Raport de evaluare internă a programului de studiu
ADMINISTRAREA SI FINANTAREA PROIECTELOR DE
DEZVOLTARE
pentru anul universitar 2016-2017
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 Ploiesti are o misiune didactică si de cercetare bine precizate prin
Carta Universitătii.
Programul masteral de studiu profesional Administrarea si Finantarea Proiectelor Economice
este coordonat de Departamentul Administrarea Afacerilor din cadrul Facultătii de Stiinte
Economice a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
În anul universitar 2016-2017, personalul didactic care şi-a desfăşurat activitatea la programul
Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice, a îndeplinit condiţiile legale pentru ocuparea
posturilor didactice.
Personalul didactic al programului de studiu Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice
a fost alcătuit din 4 profesori, 7 conferenţiari şi 3 lectori universitari. Dintre cadrele didactice care
predau în cadrul acestui masterat doi sunt conducători de doctorat şi sunt titulari în cadrul Facultăţii
de Stiinţe Economice. La programul de studiu Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice
nu au funcţionat, în anul universitar 2016-2017, cadre didactice pensionate.
Toţi titularii de disciplină din cadrul programului evaluat deţin titlul ştiinţific de doctor în
domeniul disciplinelor din postul ocupat şi au elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului de
învăţământ, ce acoperă integral problematica prevăzută în programele analitice
Programul de studiu asigură masteranzilor, formaţi din absolvenţi- licenţiaţi ai Facultăţii de
Ştiinţe Economice şi nu numai, pregătirea pe două direcţii de studii:

cunoştinţe economice

fundamentale şi de specialitate.
În anul universitar 2016-2017, pregătirea economică fundamentală a inclus disciplinele:
Econometrie, Informatică managerială şi Management financiar internaţional.
Pregătirea economică de specialitate a inclus disciplinele:
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 Economie: Economie comparată, Concurenţă şi ajutoare de stat, Regionalizarea şi
globalizarea afacerilor.
 Antreprenoriat : Antreprenoriat şi gestiunea IMM, Asigurarea şi certificarea calităţii
produselor şi serviciilor.
 Investiţii: Eficienţa investiţiilor directe, Fezabilitatea programelor investiţionale,
Investiţii de portofoliu şi tehnici bursiere, Investiţii de portofoliu şi tehnici bursiere.
 Management şi prognoză : Managementul proiectelor, Managementul tranzacţiilor
internaţionale, Diagnostic şi previziune economică şi financiară.
 Informatică şi modelare economică: Sisteme inteligente în gestionarea afacerilor,
Modelarea şi optimizarea proceselor economice.

Aceste discipline se pot grupa în discipline obligatorii şi opţionale. Ponderea disciplinelor
obligatorii este, pentru anul universitar 2016-2017 de 90,33 % din numărul total de ore alocate, iar a
disciplinelor opţionale este de

9,67 % . Ponderea disciplinelor în planul de învăţământ este

exprimată prin creditele de studii ECTS. Disciplinele de studiu au o succesiune logică în planul de
învăţământ.
Competenţele generale oferite de programul de studii Administrarea şi Finanţarea Proiectelor
Economice sunt precis delimitate şi prevăzute în Fişa Specializării şi sunt compatibilizate cu cadrul
naţional al calificărilor. Competenţele de specialitate sunt clar precizate în fişele disciplinelor şi, de
asemenea, urmăresc compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor.
În anul universitar 2016-2017 s-a realizat o analiză a planurilor de studiu de la Facultatea de
Ştiinţe Economice, în vederea armonizării cu cerinţele ARACIS, specificate prin Standardele pe
domenii. Cu aceasta ocazie, au fost eliminate unele discipline şi au fost adaugate discipline noi.
Planurile noi de învăţământ intră în vigoare începând cu anul universitar următor.
Pentru disciplinele de studiu cuprinse în planul de învăţământ, în anul universitar 2016-2017 au
fost elaborate fişe de discipline, în care sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de
bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative pe teme, sistemul de
evaluare a studenţilor şi bibliografia minimală.
Programul masteral Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice a funcţionat în anul
universitar 2016-2017 având următoarea structură : anul I -două semestre a câte 14 săptămâni, anul
II două semestre de 14 şi, respectiv, 10 săptămâni. Numărul mediu de ore pe săptămână a fost de 14
în primul an de studiu şi 19 ore în al doilea an de studiu. Numărul mediu semestrial al disciplinelor
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este de 4,25, iar procentul disciplinelor din planul de studiu care sunt prevăzute a se finaliza cu
evaluare de tip “examen” este, pentru anul universitar 2016-2017 de 71%.
La programul de studiu evaluat, fiecare semestru are prevazute câte 30 de credite transferabile,
pentru disciplinele obligatorii.
Un program de studii de master profesional se individualizează, conform metodologiei ARACIS,
prin planul său de învăţământ, în care raportul dintre numărul de ore la disciplinele cu caracter
aplicativ (seminar, proiecte, laboratoare, practică) şi cele de predare (curs) se încadrează în
intervalul 1 – 1,5. La programul masteral Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice acest
raport a fost, în anul universitar 2016-2017 de 1,22.
Programul de de studii de master evaluat are prevăzut un stagiu de practică de 120 de ore în
semestrul al doilea al anului II de studii, numărul de credite pentru practica de specialitate fiind de
5. 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
Recrutarea studenţilor la U.P.G. Ploieşti se face pe baza procedurilor de admitere proprii,
cuprinse în Metodologia de organizare a concursului de admitere la UPG Ploieşti. Candidaţii la
programul de masterat evaluat sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă.
În anul universitar 2016-2017 au urmat cursurile programului de studiu masteral
Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice un număr de 56 de studenţi (28 în anul I şi 26 în
anul al II lea), respectiv câte o grupă pentru fiecare an de studiu.
Promovabilitatea studenţilor la programul de studiu evaluat, în anul universitar 2016-2017 a fost
de 89,3 % pentru studenţii anului I de studiu (actualmente studenţi în anul II), respectiv de 80,8%
pentru absolvenţii anului II de studiu. Procentul studenţilor masteranzi care au obţinut medii anuale
mai mari de 8,00 este, cumulat pe cei doi ani de studiu de 76,1%.
Studiile de master se finalizează prin susţinerea lucrării de disertaţie elaborate de fiecare
absolvent. Pentru anul universitar 2016-2017, temele de disertaţiei au fost aprobate de conducerea
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi de către Departamentul Administrarea Afacerilor.
Pentru elaborarea, susţinerea şi promovarea examenului de disertaţie se acordă 10 ECTS peste
cele aferente programului de studii.
În anul universitar 2016-2017, la examenul de disertaţie s-au înscris 20 de absolvenţi ai
programului masteral Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice, iar media de promovare a
acestui examen a fost de 9,64.
Oferta educaţională a prezentului program masteral pregăteşte absolvenţii pentru a putea să
răspundă cât mai bine cerinţelor actuale de pe piaţa muncii. Pe baza legăturilor menţinute cu
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absolvenţii seriei 2016-2017, pot afirma cu certitudine că mai mult de 65% dintre aceştia sunt
încadraţi cu contract de muncă legal pe posturi corespunzătoare specializării obţinute la absolvire.
În concluzie, considerăm că pentru anul universitar 2016-2017 programul masteral de studiu
profesional Administrarea şi Finanţarea Proiectelor Economice, coordonat de Departamentul
Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti îndeplineşte standardele minime stabilite de ARACIS.

Coordonator program de studii,
Lector univ. dr. Ioniţă Amalia Elena
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