză a calităţii învăţământului superior ca bază a formării 

Spaţiului European al Învăţământului Superior având la bază caracteristicile principale 

ale acestuia, şi anume: cadrul general al calificărilor, standarde comune ale calităţii, 

recomandări europene orientative, recunoaşterea diplomelor şi a perioadelor de studii, 

cooperarea şi schimbul de experienţă cu alte universităţi din alte regiuni ale lumii.  

Prin poziţionarea universităţilor din ţara noastră în Spaţiul European al Învăţământului 

Superior se asigură încrederea în calitate şi se realizează pe baze superioare şi recunoaşterea 

academică şi/sau profesională a diplomelor româneşti. 

În cadrul acestui capitol am realizat şi o analiză a Raportului Consiliului European cu 

privire la “Pactul pentru cre ştere economică şi locuri de muncă”,  prin care Comisia 

Europeană doreşte refacerea stabilităţii financiare şi aprofundarea uniunii economice şi 

monetare, prin acţiuni menite să genereze  creştere economică şi  locurilor de muncă. Din 

analiza acestuia reiese faptul că în ceea ce priveşte cercetarea şi inovarea, Comisia Europeană 

pune un accent deosebit oferind sprijin public cercetării, ca parte a cadrului financiar 

multianual 2014-2020.  

 

Capitolul 3 este dedicat managementului calităţii în învăţământul superior: definiţii, 

caracteristici principale, prezentarea unei analize a mecanismelor existente de asigurare a 

calităţii în şase ţări participante la acest studiu: Austria, Germania, Finlanda, Marea 

Britanie, SUA şi Canada. Această analiză am realizat-o în scopul înţelegerii problemelor 

existente  şi identificării problemelor noi şi actuale în materie de asigurare a calităţii în 

învăţământul superior. Analiza se aplică pe un studiu de caz de cercetare internațională 

cuprinzătoare și o analiză a mecanismelor existente de asigurare a calității. Cercetarea a 

constat în analiza literaturii tradiționale și de căutare pe internet. Introducerea 
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managementului calităţii în instituţii, şi întărirea sistemelor naţionale de asigurarea calităţii, 

conferă orientarea spre performanţă şi competitivitate. 

Pornind de la premiza că analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială 

utilizată pentru înţelegerea poziţiei strategice a unei organizaţii, elementul de originalitate 

adus în cadrul acestui capitol este faptul că am realizat analiza SWOT a Facultăţii de 

Inginerie din Sibiu(FIN)  cu scopul de a identifica punctele tari, punctele slabe şi pericolelor 

care ameninţă facultatea, precum şi oportunităţile de dezvoltare ale acesteia în vederea 

realizării strategiei de îmbunătăţire a managementului instituţional.  

Ţinînd cont de toate aceste aspect am considerat necesară realizarea unui “Ghid privind 

managementul calităţii în învăţământul superior tehnic” – Anexa 2, datorită faptului că 

am observat că în multe instituţii de învăţământ superior tehnic nu sunt puse în practică 

standardele de evaluare a calităţii. 

Acest ghid l-am realizat ca instrument pentru asigurarea calităţii complementar faţă de 

standardele existente. În cadrul acestui “Ghid” am realizat o reprezentare sintetică a relației 

dintre domeniile, criteriile, standardele și indicatorii de performanță ARACIS și capitolele 

din ghid. 

Ceea ce-l deosebeşte de ghidul ARACIS sunt elementele de noutate prezentate în capitolul 3 

prin sistemul de management propus care se conduce după principiile abordării bazate pe 

procese, şi în capitolul 8 referitor la metodologia de îmbunătăţire continuă prin diverse 

instrumente de îmbunătăţire şi anume: metodologia PDCA, 6 sigma, diagrama flux, diagrama 

cauză-efect, diagrama Pareto, grafice de control. 

  

Capitolul 4 vizează definirea conceptului de evaluarea calităţii unui program de studii sau a 

unei instituţii de învăţământ superior aşa cum este ea reglementată de Asociaţia Europeană 

pentru Asigurarea Calităţii(ENQA). Efectele care se situează în contextul îmbunătăţirii 

calităţii sunt de ordin financiar cu consecinţe asupra  recunoaşterii unui program de studii (cu 

sau fără acreditare) legate de: dreptul de a solicita acreditarea (acolo unde evaluarea calităţii 

este o precondiţie);finanţarea  instituţiei de la buget; finanţarea studenţilor prin credite de 

studii; accesul la fonduri de cercetare; recunoaşterea diplomelor de către Stat. 

