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A. CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII
I. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI ŞI
PROGRAMULUI DE MASTER „ADMINISTRAREA AFACERILOR IN INDUSTRIA DE
PETROL SI GAZE”, MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE ACESTUIA
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti este o instituţie de învăţământ superior de stat,
acreditată şi care funcţionează în baza Decretului nr. 175/1948 pentru reforma învăţământului,
publicat în Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948, a Decretului nr. 702/1973, publicat în
Buletinul Oficial nr. 211/30.12.1973 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 23/11.01.2001,
publicată în Monitorul Oficial nr. 18/11.01.2011.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești are o misiune didactică şi de cercetare bine precizate
prin Carta Universității.
Misiunea Universității Petrol-Gaze din Ploiești conține elemente de specificitate şi
oportunitate datorită specificului acesteia şi anume pregătirea specialiștilor în domeniul
exploatării petrolului.
Programul de studii universitare de master „Administrarea Afacerilor în industria de petrol
şi gaze” este organizat în domeniul fundamental Ştiinţe Economice, domeniul de studii
universitare de master „Administrarea Afacerilor” conform Legii nr. 288/2004 privind studiile
universitare. Atât facultatea organizatoare a programului de studii, cât şi instituţia deţinătoare a
acestei facultăţi, sunt unităţi din structura învăţământului superior de stat, aflate sub coordonarea
directă a Ministerului Educaţiei. Facultatea organizatoare a programului de studii universitare de
licenţă este Facultatea de Ştiinţe Economice, în a cărei structură este inclus şi domeniul de studii
de master „Administrarea Afacerilor”. Pe baza cererii înregistrată la Agenția Română de
Asigurare a Calității in Învățământul Superior, cu nr.3157 din 11.06.2014, si a dosarului
înregistrat cu nr.3159/ 11.06.2014, Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești a primit aprobarea
funcționării programului de studii universitare de master „Administrarea Afacerilor in industria
de petrol si gaze”, pentru forma de învățământ cu frecventa, cu 120 de credite, din cadrul
Facultății de Științe Economice, in raport cu propunerea Comisiei de experți permanenți de
specialitate – Științe Economice 1, adoptata in ședința din data de 21.07.2014 (cf. Extras proces
verbal nr.460 din 21.07.2014) si a deciziei Comisiei Centrale ARACIS din 24.07.2014.
II. PERSONALUL DIDACTIC
Personalul didactic titularizat în UPG acoperă, într-un an universitar, maxim două norme
didactice, indiferent de instituţia de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.
Titularii de disciplină din cadrul programului evaluat deţin titlul ştiinţific de doctor în
domeniul disciplinelor din postul ocupat.
Titularii de discipline din cadrul programului de studii licenţă „Administrarea Afacerilor în
industria de petrol şi gaze” au elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului de învăţământ,
care acoperă integral problematica prevăzută în programele analitice

Conducerea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti asigură editarea lucrărilor sus-menţionate
prin Editura Universităţii şi prin centrul propriu de multiplicare şi legare, iar lucrările apărute în
alte edituri sunt achiziţionate sau donate de către autori şi puse la dispoziţia studenţilor într-un
număr corespunzător în cadrul bibliotecii.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, prin departamentele Facultății de Științe Economice
şi ale Facultăților de Ingineria Petrolului si Gazelor, respectiv Tehnologia Petrolului şi
Petrochimie, acoperă activitățile din planul de învățământ cu cadre didactice, pentru un ciclu
complet de master.
Personalul didactic al programului de studiu evaluat este alcătuit din 3 profesori, 3
conferenţiari şi 2 lectori– titulari în UPG Ploiesti, şi 4 cadre didactice asociate – specialişti în
domeniu sau cadre didactice în alte universităţi. Numărul acestora a rezultat ținând seama de
posturile întregi şi fracțiunile de posturi pe care le acoperă la programul evaluat.
Există un raport echilibrat între diferitele funcţii didactice.
III. STUDENŢII
Recrutarea studenţilor la UPG Ploieşti se face pe baza procedurilor de admitere proprii,
cuprinse în Metodologia de organizare a concursului de admitere la UPG Ploieşti. Astfel
candidații sunt admiși pe baza mediilor de la licența şi a notei primite la completarea unui test
grilă.
Înscrierea la concursul de admitere, la UPG Ploieşti, se face numai pe baza diplomei de
bacalaureat si a altor acte de studii echivalente.
La programul de studiu evaluat funcționează cate o grupa cu doua subgrupe pentru fiecare
an de studiu, asigurând astfel desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ.
Din analiza orarului programului de studiu evaluat rezultă că procesului de învăţământ se
poate desfăşura normal, în condiţiile legii.
La absolvire, rezultatele şcolare ale absolventului sunt atestate, pe baza registrului matricol,
prin Suplimentul la Diplomă, supliment întocmit de către secretariatul facultăţii, şi care se
eliberează absolventului odată cu Diploma de Master.
Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti reglementează promovarea studenţilor dintr-un an
de studiu în altul, în funcţie de creditele de studiu acumulate, printr-o procedură proprie, cuprinsa
in Regulamentul de organizare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite
transferabile
Conferirea certificatelor şi a diplomelor de studii de către Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieşti se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
La programul de studii evaluat, mai mult de 85% din totalul absolvenţilor fiecăreia din
primele serii de absolvenţi au promovat examenul de licenţă. Pe baza legăturilor menținute cu
absolvenții seriilor anterioare se poate afirma ca peste 50 % din absolvenții primelor serii sunt
încadrați cu contract de munca pe posturi corespunzătoare specializării obținute la absolvire.

B. STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Rezultatele analize si evaluării interne
1.

Există aprobarea Senatului Universităţii sau, după caz, a Consiliului de administraţie de
înfiinţare a unui nou program de studii universitare de master într-un domeniu de studii
universitare de master acreditat.
2. S-a făcut dovada oportunităţii înfiinţării unui nou program de studii universitare de master,
din punct de vedere al corelaţiei cu cerinţele pieţei muncii.

3. Suplimentul la diplomă pentru programul de studii universitare de master propus este în
concordanţă cu obiectivele asumate.
4. Competenţele vizate în programul de studii universitare de master sunt adecvate domeniului
în care se încadrează şi nivelul de pregătire corespunzător ciclului II.
5. Există concordanţă între planul de învăţământ, misiunea programului solicitat şi calificările
vizate
6. Planul de învăţământ cuprinde ponderile exprimate prin credite de studiu şi cu disciplinelor
ordonate succesive în timpul de şcolarizare.
7. Fişele disciplinelor includ rezultatele învăţării exprimate în forma competenţelor cognitive,
tehnice sau profesionale şi valorice.
8. Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat;
celelalte cadre didactice au pregătirea iniţială şi competenţele în domeniul disciplinei
predate.

CONCLUZIE
Programul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA DE
PETROL ŞI GAZE îndeplineşte cerințele normative obligatorii, standardele şi indicatorii de
performanţă şi standardele specifice.
Comisie:
conf. univ. dr. Albu Mădălina– președinte
lect. univ. dr. Brezoi Alina – membru
lect. univ. dr. Uţă Daniela – membru

