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 CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 

 Prin cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior, cu nr. 5682, din data de 14.10.2021, Universitatea Maritimă din Constanţa 

solicită evaluarea externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat 

INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE. 

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 771 din data de 10.02.2022. 

Programele de studii universitare de masterat selectate spre a fi evaluate integral de 

ARACIS sunt: 

Verificarea îndeplinirii cerinţelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor şi 

indicatorilor de performanţă şi a standardelor specifice a fost efectuată de Comisia de 

experţi permanenţi de specialitate – Științe Inginerești 2 – a Consiliului ARACIS. 

Raportul de evaluare pentru evaluarea externă periodică a DSUM a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a 

standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915 

din 14/12/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 și 

Ghidului de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat. 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Programul de studii 

universitare de masterat 
Locație 

Limbă de 

predare 

Formă de 

învățământ 

Nr. de 

credite de 

studiu 

transferabile 

1.  Securitate cibernetică și 

managementul riscurilor 

Constanţa română IF 120 
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 REZULTATELE EVALUĂRII EFECTUATE DE CĂTRE  

COMISIA DE EXPERȚI PERMANENȚI DE SPECIALITATE 

 

Sunt îndeplinite / sunt parțial îndeplinite/ nu sunt îndeplinite următoarele criterii, standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea externă a 

domeniilor de studii universitare de masterat: 

A. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

A.1 – Structurile instituționale, administrative și manageriale    ESG 1.1, ESG 1.2, ESG 1.3 

Nr. 

crt. 
Cerințe Constatările comisie de experți permanenți de specialitate Calificativ 

(îndeplinit/ parțial 

îndeplinit/ neîndeplinit) 

1.  Misiunea și obiectivele programelor din 

domeniul de studii universitare de 

masterat sunt în concordanță cu misiunea 

instituției de învățământ superior, cu 

cerințele educaționale identificate pe 

piața muncii. 

In capitolul III. Misiunea şi valorile universităţii din Carta Universitatea Maritimă din Constanța misiunea 

asumată este: 

"-de a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim precum şi de a derula activităţi de 

cercetare în domenii ştiinţifice conexe, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi 

pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de 

cercetare. 

-de a promova educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere 

prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale; 

-de a contribui la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii 

academice la nivel social, economic şi cultural." 

Misiunea programului de studii de master “Securitate cibernetică și managementul riscurilor” este 

prezentată în Planul de învățământ SCMR şi constă în familiarizarea specialiştilor care lucrează în diferite 

companii şi instituţii care gestionează infrastructuri critice, din domeniile tehnice inginereşti şi IT, cu 

provocările induse de vulnerabilităţile echipamentelor şi sistemelor tehnologice digitizate în faţa 

atacurilor cibernetice. 

Misiunea programului de studii de master “Circuite și sisteme integrate de comunicații” este prezentată 

în Planul de învățământ CSIC şi constă în dezvoltarea unoer competente profesionale și de cercetare 

științifică de înalt nivel în domeniul circuitelor și sistemelor integrate de comunicații. 

Misiunea și obiectivele programelor din domeniul de studii universitare de masterat sunt relativă 

concordanță cu misiunea general asumată a Universității Maritime și prezentată în Carta UMC. 

 

îndeplinit 
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2.  Obiectivele declarate (competențe, sub 

formă de cunoștințe, abilități și atitudini) și 

rezultatele obținute de către studenți pe 

parcursul procesului de învățare, pentru 

toate programele de studii din cadrul 

domeniului de studii universitare de 

masterat evaluat, sunt exprimate explicit 

și sunt aduse la cunoștința candidaților și 

a beneficiarilor interni și externi. 

Planurile de învățământ SCMR și CSIC conțin informații relevante privind modul în care se are în vedere 

atingerea rezultatelor învățării declarate, prin prezentarea misiunii programului de studii de masterat, 

obiectivelor de formare profesională și de cercetare ale programului de studii, competențelor 

profesionale, competențelor transversale, standardelor ocupaționale vizate, cerințele pentru obținerea 

diplomei de master, structura ciclului universitar și a numărului de ore pe săptămână, modul de alegere 

a cursurilor opționale; 

Descrierile programelor de studii, despre recunoașterea internațională, despre ce anume se studiază, 

despre oportunități de studii în străinătate, despre descrierea și echiparea tehnică a laboratoarelor care 

îndeplinesc dobândirea competențelor sunt informații pe site. 

