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Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul UPG 

privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a 
programelor de studii universitare de licență și masterat (COD: R 04 – 11), 
prin raportare la standardele ARACIS în vigoare aplicabile programelor 
universitare de master (ciclul II). 

Prezentul raport a fost realizat în contextul evaluării periodice interne, la 
cererea conducerii departamentului, evaluarea fiind folosită pentru îmbunătățirea 
programului de studii. 

 
1. Categoria programului de master  

Programul de masterat  Mamagementul Sistemelor Microeconomice 
(MMSMZ) îşi propune realizarea unei orientări în carieră a masteranzilor în 
concordanţă cu cerinţele actuale de pe piața națională și internațională a muncii. 
În acest scop, programul furnizează un cadru de învăţare şi cercetare care să 
permită absolvenţilor să se angajeze corespunzător pe piaţa muncii şi să continue 
studiile universitare printr-un program doctoral.  

Programul  MMSMZ  răspunde unor cerinţe actuale ale societăţii şi 
economiei româneşti pentru pregătirea de specialist, astfel: Manager general cod 
COR 112028, Director economic cod COR 112020,  Consultant în management 
cod COR  (Anexa 1*. Plan de învățământ MSM valabil 2020-2021; Anexa 2. Fișa 
programului de studii; Anexa 3. Grila 1 RNCIS; Anexa 4. Grila 2 RNCIS).  

Diplomele oferite absolvenţilor sunt în concordanţă cu calificările 
universitare reglementate la nivel naţional prin Cadrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior. (Anexa 2. Fişa programului de studii) 

Planul de învățământ aferent programului de studii MMSMZ  pentru anul 
universitar  2020-2021  (Anexa 1) conține structura disciplinelor studiate pe ani 
de studiu, precizând numărul de ore, numărul de credite și forma de evaluare 
pentru fiecare disciplină. 

În vederea asigurării concordanței curriculei universitare cu cerințele pieței 
muncii, dar si cu standardele specifice ARACIS actualizate şi cu cerinţele legate 
elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în anul 2018, ca urmare a analizei 
planului de învățământ în vigoare s-a procedat la modificarea acestuia, rezultând 
planul de învățământ  actualizat ce a intrat în vigoare începând cu anul universitar 
2018-2019, aplicabil și în anul universitar 2020-2021 (Anexa 5). 

În raport cu cerințele ARACIS, programul de studii analizat se încadrează 
în categoria master profesional, organizat pe 4 semestre, fiind orientat 



preponderent spre formarea competențelor profesionale. Astfel, calificarea se 
definește în baza descrierii generale a rezultatelor învățării și se exprimă prin:  
a) Competențe profesionale generale, (asociate domeniului de studii – 
Management); 
b) Competențe profesionale specifice (asociate direct  programului de studii). 

Pentru programul de studii analizat, competențele profesionale și 
transversale sunt definite în cadrul Grilei 1 RNCIS (Anexa 3), în timp ce Grila 2 
RNCIS (Anexa 4) trasează în mod adecvat corelaţiile dintre competenţe şi ariile 
de conţinut, disciplinele de învăţământ şi creditele alocate. 

Structura generală a programului de studii, competențele, precum și 
debuşeele profesionale ale absolvenţilor programului de studii sunt descrise în 
Fișa programului de studii (Anexa 2). 
 
2. Admiterea 

Admiterea candidaților la programului de studii MMSMZ pentru anul 
universitar 2020-2021 s-a realizat în conformitate cu normele legale și interne în 
vigoare (R 04-02. Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de 
admitere la studii universitare de master 2020), iar domeniul universitar de master 
aprobat prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor 
şi al specializărilor/programelor de studii universitare este Management. 

 
3. Personalul didactic 

Pentru anul universitar 2020 - 2021, toate  posturilor didactice au fost 
constituite conform normelor legale, întreg personalul didactic ce desfășoară 
activități în cadrul programului de studii  MMSMZ  fiind angajat în conformitate 
cu prevederile legale, în baza Metodologiei privind organizarea și desfăşurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante. Cadrele 
didactice implicate în activităţile aferente programului au avut gradul de profesor 
universitar, conferențiar universitar sau lector/șef de lucrări, conform normelor în 
vigoare (Anexa 6. Lista discipline si titulari, 2020 -2021). 

Toate cadrele didactice care au susținut activități didactice în cadrul 
programul de studii analizat dețin titlul științific de doctor în domeniul 
disciplinelor din postul ocupat.  