În cadrul acestui capitol am considerat ca fiind necesară realizarea unui studiu cu 

privire la starea calităţii în universităţile de stat cu profil tehnic din România. Analiza a 

constat în identificarea universităţilor de stat cu profil tehnic, pe facultăţi,domenii de licenţă 
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şi specializări care au fost nou înfiinţate,acreditate, autorizate provizoriu sau desfiinţate în 

urma evaluării instituţionale a Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Superior(ARACIS). Analiza a avut la bază HG nr.707 din 18.07.2012 şi aplicaţia SPSS prin 

care am prelucrat datele folosite în Anexa 3. 

În urma acestei analize am constatat că în cele 22 universităţi de stat cu profil tehnic 

funcţionează 50 facultăţi cu 374 specializări. Din totalul de 374 specializări, o treime dintre 

acestea, adică 128 specializări se prezintă astfel:  au fost  înfiinţate 60 specializări noi dintre 

care 37 au primit autorizare provizorie de funcţionare, 23 specializări noi au primit acreditare, 

42 specializări au trecut de la autorizare provizorie de funcţionare la acreditare,  iar 26 

specializări au fost desfiinţate. 

 Tot în cadrul acestui capitol am realizat şi o analiză de benchmarking şi ranking la nivel 

institu ţional cu scopul de a identifica bunele practici şi de a îmbunătăţi calitatea la nivel 

Universităţii “Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) . Conform clasamentului Ad-ASTRA, 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se află pe locul 22 în ceea ce priveşte articolele 

publicate în perioada 2006-2010, iar în ceea ce priveşte articolele indexate  în perioada 2002-

2011 se află pe locul 25 conform Listei instituţiilor cu activitate de cercetare din România, 

dintr-un număr de 49 universităţi participante la acest studiu.  

Analizând raportul de evaluare internă, ca rezultat al acestei analize pot spune că prin 

exemplul de” bune practici” ULBS a confirmat faptul că obiectivul central al strategiei 

generale îl reprezintă calitatea educaţiei, această orientare fiind în concordanţă directă cu 

strategia de dezvoltare a învăţământului superior. Implementând cu succes sistemul de 

management prin existenţa şi funcţionarea unor structuri specifice ale sistemului de 

management al calităţii, se poate spune că ULBS promovează şi menţine în universitate o 

cultură a calităţii, cu accent pe îmbunătăţirea continuă a tuturor activităţilor. Pentru 

identificarea zonelor cu probleme şi stabilirea de măsuri de îmbunătăţire se utilizează 

chestionare de evaluare a cadrelor didactice. Contribu ţia personală în cadrul acestui 

capitol a constat în realizarea chestionarelor  într-o prim ă fază urmând a fi dezvoltate 

de experţii calitotlogi şi sociologi din cadrul ULBS. În scopul colectării datelor şi 

prelucrării acestora s-a folosit un software specializat “QUANTIS”(http://quantis.ulbsibiu.ro) 

furnizat de firma Red Point România, care centralizează aceste date şi transmite rapoartele în 

urma prelucrării fiecărui chestionar. Aplicând acest sistem de evaluare pentru Facultatea de 

Inginerie,  în urma raportelor centralizate a rezultat o medie generală bună atât la nivel de 



                                                                                      8 

 

facultate cât şi la nivel de universitate, în ceea ce priveşte: evaluarea nivelului de satisfacţie al 

studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală, evaluarea colegială a activităţii 

didactice, evaluarea colegială a grupului şi evaluarea personalului didactic de către studenţi. 

Tot în cadrul acestui capitol am considerat necesară conceperea unei scheme de 

program de evaluare a cursurilor care oferă posibilitatea studenţilor de a evalua cu titlu de 

anonimat, cursurile din cadrul programei de studiu. Evaluarea propriu-zisă presupune 

parcurgerea următorilor paşi: înscrierea, documentarea, evaluarea şi atestarea acestora.  

 

Capitolul 5 vizează legătura dintre universitate şi mediul economic, cu prezentarea 

indicatorilor calităţii relaţiei universităţii cu mediul economic, cu prezentarea bunelor practici 

în relaţia universitate/facultate-mediul economic. Performanţele universităţii şi 

competitivitatea agenţilor economici angajatori depind de calitatea produselor şi serviciilor 

oferite având în vedere faptul că piaţa concurenţială a depăşit “graniţele” teritoriului naţional. 