îndeplinit 

3.  Instituția coordonatoare a programelor de 

studii universitare de masterat din 

domeniul de masterat evaluat realizează 

consultări periodice, cu reprezentanți ai 

mediului academic inclusiv studenți, ai 

mediului socio-economic și cultural-

artistic și ai pieței muncii, în cadrul unor 

întâlniri oficiale consemnate prin procese 

verbale, minute etc. 

Denumirea Programului de studii „Securitate cibernetica și managementul riscurilor” din domeniul de 

studii universitare de master „Inginerie ElectronicăTelecomunicații și TehnologiiInformaționale” este 

proiectat și documentat în concordanță cu una sau mai multe calificări și ocupații existente în 

Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) și standardele ocupaționale aferente sau cu calificări 

previzionate. Absolvenții programului de studiu de master „Securitate ciberneticăși managementul 

riscurilor” au clar definită perspectiva pieței muncii, Standarde ocupaționale:215222 - Inginer sisteme 

de Securitate;215220 - Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente 

industriale;215227 - Inginer de cercetare în comunicații;251402 - Specialist în proceduri şi instrumente 

de securitate a sistemelor informatice; 

Denumirea Programul de studii „Circuite și sisteme integrate de comunicații” din domeniul de studii 

universitare de master „Inginerie ElectronicăTelecomunicații și TehnologiiInformaționale” este proiectat 

și documentat în concordanță cu una sau mai multe calificări și ocupații existente în Clasificarea 

Ocupațiilor din Romania (COR) și standardele ocupaționale aferente sau cu calificări previzionate. 

Absolvenții programului de studiu de master „Circuite și sisteme integrate de comunicații” au clar 

definită perspectiva pieței muncii, Standarde ocupaționale:215227 Inginer de cercetare în comunicații; 

215204 Inginer electronist transporturi, telecomunicații; 215228 Asistent de cercetare în comunicații; 

A.1.2 -5. Misiunea și obiectivele programelor de studii (Cod COR-Supliment diploma CSIC, Cod COR-

Supliment diploma SCMR, Opinii LSUMC SCMR) 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română. 

îndeplinit 

4.  Fiecare program de studii din domeniul de 

studii universitare de masterat evaluat 

este proiectat și documentat  în 

concordanță cu prevederile Cadrului 

Național al Calificărilor (CNC), cu 

Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior (RNCIS) și cu 

Standardele specifice domeniului de 

masterat elaborate de ARACIS. 

Programul de studii „Securitate ciberneticăși managementul riscurilor” este proiectat și documentat în 

concordanță cu prevederile CNC și RNCIS; Absolvenții au clar definită perspectiva pieței muncii; 

Programul de studii „Circuite și sisteme integrate de comunicații” este proiectat și documentat în 

concordanță cu prevederile CNC și RNCIS; Absolvenții au clar definită perspectiva pieței muncii; 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română, dar nu a fost şcolarizat niciodată. 

îndeplinit 



RAPORTUL CONSILIULUI  ARACIS   

privind evaluarea periodică a domeniului de studii universitare de masterat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE 

Universitatea Maritimă din Constanţa 
 

5/29 

Absolvenții programelor de studii de 

masterat au clar definită perspectiva 

ocupației pe piața muncii. 

5.  Denumirea fiecărui program de studii 

universitare de masterat este în strânsă 

corelare cu una sau mai multe calificări și 

ocupații existente în Clasificarea 

Ocupațiilor din Romania (COR) și 

standardele ocupaționale aferente sau cu 

calificări previzionate. 

Denumirea Programului de studii „Securitate cibernetica și managementul riscurilor” din domeniul de 

studii universitare de master „Inginerie ElectronicăTelecomunicații și TehnologiiInformaționale” este 

proiectat și documentat în concordanță cu una sau mai multe calificări și ocupații existente în 

Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) și standardele ocupaționale aferente sau cu calificări 

previzionate. Absolvenții programului de studiu de master „Securitate ciberneticăși managementul 

riscurilor” au clar definită perspectiva pieței muncii, Standarde ocupaționale:215222 - Inginer sisteme 

de Securitate;215220 - Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente 

industriale;215227 - Inginer de cercetare în comunicații;251402 - Specialist în proceduri şi instrumente 

de securitate a sistemelor informatice; 

Denumirea Programul de studii „Circuite și sisteme integrate de comunicații” din domeniul de studii 

universitare de master „Inginerie ElectronicăTelecomunicații și TehnologiiInformaționale” este proiectat 

și documentat în concordanță cu una sau mai multe calificări și ocupații existente în Clasificarea 

Ocupațiilor din Romania (COR) și standardele ocupaționale aferente sau cu calificări previzionate. 

