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1. DOMENIU 

Procedura stabileşte cadrul general, conţinutul şi organizarea activităţilor 

privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea precum şi evaluarea periodică a 

programelor de studii universitare de licenţă şi masterat de la învăţământul de zi 

şi IFR/IDD) şi se aplică de către fiecare facultate/departament din cadrul 

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir. 

2. SCOP 

Procedura are drept scop îmbunătăţirea ofertei educaţionale a Universităţii 

prin adaptarea acesteia la cerinţele şi realităţile mediului socio-economic şi 

folosirea eficientă a resurselor, în concordanţă cu Nomenclatorul naţional de 

domenii de studii universitare de licenţă şi legislaţia în vigoare (Legea nr. 

1/2011, Legea educaţiei naţionale). 

3.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

F-X  - codul facultăţii conform codificării aprobate de conducerea 

universităţii (ex. 2 pentru Facultatea de Management Turistic şi Comercial); 

TD – titularul de disciplină 

4. DESCRIEREA PROCESULUI  

4.1. Iniţierea şi aprobarea programelor de studii universitare de licenţă, 

masterat şi doctorat 

Procesul de iniţiere a unui program de studiu presupune parcurgerea 

următoarelor etape: 

a) analiza comparativă a programelor de studiu similare, de la alte 

universităţi din ţară şi din străinătate; 

b) elaborarea de propuneri la nivelul departamentelor privind iniţierea a noi 

programe de studiu şi supunerea lor spre avizare Consiliului facultăţii în cadrul 

căreia se intenţionează iniţierea noului program de studiu, având în vedere şi 

cererile, sugestiile angajatorilor şi ale absolvenţilor universităţii; 

c) analiza în sedinţa Consiliului facultăţii a oportunităţii înscrierii noului 

program de studiu din lista domeniilor specializărilor existente în nomenclatorul 

naţional, în domeniul de activitate al facultăţii şi în politica educaţională a 

Universităţii; 

d) realizarea unui studiu de piaţă pentru identificarea nevoii de instruire în 

domeniul noului program de studiu, astfel încât să se poată determina o 

potenţială piaţă a muncii pentru acesta; 

e) prezentarea şi analiza în cadrul departamentului şi în Consiliul facultăţii a 

studiului de piaţă efectuat; 
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f) supunerea spre aprobare a propunerii de iniţiere a unui nou program de 

studiu Senatului UCDC; 

g) după aprobarea de către Senatul Universităţii a propunerii de iniţiere a 

unui nou program de studiu, se stabilesc, prin Hotărâre a Consiliului facultăţii, 

Coordonatorul noului program de studiu şi membrii echipei de elaborare a 

raportului de evaluare internă; 

h) coordonatorul noului program de studiu şi membrii echipei desemnate, 

stabilesc, în conformitate cu reglementările în vigoare, misiunea, obiectivele 

programului de studiu şi planul de învăţământ care urmează a fi dezbătut în 

sedinţă de departament. 

i) coordonatorul noului program de studiu şi membrii echipei definitivează 

planurile de învăţământ, luând în considerare observaţiile discutate în 

departament. 

j) la propunerea coordonatorului noului program de studiu, directorul de 

departament stabileste lista cadrelor didactice cu competenţe în domeniul 

disciplinelor din planul de învăţământ, atestate prin CV-uri si lucrări didactice şi 

ştiinţifice şi o supune aprobării Consiliului facultăţii; 

k) titularii de disciplină stabiliţi prin hotărâre a Consiliului facultăţii, 

întocmesc programele analitice şi fisele/calendarele disciplinelor cuprinse în 

planul de învăţământ; 

l) comisia constituită elaborează Raportul de evaluare internă în 

conformitate cu reglementările în vigoare; 

m) raportul de evaluare internă a noului program de studiu este analizat şi 

validat în sedinţă de catedră şi ulterior în sedinţa Consiliului facultăţii; 

n) în urma analizei, coordonatorul noului program, transmite Senatului 

raportul de evaluare internă a noului program de studiu însoţit de o cerere, pentru 

iniţierea procedurilor de autorizare provizorie la organismele competente 

conform legii. 