Este necesar să se cunoască şi să se agreeze conceptele şi principiile economiei de piaţă 

funcţionale precum şi rolul de “client extern” principal al firmelor mediului economic faţă de 

universitate, ca furnizor de produse imateriale(cunoştinţe şi competenţă) şi servicii(de 

formare profesională, training, cercetare, proiectare, consultanţă etc). Înainte de a furniza pe 

piaţă produse şi servicii de calitate este necesar ca să fie cunoscute cerinţele şi nevoile 

mediului economic, iar după furnizarea produselor şi serviciilor să fie colectate reacţiile de 

satisfacţie/insatisfacţie ale mediului economic. Din analiza SWOT prezentată în Capitolul 2 

se poate spune că prin exemplul de “bune practici” al universităţii/facultăţii cu mediul-

economic vor fi create laboratoare comune de cercetare şi pregătire didactică împreună cu 

firmele de prestigiu din Sibiu, în special cu investitorii străini care-şi dezvoltă afaceri în 

această zonă. În acest fel, Facultatea de Inginerie din Sibiu va crea o imagine pozitivă în 

comunitatea tehnică locală şi internaţională. Activitatea de practică a studenţilor este 

desfăşurată prin colaborarea cu parteneri şi companii locale, naţionale şi prin proiecte 

finanţate din fonduri europene. 

Contribu ţia personală în cadrul acestui capitol constă în realizarea obiectivului specific  

propus şi anume: “Ghid de parteneriat şi implicare comunitară a ingineriei în 

dezvoltarea parcurilor tehnologice” – Anexa 4. 
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Capitolul 6 este dedicat studiului  asupra inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor care a 

avut la bază chestionarul de monitorizare “Absolvenţii şi piaţa muncii” 

(http://www.absolvent-univ.ro/acasă/informatii-utile/universităti-participante.aspx) – Anexa 5 

, prin care mi-am propus analiza detaliată a performanţelor reale ale ULBS, respectiv a 

Facultăţii de Inginerie din Sibiu  în scopul obţinerii feed-back-ului experienţei universitare şi 

profesionale a  absolvenţilor, pe parcursul a două etape distincte de aplicare: în prima etapă 

au fost invitaţi să participe la studiu absolvenţii promoţiilor 2005 şi 2009 înregistrându-se 39. 

308 respondenţi,  iar în cea de-a doua etapă absolvenţii vizaţi au făcut parte din promoţiile 

2006-2010. Deoarece până la momentul studiului baza de date a MECTS a fost actualizată 

doar pentru promoţiile 2005 şi 2009, acest studiu se referă la perioada respectivă.  

Contribuţia personală la realizarea studiului a constat în crearea bazei de date de largi 

dimensiuni prin trimiterea invitaţiilor de răspuns la chestionarele adresate absolvenţilor, 

analiza şi interpretarea răspunsurilor absolvenţilor. Prelucrarea datelor a avut la bază aplicaţia 

UMS (University Management System) în SPSS din cadrul ULBS 

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale Legea nr. 1/2011, se impune obligativitarea rectorului 

de a raporta situaţia absolvenţilor (Alumni), şi ca indicator de evaluare ARACIS.  

Rezultatele originale ale studiului constau în:  

• obţinerea informaţiilor fiabile despre întreg sistemul de învăţământ superior; 

• evaluarea nivelului de abilităţi şi competenţe ale absolvenţilor;   

• îndeplinirea obiectivului de creştere a calităţii şi atractivitatea programelor şi 

instituţiilor internaţionale;   

• performanţa instituţională datorită interesului crescut al factorilor de decizie politică 

din multe ţări în alocarea finanţărilor în funcţie de indicatorii de performanţă.   

Recomandarea mea este ca rezultatele studiului să fie utilizate de către universitate/facultate 

în scopul îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu oferite, adaptării ofertei educaţionale la 

cerinţele pieţei muncii şi elaborarea programului de dezvoltare strategic, folosirea acestora de 

către factorii de decizie politică şi autorităţi publice, ca bază pentru luarea deciziilor politice 

informate, astfel încât acesta va reprezenta suportul fundamental pentru luarea deciziilor 

privind sistemul de învăţământ superior tehnic. 
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Ca şi abordări viitoare de cercetare mi-am propus realizarea acestui studiu pentru promoţiile 

2006-2010 şi extinderea acestuia la nivelul celorlalte facultăţi din cadrul ULBS. 

Capitolul 7 prezintă studiul privind percepţia angajatorilor referitoare la absolvenţii 

Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu  prin care mi-am propus obţinerea feed-back-ului din 

partea angajatorilor în scopul consolidării rolului universităţii în evaluarea modului în care 

cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite 

absolvenţilor de învăţământ superior, angajarea pe piaţa muncii.  