Absolvenții programului de studiu de master „Circuite și sisteme integrate de comunicații” au clar 

definită perspectiva pieței muncii, Standarde ocupaționale:215227 Inginer de cercetare în comunicații; 

215204 Inginer electronist transporturi, telecomunicații; 215228 Asistent de cercetare în comunicații; 

A.1.2 -5. Misiunea și obiectivele programelor de studii (Cod COR-Supliment diploma CSIC, Cod COR-

Supliment diploma SCMR, Opinii LSUMC SCMR) 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română. 

îndeplinit 

6.  Programele de studii universitare de 

masterat profesional creează premisele 

pentru continuarea studiilor în ciclul al 

treilea de studii universitare și dezvoltare 

profesională continuă în carieră prin studii 

postuniversitare. 

Programul de studii universitare de master profesional „Securitate ciberneticăși managementul 

riscurilor” creează premisele pentru continuarea studiilor în ciclul trei de studii universitare și dezvoltare 

profesională continuă în carieră prin studii postuniversitare în domeniul tehnologiei informației, oferă 

oportunități de continuare a studiilor în ciclul de studii doctorale din domeniul „Inginerie Electronică 

Telecomunicații și Tehnologii Informaționale” prin conţinutul disciplinelor de cunoaştere avansată. 

Nu există absolvenţi ai programului SCMR care să fie înscrişi la doctorat. 

îndeplinit 

7.  Programele de studii universitare de 

masterat de cercetare oferă oportunități 

de continuare a studiilor în ciclul de studii 

de doctorat, prin recunoașterea unor 

module de studii din ciclul de masterat și 

stagii la universități partenere. 

În planul de învățământ al programului de studiu din domeniu Circuite și sisteme integrate de 

comunicații”este inclusă disciplina obligatorie ”Cercetare științifică”, aceasta creând premisele pentru 

continuarea studiilor în ciclul al treilea de studii universitare. 

Studenții masteranzi sunt parteneri în proiecte de cercetare desfășurate de colectivul cadrelor didactice 

din domeniul IETTI. 

Domnul profesor Tamaș Răzvan, coordonatorul programului de masterat, este conducător de doctorat 

Abilitare (Habilitation à Diriger de Recherches) în Radiofrecvenţă (Grenoble INP, Franța) 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română, dar nu a fost şcolarizat niciodată. 

îndeplinit 
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8.  Instituția de Învățământ Superior 

promovează și aplică politici clare și 

documentate privind integritatea 

academică, protecția dreptului de autor și 

împotriva  plagiatului, a fraudei și a 

oricărei forme de discriminare, conform 

legislației în vigoare și Codului de etică și 

deontologie aprobat de Senatul 

universitar. 

Universitatea Maritimă promovează și aplică politici clare și documentate privind integritatea 

academică, protecția dreptului de autor și împotriva  plagiatului, a fraudei și a oricărei forme de 

discriminare, conform legislației în vigoare și Codului de etică și deontologie aprobat de Senatul 

universitar. 

Codul de etică și deontologie universitară, existenta unui soft pentru determinarea similitudinilor ; 

Totodată, atât Carta universității, cât și planurile strategice al universității, respectiv facultății, includ 

integritatea academică și nediscriminarea printre principiile și valorile fundamentale ale universității, 

respectiv facultății; 

Lucrările de disertație sunt încărcate pe platformăși sunt supuse verificării similitudinilor; Rezultatul nu 

depășește 20% și este îndosariat în Proiect; 

De asemenea, în toate planurile de învățământ ale programelor de studiu de master este prevăzută 

disciplina obligatorie Eticăși integritate academică https://cmu-edu.eu/etica-umc/ 

îndeplinit 

A2. Baza materială și utilizarea infrastructurii de studiu și cercetare  ESG 1.6 

9.  Instituția de învățământ superior prezintă 

dovada privind deținerea sau închirierea 

spațiilor pentru activitățile 

didactice/aplicative/ laboratoare etc. 