4.2. Monitorizarea şi evaluarea programelor de studii universitare de 

licenţă, masterat şi doctorat 

a) îmbunătăţirea permanentă a calităţii programelor de studiu ce se 

derulează în cadrul Universităţii, implică monitorizarea şi evaluarea acestora în 

mod sistematic, organizat. 

b) monitorizarea presupune analiza modului în care se desfăsoară procesele 

educaţionale în cadrul programelor de studii şi iniţierea unor acţiunir de 

îmbuntăţire; 

c) monitorizarea implică, de asemenea, realizarea auditului intern de calitate 

în conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de audit 

intern al calităţii din UCDC; 

d) monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai 

multor membri ai comunităţii academice: conducerea departamentului şi a 
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facultăţii, cadrele didactice, structurile responsabile cu problemele de asigurare a 

calităţii.  

e) rapoartele de audit intern al calităţii se înaintează Rectoratului, de către 

decanii facultăţilor.  

f) preşedintele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din UCDC, 

analizează şi prezintă anual, la nivelul Senatului Universităţii, Raportul de audit 

intern al calităţii şi propune măsuri de îmbunătăţire prin Planul de îmbunătăţire a 

calităţii activităţilor din UCDC; 

g) evaluarea periodică a programelor de studiu se face în vederea acreditării 

precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficienţei tuturor proceselor derulate 

în cadrul programelor de studiu supuse evaluării. Evaluarea periodică are la bază 

evaluarea internă în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

h) programele de studii care vor fi supuse evaluării periodice în vederea 

acreditării sau reacreditării, se stabilesc anual de către Senat pe baza cererilor 

primite de la decanatele facultăţilor. 

i) evaluarea calităţii programelor de studiu se finalizează prin elaborarea 

Raportului de autoevaluare, care prezintă în forme specifice,calitatea 

programelor educaţionale şi a resurselor utilizate; 

j) raportul de autoevaluare a calităţii programelor de studiu se înaintează 

Comisiei pentru Asigurarea Calităţii şi Comisiei pentru audit intern al calităţii 

din UCDC, în vederea avizării şi supuse spre aprobare Senatului UCDC. 

5. RESPONSABILITĂŢI 

a) Conducerea facultăţii răspunde pentru iniţierea noului program de 

studii, precum şi pentru elaborarea Raportului de evaluare internă; 

b) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii răsupunde pentru 

desfăşurarea acţiunilor de monitorizare şi evaluare a calităţii programelor de 

studii, precum şi pentru elaborarea Raportului de audit intern al calităţii din 

UCDC; 

6. ÎNREGISTRĂRI 

Înregistrarea, şi păstrarea documentelor se va face conform procedurii PS -

01, „Ţinerea sub control a documentelor şi datelor din cadrul UCDC”. 

7. DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 21.05.2007 şi intrată în 

vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi 

aprobată în şedinţa Senatului din data de 16.04.2009 şi din data de 08.12.2011. 

Prezenta Procedură aşa cum a fost modificată şi completată, intră în vigoare 

începând cu data de 1.01.2012. 
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1. DOMENIU 

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” de 

către conducerea fiecărui departament din cadrul facultăţilor şi cadrele didactice 

din departamentul respectiv. 

2. SCOP 

Procedura are drept scop desfăşurarea în bune condiţii a procesului de 

elaborare, aprobare şi actualizare a planurilor de învăţământ ale programelor de 

studii universitare de licenţă şi masterat, la toate formele de învâţământ. 

Stabilirea disciplinelor ce vor  fi incluse în fiecare ciclu de învăţământ, 

caracterul acestora (obligatorii, opţionale, facultative, fundamentale, de 

specialitate şi complementare), numărul de ore alocate pentru cursuri, seminarii, 

lucrări practice, numărul de credite prevăzut pentru fiecare disciplină, precum şi 

forma de verificare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite de 

studenţi/masteranzi/cursanţi sunt realizate prin planurile de învăţământ. 

3. DESCRIEREA PROCESULUI 

Planurile de învăţământ, conform standardelor ARACIS, sunt elaborate cu 

respectarea următoarelor cerinţe: 

a) să se regăsească definirea clară şi delimitarea precisă a competenţelor 

generale şi de specialitate pe domenii ale studiilor universitare de licenţă în 

corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor de masterat; 

b) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile şi programele de studii 

similare din Uniunea Europeană; 

c) să fie asigurată compatibilitatea la nivel naţional specifică fiecărui 

domeniu de studiu fundamental, din punct de vedere al: 

- disciplinelor de studiu, prin consultarea nomenclatorului de discipline; 

- duratei semestrelor de studii; 

- încărcării medii săptămânale: 20-28 ore /săptămână, inclusiv 

disciplinele facultative; 

- disciplinelor asemănătoare, pentru aceeaşi specializare = 60 – 70 %. 

d) să respecte structura orelor de activitate didactică, după conţinutul 

disciplinelor de studiu (discipline fundamentale, discipline de specialitate, 

discipline complementare) specifică fiecărui domeniu de studiu fundamental; 

e) să respecte structura orelor de activitate didactică după caracterul 

disciplinelor impuse de asigurarea pregătirii (discipline obligatorii, discipline 

opţionale, discipline facultative) specifică fiecărui domeniu de studiu 

fundamental; 
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f) disciplinele din planul de învăţământ să aibă o succesiune logică. O 

disciplină se eşalonează pe un singur semestru şi se încheie cu evaluarea 

cunoştinţelor.  

d) numărul de credite alocate disciplinelor obligatorii şi disciplinelor 

opţionale ale fiecărui semestru este de 30, la care se adaugă, după caz, creditele 

suplimentare alocate disciplinelor facultative. 