Contribu ţia personală în cadrul acestui capitol a constat în realizarea chestionarului 

privind percepţia angajatorilor cu privire la absolvenţii ULBS – conform Anexei 6, 

trimiterea acestuia către angajatori şi prelucrarea şi interpretarea r ăspunsurilor. 

Prelucrarea datelor a avut la bază aplicaţia UMS (University Management System) în SPSS 

din cadrul ULBS. 

Rezultatele originale obţinute în urma acestui studiu constau în:  

• interesul angajatorilor de a obţine informaţii cu privire la programe şi calificări care 

să-i ajute să înţeleagă mai bine abilităţile şi competenţele obţinute de absolvenţi; 

• interesul crescut al angajatorilor în căutarea informaţiilor despre profilul, experienţa şi 

reputaţia instituţiei de învăţământ superior în domeniul cercetării şi dezvoltării 

precum şi în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru alegerea 

universităţii/facultăţii ca partener în proiecte de colaborare şi parteneriate strategice; 

• interesul autorităţilor publice şi a factorilor de decizie politică în obţinerea 

informaţiilor fiabile despre întregul sistem de învăţământ superior, acest lucru servind 

ca baza la luarea deciziilor politice informate precum şi la evaluarea obiectivelor 

precum ridicarea nivelului de abilităţi şi competenţe, creşterea calităţii şi atractivitatea 

programelor şi instituţiilor internaţionale pentru studenţi au fost îndeplinite. 

 Capitolul 8 este dedicat formulării de concluzii generale obţinute în urma studiilor 

elaborate în cuprinsul tezei. 

Capitolul 9 conţine propunerile şi direcţiile de cercetare viitoare cu privire la evaluarea 

calităţii învăţământului în ingineria industrială. 

Cercetările viitoare privind evaluarea calităţii învăţământului în ingineria industrială 

se vor concentra pe calitatea programelor de studii prin: 
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• realizarea unui studiu de benchmarking pe domenii de studiu; 

• realizarea unui studiu de benchmarking  pe programe de studiu; 

• continuarea studiului de  monitorizare “Absolvenţii şi piaţa muncii” pentru 

promoţiile 2006-2010 şi extinderea acestuia la nivelul celorlalte facultăţi din 

cadrul ULBS; 

• realizarea unei structuri a paginii web a facultăţii cuprinzând sistemul de 

asigurarea calităţii educaţiei; 

• realizarea unui sistem modular a planului de învăţământ pentru domeniul 

inginerie industrială; 

•  elaborarea unui set de indicatori specifici de evaluarea calităţii educaţiei în 

ingineria industrială; 

• realizarea unui  soft pentru evaluarea calităţii educaţiei în ingineria 

industrială; 

• realizarea unui soft pentru evaluarea cursurilor la nivel de instituţie de 

învăţământ superior tehnic; 

• realizarea unui manual de evaluare a cadrelor didactice pentru învăţământul 

superior tehnic din domeniul ingineriei industriale; 

• realizarea unui Ghid de bune practici pentru asigurarea calităţii în 

învăţământul superior tehnic; 

 

• realizarea studiului de evaluarea calităţii şi pentru alte facultăţi cu profile 

diferite; 

• realizarea studiului cu privire la identificarea punctelor slabe ale altor 

facultăţi. 

 

Capitolul 10 este dedicat prezentării contribu ţiilor originale teoretice şi 

practice asupa învăţământului în ingineria industrială. Finalizarea tezei de doctorat 

constituie un punct de plecare pentru viitoare direcţii de cercetare în ceea ce priveşte 

învăţământul superior tehnic, asupra cărora intenţionez să-mi îndrept atenţia şi în viitor, 

în vederea găsirii de soluţii noi cu privire la îmbunătăţirea managementului calităţii 

învăţământului în ingineria industrială. 
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Capitolul 11 conţine surse bibliografice care m-au inspirat  în realizarea acestei 

teze de doctorat. 
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privind asigurarea calității educației. 

Cadrul  legislativ referitor la Înv ăţământul Superior din România 

97. HG nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor 
programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a 
domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze 
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provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii 
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă 
de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul 
universitar 2012-2013. 

98. Legea nr. 287/2004 - Legea consorțiilor universitare. 
99. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. 
100. Legea nr.1/2011 –Legea Educaţiei Naţionale. 
101. OMECTS nr. 4945/2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de 

masterat evaluate de ARACIS, organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 
102. OMECTS nr. 5823/2012 pentru modificarea şi completarea OMECTS nr.4945/2012. 
103. Ordinul Ministrului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 

naţional de învăţământ. 

 