Universitatea maritimă deține Sediu central pe str. Mircea cel Bătrân, sediul Lac Mamaia pe str. 

Cuarțului, sedii în care sunt Săli de curs, seminarii, laboratoare, simulatoare, departamente didactice și 

administrative, bufet, spațiu de servit masa.  

Universitatea deține 3 cămine Cămin A2, Cămin Far 3 și Cămin Lac Mamaia 

Universitatea deține Complex sportiv str. Aurel Vlaicu nr.1, Baza pentru sporturi și activități nautice la 

malul Lacului Mamaia. 

Documentele de proprietate ale spațiilor sunt prezentate în anexa. 

îndeplinit 

10.  Dotarea sălilor/laboratoarelor didactice, a 

laboratoarelor de cercetare sau creație 

artistică și/sau a centrelor de cercetare 

corespunde misiunii și obiectivelor 

asumate prin programele de studii, tipului 

de masterat și specificului disciplinelor din 

planul de învățământ. 

Dotarea sălilor, laboratoarelor didactice, a laboratoarelor de cercetare și a centrelor de cercetare 

corespunde misiunii și obiectivelor asumate prin programele de studii, tipului de master și specificului 

disciplinelor din planul de învățământ „Securitate ciberneticăși managementul riscurilor”și „Circuite și 

sisteme integrate de comunicații”; 

Dotarea principalelor laboratoare didactice şi de cercetare aflate în patrimoniul Facultății de 

Electromecanică navală– Departamentul Științe Generale Inginerești în care se efectuează lucrările de 

laborator precum şi cercetările cadrelor didactice şi ale masteranzilor de la domeniul de studii „Inginerie 

ElectronicăTelecomunicații și TehnologiiInformaționale”, specializarea „Securitate ciberneticăși 

managementul riscurilor” este prezentată în anexe. 

Dotarea principalelor laboratoare didactice şi de cercetare aflate în patrimoniul Facultății de 

Electromecanică navală– Departamentul Electronică și telecomunicații în care se efectuează lucrările 

de laborator precum şi cercetările cadrelor didactice şi ale masteranzilor de la domeniul de studii 

„Inginerie ElectronicăTelecomunicații și TehnologiiInformaționale”, specializarea „Circuite și sisteme 

integrate de comunicații” este prezentată în anexele RA; 

Orele de curs susținute în cadrul masteratului evaluat se desfășoară în săli dotate cu videoproiector și 

conexiune la internet, ceea ce permite  utilizarea unor metode de predare inovative pentru a exemplifica 

conceptele specifice; 

îndeplinit 
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În perioada pandemiei orele s-au desfășurat pe platformă, orele de laborator s-au efectuat față în față 

atunci când condițiile au permis sau s-au desfășurat online dar în următoarele condiții: cadrul didactic 

era prezent în laborator efectua lucrarea în fața unei camere iar studenții erau logațiîn timp real pe 

platformă. 

11.  Unitatea de învățământ supusă evaluării 

trebuie să dispună de spații de studiu 

individual sau în grup cu acces la fond de 

carte, baze de date internaționale și 

periodice în domeniul specializării în care 

se organizează învățământul la nivel de 

masterat. 

Biblioteca deține, în principal, colecții specializate pe profilul facultăților din cadrul instituției, dar şi 

colecții din celelalte sfere de cunoaștere, totalizând aproximativ 41 000 unități de bibliotecă. Biblioteca 

Universității Maritime din Constanța își are sediul în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din 

Constanța, la parter. https://cmu-edu.eu/biblioteca/ 

Catalogul electronic al Bibliotecii conține în această perioadă 60% din volumul de carte. Se continuă 

activitatea de scanare electronică a fondului de carte. 

Studenților li se asigură accesul electronic la baze de date naționale și internaționale specifice 

domeniului de studii universitare de masterat, pe eCampus https://campus.cmu-

edu.eu/course/index.php?categoryid=10 

Există fond de carte redactat de cadrele didactice care au predat la programele de studii licențăși 

master din cadrul domeniului IETTI. 

La data vizitei, UMC nu mai dispunea de găzduirea bibliotecii la sediul bibliotecii judeţene, biblioteca era 

mutată într-o locaţie de depozitare temporară; spaţii noi de bibliotecă sunt prevăzute în noile contrucţii 

din baza navală a UMC, cu finalizare în septembrie 2022. 