Planurile de învăţământ se elaborează pe ciclu de studii universitare de 

licenţă şi de masterat. După aprobare de către Senatul Universităţii, planurile de 

învăţământ ale fiecărui ciclu de studii (licenţă/masterat) nu pot fi modificate pe 

întreaga durată a acestuia. 

Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de 

licenţă/masterat evaluate de către ARACIS pe parcursul unui an universitar nu 

pot fi modificate începând cu anul universitar următor. 

Planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de 

licenţă/masterat evaluate de către ARACIS anterior anului universitar 2010/2011 

pot fi modificate începând cu anul I (2011/2012) pentru promoţia 2011-2014 

(2015 – la Drept), în proporţie de 20 % (conform ARACIS). 

Planurile de învăţământ se întocmesc conform Anexei 1 la prezenta 

procedură şi vor fi semnate de către: directorul de departament, decanul facultăţii 

şi rector.  

4. RESPONSABILITĂŢI 

Conducerile departamentelor şi facultăţilor răspund pentru realizarea şi 

actualizarea planurilor de învăţământ, în termenul stabilit de Senatul 

Universităţii, potrivit procedurii prevăzute în prezenta procedură; 

Consiliile facultăţilor şi departamentelor, precum şi Senatul Universităţii 

răspund pentru avizarea şi aprobarea planurilor de învăţământ 

5. ÎNREGISTRĂRI 

Înregistrarea, difuzarea şi păstrarea planurilor de învăţământ se va face 

conform procedurii PS - 01, „Ţinerea sub control a documentelor şi datelor din 

cadrul UCDC”. 

6 .DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 21.05.2007 şi intrată în 

vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi 

aprobată în şedinţa Senatului din data de 14.04.2009 și în şedinţa Senatului din 

data de 22.09.2011 şi intră în vigoare începând cu aceeaşi dată. 

7. ANEXE 

Anexa 1: Modele de elaborare a planurilor de învăţământ 



 8 



 9 

Anexa 1 
UNIVERSITATEA CRESTINĂ DIMITRIE CANTEMIR  Forma de învăţământ: ZI           APROB 

FACULTATEA         Anul de studiu:           RECTOR 

SPECIALIZAREA:    Anul de învăţământ:     Prof. univ. dr. 

                 Corina Adriana Dumitrescu 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. Crt. Denumirea disciplinei Tip disciplină Categorie disciplină Cod disciplină 
Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 

Nr. 

CST C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL I 14 săptămâni 

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL ORE  SEMESTRUL I (obligatorii + opţionale)         

             

SEMESTRUL AL II - LEA 14 săptămâni 

             

             

             

             

             

             

        

             

             

TOTAL ORE  SEMESTRUL II (obligatorii + opţionale)         

 DECAN:      DIRECTOR DEPARTAMENT  
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UNIVERSITATEA CRESTINĂ DIMITRIE CANTEMIR  LEGENDĂ: 

FACULTATEA C=Curs; S=Seminar; D=Dezbatere; T=Total; CST=Credite transferabile;  

SPECIALIZAREA:   DAP - Disciplină aprofundată; DSI - Disciplină de sinteză 

Forma de învăţământ: MASTER  DS=Disciplină de specialitate; DC=Disciplină complementară E=Examen;  

Anul de învăţământ  PV = Probă de verificare 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 

Crt. 
Denumirea disciplinei Tip disciplină 

Categorie 

disciplină 
Cod disciplină 

Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 
Nr. CST 

C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL I 14 săptămâni 

1             

2             

3             

4             

5             

TOTAL ORE  SEMESTRUL I (obligatorii)         

             

Nr. 

Crt. 
Denumirea disciplinei Tip disciplină 

Categorie 

disciplină 
Cod disciplină 

Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 
Nr. CST 

C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL  II 14 săptămâni 

6             

7             

8             

9             

TOTAL ORE SEMESTRUL II (obligatorii)         

RECTOR:  DECAN 

 



 11 

UNIVERSITATEA CRESTINĂ DIMITRIE CANTEMIR  Forma de învăţământ: FR APROB 

FACULTATEA   Anul de studiu:   RECTOR 

SPECIALIZAREA:    Anul de învăţământ:     Prof. univ. dr. 