În conformitate cu cerințele ARACIS, universitatea dispune de cadre 
didactice titulare proprii, cu titlu de profesor sau conferențiar, pentru cel puțin 
jumătate din disciplinele aferente programului (Anexa 6. Lista discipline si 
titulari, 2020 -2021; Anexa 7. Orare  MMSMZ 2020-2021). 

 
4. Studenţii 
 

În privinţa numărului de studenți înmatriculați la programul de studii  
MMSMZ pe ani de studii în perioada 2014-2020, se remarcă un interes constant al 
candidaţilor pentru acest program de studii, cu o ușoară descreștere în ultimul an. 



 
Tabel nr. 1. Formații de studiu, an universitar 2020-2021, masterat 

MMSMZ 

Program 
de studii 

Anul 
de 

studiu 

Nr. 
Stud. 

Nr. serii 
de 

predare 

Nr. mediu 
stud. pe 

serie 

Nr. grupe 
de 20-25 

stud. 

Nr.grup
e de 10-
13 stud. 

Nr. mediu 
stud. pe 
grupe 

MMSMZ I ZI 21 1 21x1 1 2 
10x1; 
11x1 

MMSMZ II - ZI 26 1 30x1 1 2 13x2 

Total 
General 

 58   2 4  

 
Situaţia privind promovabilitatea studenților masteratului MMSMZ pe anii 

de studiu pentru anul universitar 2020-2021 se prezintă astfel: 
 

Tabel nr. 2. Situaţie promovabilitate pe ani de studiu, 
an universitar 2020 – 2021 

 

DOMENIUL / 
PROGRAM DE STUDII 

Nr. 
absolvenți 

care au 
finalizat 
studiile 

de master, 
promoția 
curentă

Nr. de 
absolvenți 

care au 
obținut 

diplomă - 
promoția 
curentă 

Rata de 
promovabilitate 

la studiile de 
disertație (%) 

Management / MMSMZ 26 26 100% 

 
Situaţia absolvenţilor programului de studii MMSMZ  din promoţia 2021 

este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

   



Tabel nr. 3. Situația absolvenţilor MMSMZ privind examenul de finalizare a 
studiilor, 2020-2021 

 

Anul univ. Sesiunea Înscriși Absolvenți
Promovabilitate 

(%) 
2020-2021 IULIE 26 26 100% 
2020-2021 SEPTEMBRIE - - - 

 
 
5. Organizarea procesului de învățământ  

Evaluarea internă curentă a programului de studii MMSMZ   s-a realizat 
prin raportare la standardele ARACIS în vigoare aplicabile programelor 
universitare de master (ciclul II) (Anexa 8). 

 

Tabel. nr. 4. Evaluarea programului de studii  prin indicatorii ARACIS, an universitar 
2020-2021 

 

Nr. 
Crt. 

INDICATOR NIVEL ARACIS 

NIVEL 
REALIZAT 

MMSMZ 2020-
2021 

1. Durata programelor de master 2 ani = 4 semestre 2 ani = 4 semestre

2. 
Durata unui semestru de activitate 
didactică 

14 săptămâni* 14 săptămâni* 

3. 
Numărul de ore de activitate didactică 
pe săptămână 

12-20 ore 17,15 ore (în medie) 

4. 
Numărul  de  ore  didactice  
organizate  pentru  întregul ciclu al 
studiilor de master 

672- 1120 ore 922 ore 

5. Numărul de discipline pe semestru Min. 3 - max. 8 Min. 4 – max. 5

6. Numărul total de credite obligatorii 120 ECTS 120 ECTS 

7. 
Numărul de credite obligatorii pe 
semestru 

30 ECTS 30 ECTS 

8. 
Durata minimă a practicii de 
specialitate 

84 -90 ore 84 ore 

9. 
Numărul de credite alocate pentru 
practica de specialitate 

3 ECTS 4 ECTS 

10. 
Durata pentru elaborarea lucrării de 
disertație 

minim 2 săptămâni 2 săptămâni 

11. 
Numărul de credite alocate pentru  
promovarea lucrării de disertație

10 ECTS 10 ECTS 

12. 

Raportul dintre numărul orelor 
aplicative (seminare, laboratoare, 
proiecte, stagii de practică)  și 
numărul orelor de curs 

1 – 1,5 1,44 

13. 
Numărul minim de examene pe 
semestru 

50% din total 
evaluări 60% 



14. 
Numărul de săptămâni pentru 
sesiunile de examene pe semestru

Min 2 săpt. 3 săpt.  