Unele materiale (existente fizic în bibliotecă) sunt destul de vechi şi potrivite mai curând la nivel de 

licenţă; alte materiale sunt în format electronic disponibil în mod ne-instituţional. Cărţile redactate de 

titulari nu acoperă integral disciplinele din planurile de învăţământ. 

Parţial îndeplinit 

12.  Fondul de carte propriu din literatura de 

specialitate română şi străină trebuie să 

existe într-un număr de exemplare 

suficient pentru a acoperi integral 

disciplinele din planurile de învăţământ, 

din care cel puțin 50% să reprezinte titluri 

de carte sau cursuri de specialitate pentru 

domeniul supus evaluării, apărute în 

ultimii 10 ani în edituri recunoscute la nivel 

național, precum și internațional 

Fondul de carte din Biblioteca Universității Maritime acoperă integral disciplinele din planul de 

învățământ al programelor de studii „Securitate ciberneticăși managementul riscurilor”și “Circuite și 

sisteme integrate de comunicații”; Domeniul Inginerie Electronică Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale deține 2072 de volume; Toate cadrele didactice au scris material didactice pe care le-

au încărcate pe platformă.  

La data vizitei, UMC nu mai dispunea de găzduirea bibliotecii la sediul bibliotecii judeţene, biblioteca era 

mutată într-o locaţie de depozitare temporară; spaţii noi de bibliotecă sunt prevăzute în noile contrucţii 

din baza navală a UMC, cu finalizare în septembrie 2022. 

Unele materiale (existente fizic în bibliotecă) sunt destul de vechi şi potrivite mai curând la nivel de 

licenţă; alte materiale sunt în format electronic disponibil în mod ne-instituţional. Cărţile redactate de 

titulari nu acoperă integral disciplinele din planurile de învăţământ. 

Parţial îndeplinit 

13.  Stagiile de cercetare se pot efectua  în 

laboratoarele și/sau în centrele de 

cercetare ale facultății/universității, cu 

condiția existenței unei dotări 

corespunzătoare. 

În vederea realizării unor activități cercetare, a finalizării lucrării de disertație și nu numai, studenții, care 

utilizează tehnici cantitative pentru a studia tematici din domeniul Inginerie ElectronicăTelecomunicații 

și Tehnologii Informaționale, pot utiliza dotarea pusă la dispoziție de Centrele cercetare Naval Electronic 

Engineering Research Center (CCIEN) și CyberSecurity Maritime andAutonomousOperationsResearch 

Center (CYBER-AO) (https://eeris.eu ). Laboratoarele au dotări tehnice, hard și soft corespunzătoare 

îndeplinit 
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pentru a susține activitățile în cadrul disciplinelor specifice pentru cercetare științifică, cercetare și 

practică pentru elaborarea lucrării de disertație; 

14.  Dotarea laboratoarelor de cercetare 

corespunde exigențelor temelor abordate 

în cadrul programelor de studii de 

masterat de cercetare și permite și 

realizarea unor cercetări de anvergură pe 

plan național şi eventual internațional. 

Temele de cercetare avute în vedere se încadreazăîn direcțiile de cercetare ale centrelor de cercetare; 

Studenții masteranzi au contract de muncă în cadrul proiectelor desfășurate; Activitățile de cercetare 

desfășurate sunt în concordanță cu temele de disertație; 

îndeplinit 

15.  Serviciile/Rețeaua ICT (Information and 

Communication Technology) sunt 

permanent actualizate, iar studenții au 

acces la aceasta fie individual, fie în 

grupuri organizate. 

Serviciile și rețeaua ICT (Information andCommunication Technology) sunt permanent actualizată în 

baza unui plan strategic multianual iar studenții au acces la aceasta fie individual, fie în grupuri 

organizate, în baza unor documente; 

Regulament de funcționare pentru Departamentul de Sisteme Informatice şi Comunicații; 

Aplicații software utilizate în procesul de învăţământ; 

eMail instituțional: http://mail.cmu-edu.eu 

Campus Virtual: http://campus.cmu-edu.eu 

Acces baze de date bibliografice și bibliometrice (Thomson ISI – Web of Science, SpringerLink, IEEE/IET 

Electronic Library (IEL)) 

Sistem de management al documentelor: http://docman.cmu-edu.eu 

Sistem de management al proiectelor: http://projman.cmu-edu.eu 

îndeplinit 

16.  Pentru programele de studii cu predare în 

limbi străine există resurse de studiu 

realizate în limbile respective. 