         Corina Adriana Dumitrescu 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 

Crt. 
Denumirea disciplinei 

Tip 

disciplină 

Categorie 

disciplină 

Cod 

disciplină 

Nr. Ore / Săptămână Nr. Ore / Semestru Forma de 

verificare 

Nr. 

CST C S/L T C S/L T 

SEMESTRUL I 14 săptămâni 

             

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL ORE  SEMESTRUL I (obligatorii + opţionale)          
             

SEMESTRUL AL II - LEA   

             

             

             

             

             

             

        

             

TOTAL ORE SEMESTRUL al II-lea (obligatorii + opţionale)         

 DECAN:     DIRECTOR DEPARTAMENT 

 



 12 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

 

 
                       Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti 

                       Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774,  

                       E-mail office@ucdc.ro 

 

 
 

 

 

APROBAT, 
 

RECTOR 

 

PROCEDURA 

privind 

 

ELABORAREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA PROGRAMELOR 

ANALITICE ŞI A FIŞELOR/CALENDARELOR DE DISCIPLINĂ  

P0 -03 

Ediţia 3 

 

 

PRESEDINTE, 

COMISIE CEAC 

 

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR 

Revizia 1 2 3 4 5 

Nr. pagini 6 6 6   

Data 21.05.2007 5.03.2009 8.12.2011   

L.S.      

 

     Universitatea  Creştinã  „Dimitrie Cantemir” 

 



 13 

1.DOMENIU 

Procedura se aplică în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” de 

către Conducerea fiecărei facultăţi şi cadrele didactice din facultatea respectivă. 

2.SCOP 

Procedura stabileşte etapele şi responsabilităţile pentru elaborarea, 

actualizarea şi aprobarea programelor analitice şi a fişelor/calendarelor de 

disciplină din planurile de învăţământ pentru studiile de licenţă, masterat şi 

doctorat, pentru fiecare an universitar. 

3.DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

F-X  - codul facultăţii conform codificării aprobate de conducerea 

universităţii (ex. 1 pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative); 

TD – titularul de disciplină 

4.DESCRIEREA PROCESULUI 

4.1.Etape premergătoare 

a) Titularii de disciplină, împreună cu cadrele didactice din subordine, 

elaborează programa analitică şi fişa/calendarul disciplinei înainte de 

începerea anului universitar; 

b) Directorul de departament pune la dispoziţia titularilor de disciplină 

datele necesare prevăzute în planul de învăţământ şi programele analitice 

din anul precedent, în scopul actualizării conţinutului acestora. 

4.2.Elaborarea programelor analitice şi a fişelor/calendarelor de 

disciplină 

a) programa analitică şi fişa disciplinei va fi structurată conform anexelor 

nr. 1 şi 2 la prezenta procedură; 

b) titularul de disciplină va actualiza programa analitică ori de câte ori este 

necesar. 

c) programa analitică şi fişa/calendarul disciplinei vor fi realizate pe suport 

hârtie şi pe suport electronic,  tehnoredactat în formatul specificat în 

anexele 1 şi 2. 

d) programa analitică şi fişa/calendarul disciplinei vor fi predate directorului 

de departament în termenul stabilit de decanul facultăţii. 
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4.3.Aprobarea şi înregistrarea programelor analitice şi a 

fişelor/calendarelor de disciplină 

a) programele analitice şi fişele/calendarele de disciplină vor fi analizate în 

şedinţa departamentului în structura căreia figurează disciplina respectivă 

b) după aprobare, programa analitică va fi înregistrată conform procedurii 

PS-01, „Ţinerea sub control a documentelor şi datelor din cadrul UCDC” 

5.RESPONSABILITĂŢI 

a) Consiliul departamentului răspunde pentru elaborarea programelor 

analitice şi fişelor/calendarelor de disciplină din planul de învăţământ, 

înainte de începerea anului universitar şi în termenul stabilit de Senatul 

Universităţii. 

b) Titularii de disciplină şi Directorii de departament răspund pentru 

respectarea termenului şi recomandărilor stabilite de conducerea 

facultăţii, precum şi pentru conţinutul programelor analitice. 

6. DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta Procedură, aprobată în şedinţa de Senat din 21.05.2007 şi intrată în 

vigoare începând cu anul universitar 2007-2008, a fost modificată, completată şi 

aprobată în şedinţa Senatului din data de 5.03.2009 şi din data de 08.12.2011. 

Prezenta Procedură aşa cum a fost modificată şi completată intră în vigoare 

începând cu data de 1.01.2012. 

7.ANEXE 

Anexa 1: Model Programă analitică 

Anexa 2: Model Fişa disciplinei 

 



 15 

 



 16 



 17 



 18 

 