15. Numărul de săptămâni pentru 
sesiunile de restanțe 

Min 1 săpt. Min 1 săpt. 

16. Numărul maxim de studenți pe serie 75 Indicator realizat 

17. Numărul maxim de studenți pe grupă 25 Indicator realizat

* inclusiv stagiile activității practice și de elaborare a lucrării de disertație  
 
Practica 

Pentru anul universitar 2020-2021, programul de master analizat a avut 
prevăzut un stagiu de practică de 84 de ore în semestrul 4 (Anexa 1. Plan de 
învățământ MMSMZ  valabil 2020-2021). 

Pentru stagiul de practică din anul II de studii, Universitatea Petrol-Gaze 
din Ploieşti are încheiate convenţii de colaborare cu unităţile care pot funcţiona 
ca baze de practică (organizații economice, instituții, organizații non-profit). 

Conform standardelor ARACIS, practica pentru masteranzi s-a efectuat, 
după caz, inclusiv în cadrul organizațiilor în care aceștia erau încadrați în muncă 
(în domeniul programului de masterat), fiind în același timp necesară adaptarea 
modalităților de efectuare a practicii la situația generată de pandemia Covid-19.  
 
Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor 

Pentru anul universitar 2020-2021, programul de master MMSMZ  s-a  
finalizat prin susținerea lucrării de disertație elaborate de fiecare absolvent, a cărei 
temă s-a corelat cu programul de pregătire universitară de masterat și cu domeniul 
de competență al conducătorului de disertație. 

Pentru anul universitar 2020-2021, temele de disertație au fost aprobate de 
conducerea Facultății de Științe Economice și de către departamentul coordonator 
al programului de studii (Departamentul Administrarea Afacerilor). 

Cerințele privind întocmirea și conținutul lucrării de disertație respectă 
normele ARACIS, fiind incluse într-ul Ghid de elaborare a lucrărilor de finalizare 
a studiilor, care se actualizează periodic. 

Începând cu anul universitar 2017-2018, procedura de monitorizare a 
inserției absolvenților pe piața muncii prevede recoltarea datelor de contact ale  
absolvenților de către secretarii comisiilor de disertație și aplicarea instrumentelor 
de monitorizare tuturor acestora.   Departamentul Administrarea afacerilor 
dispune de o baza de date proprie în care sunt înregistrate datele de identificare 
ale absolvenților programelor de licență și master, respectând legislația de 
protecție a datelor. Pentru colectarea datelor, Universitatea utilizează  un 
chestionar de monitorizare ce poate fi completat online 
(https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/chestionare-se). 
 

  



Concluzii: 

Pentru anul universitar 2020-2021, programul de studii MMSMZ 
îndeplinește standardele minime stabilite de ARACIS. 

Asigurarea concordanței între standardele specifice ARACIS, cerințele 
pieței muncii și planul de învățământ al programului de studii analizat se face prin 
actualizarea periodică a acestuia, ținând seama de toate cerințele aplicabile. 

Programul de studii  MMSMZ oferă orientări adecvate în cariera 
masteranzilor în concordanţă cu cerinţele actuale, la nivel european şi 
internaţional, furnizând un cadru de învăţare şi cercetare care permite 
absolvenţilor să se integreze corespunzător pe piaţa muncii. 
 
Propuneri de îmbunătățire: 

 Adaptarea modului de abordare a activităților didactice la contextul creat 
de pandemia Covid-19; 

 Îmbunătăţirea logisticii în sălile pentru seminarii; 
 Creșterea implicării masteranzilor în dezbateri, lucrul pe ateliere sau grupe 

de lucru, mai ales în activitățile derulate on-line; 
 Organizarea unor întâlniri on-line cu reprezentanţi din mediul de afaceri în 

cadrul unor activităţi didactice pentru îmbunătățirea cunoștințelor și 
abilităților practice legate de înțelegerea rolului și sarcinilor unui manager 
eficient în gestionarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare; 

 Implicarea masteranzilor prin elaborarea unor lucrări în cadrul unor 
manifestări ştiinţifice universitare desfășurate on-line. 

 
* Anexele la care se face referire în raport se regăsesc în format electronic în 
arhiva departamentului coordonator al programului de studii (ADA). 
 
Data: 04.02.2022 
 
Comisie de evaluare internă: 

Conf. Univ. Dr. Mariana Eftimie 

Lector univ. Dr. Uta Daniela 

Lector univ dr. Bădiceanu Octavian 