In structura supusă vizitei de evaluare, DSUM ETTI conţine un program de studii în limba engleză. 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română, dar nu a fost şcolarizat niciodată. 

Unele materiale (existente fizic în bibliotecă) sunt destul de vechi şi potrivite mai curând la nivel de 

licenţă; alte materiale sunt în format electronic disponibil în mod ne-instituţional. Cărţile redactate de 

titulari nu acoperă integral disciplinele din planurile de învăţământ. 

Nu este cazul 

A3. Resurse umane și capacitatea instituției de atragere a resursei umane externe instituției   ESG 1.5 

17.  Personalul didactic este angajat conform 

criteriilor de recrutare stabilite la nivel 

instituțional, în conformitate cu 

prevederile legale. 

Ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UMC se realizează în conformitate cu 

prevederile legale, în baza unei metodologii și a unui regulament proprii la nivelul universității; 

îndeplinit 

18.  Cadrul didactic coordonator/responsabil 

al domeniului de masterat asigură 

compatibilizarea programelor de studii din 

domeniu. 

Responsabil domeniu de studii de master Inginerie ElectronicăTelecomunicații și Tehnologii 

Informaționale este Prof. dr. ing. habil. T.R.; 

Ambele programe de studii își doresc pentru absolvenți atingerea competențelor specifice domeniului 

de studii, ambele programe de studii au în planul de învățământ discipline fundamentale și discipline de 

specialitate;  

îndeplinit 
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S-au stabilit și dezvoltat parteneriate, naționale și internaționale, cu instituții de învățământ superior și 

de cercetare, cu scopul compatibilizării curriculei și al promovării unei educații și a unei cercetări 

științifice comparabile cu cele similare din țări europene; 

S-au compatibilizat și aliniat la standardele și indicatorii de performanță programele de studii din 

domeniul Inginerie Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale; 

S-a acționat pentru compatibilizarea curriculei prin asigurarea unei experiențe practice pentru studenți 

prin contact direct cu instituțiile naționale de integrare. 

19.  Personalul didactic este format din 

profesori universitari, conferențiari 

universitari, șefi de lucrări (lectori 

universitari)  titulari sau asociați, sau 

specialiști reputați (maxim 20% din total 

cadre didactice implicate într-un 

program); titularii disciplinelor 

complementare trebuie să aibă titlul de 

doctor în domeniul disciplinelor predate. 

La programul de studii de master Securitate ciberneticăși managementul riscurilor desfășoară 

activitate didactică un număr de 18 cadre didactice: 13 c.d.titulare și 5c.d. cadre asociate (1 c.d. la 

Univ. Ovidius, 4 sspecialişti);  5 profesori universitari, 7 conferențiari universitari, 2 lectori universitari și 

4 cadre didactice asociate specialiști reputați; Cei 4 specialişti reputaţi (cadre didactice asociate) 

reprezintă 4/18 = 22% >20% din totalul cadrelor didactice. 

La programul de studii de master Circuite și sisteme integrate de comunicații desfășoară activitate 

didactică un număr de 8 cadre didactice: 7 c.d.titulare și 1 c.d. asociat;  2 profesori universitari, 5 

conferențiari universitari, 1 lector universitar;La programul de studii de master Circuite și sisteme 

integrate de comunicații în limba engleză sunt acelaşi cadre didactice ca la programul CSIC în limba 

română. 

Parţial îndeplinit 

20.  Pentru acreditarea domeniilor și a 

programelor de studii  universitare de 

masterat este necesară prezența la 

fiecare program de studii universitare de 

masterat a cel puțin unui cadru didactic 

cu titlul de profesor universitar şi a unui 

conferențiar universitar, titulari în 

universitatea organizatoare, având 

pregătirea inițială sau doctoratul, 

abilitarea, conducere de doctorat și/sau 

rezultate științifice recunoscute și 

relevante în ramura de știință în care se 

încadrează domeniul de masterat evaluat. 

Vizita de evaluare este de tip evaluare periodică 

La programul de studii de master Securitate ciberneticăși managementul riscurilor desfășoară activitate 

didactică un număr de 5 profesori universitari, 7 conferențiari universitari; 

1 profesor universitar și 3 conferențiari universitari au pregătire de doctorat în domeniul de studii al 

programului de master; 

La programul de studii de master Circuite și sisteme integrate de comunicații desfășoară activitate 

didactică un număr de 2 profesori universitari, 5 conferențiari universitari; 

2 profesori universitari și 5 conferențiari universitari au pregătire de doctorat în domeniul de studii al 

programului de master; 

Dl profesor T. R. este conducător de doctorat în domeniul - Abilitare (Habilitation à Diriger de 

Recherches) în Radiofrecvenţă (Grenoble INP, Franţa) 

Îndeplinit 

21.  Cel puțin 50% din cadrele care prestează 

activități didactice asistate integral trebuie 

să presteze aceste activități în calitate de 

La programul de studii de master Securitate ciberneticăși managementul riscurilor desfășoară activitate 

didactică un număr de 13 cadre didactice titulare din totalul de 18 cadre didactice;72.22% 

La programul de studii de master Circuite și sisteme integrate de comunicații desfășoară activitate 

didactică un număr de 7 cadre didactice titulare din cele 8 cadre didactice, adică 87% 

îndeplinit 
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titular în instituția organizatoare a 

domeniului de masterat evaluat. 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română. 

22.  Cel puțin 50% din disciplinele din planul 

de învățământ asistate integral, normate 

în Statul de funcții potrivit formei de 

învățământ, au ca titulari cadre didactice 

cu titlul de profesor universitar sau 

conferențiar universitar. 

La programul de studii de master Securitate ciberneticăși managementul riscurilor sunt prevăzute în 

planul de învăţământ 24 discipline cu predare asistată integral; dintre acestea sunt predate de profesori 

şi conferenţiari 18 discipline, adică 75%. 

La programul de studii de master Circuite și sisteme integrate de comunicații sunt prevăzute în planul 

de învăţământ 16 discipline cu predare asistată integral; dintre acestea sunt predate de profesori şi 

conferenţiari 12 discipline, adică 75%. 

îndeplinit 

23.  Personalul auxiliar care asigură suportul 

tehnic în laboratoarele didactice și de 

cercetare/creație artistică este adecvat 

pentru a asigura desfășurarea activităților 

practice prevăzute în planul de 

învățământ. 

Există un inginer şi trei tehnicieni. îndeplinit 

B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

B.1 - Conținutul programelor de studii     ESG 1.4 

24.  Instituția de învățământ superior aplică o 

politică transparentă a recrutării,  

admiterii, transferurilor și mobilităților 

studenților la ciclul de studii universitare 

de masterat, potrivit legislației în vigoare. 

Recrutarea, admiterea, transferul și mobilitățile studenților la ciclul de studii universitare de masterat se 

realizează în conformitate cu legislația în vigoare şi procedurile aprobate de Senatul 

universității;https://cmu-edu.eu/admitere-studii-master/ 

Se editează anual broșuri, pliante cu Oferta educațională a programelor de studii de master; s-au 

realizat filmulețe de prezentare ale Universității; 

îndeplinit 

25.  Admiterea se bazează exclusiv pe 

competențele academice ale candidatului 

și nu aplică niciun fel de criterii 

discriminatorii. 

Admiterea se bazează exclusiv pe competențele academice ale candidatului și nu aplică niciun fel de 

criterii discriminatorii, așa cum este prevăzut în Metodologia de admitere la UMC. 

Media de admitere este o medie ponderata: 50% media de la licență și 50% media anilor de 

studii;https://cmu-edu.eu/admitere-studii-master/ 

îndeplinit 

26.  La nivelul universității/ facultății există o 

metodologie de admitere la ciclul de studii 

universitare de masterat, ca document 

distinct sau ca parte a unui regulament de 

admitere pentru toate ciclurile de studii 

din universitate. 

La nivelul universității există o metodologie de admitere la ciclul de studii universitare de master ca parte 

a Metodologiei de admitere în UMC în care se descrie complet interesul proces de admitere la 

programele de studii de master, de la înscriere, examinare, confirmare și înmatriculare. 

îndeplinit 

27.  Se recomandă ca studenții de la 

programele de masterat profesionale să 

fie absolvenți ai programelor de licență din 

aceeași ramură de științe din care face 

parte programul de studii universitare de 

masterat. 

Conform HG433/2022 (programe de licenţă) şi HG anterioare, se constată că la Universitatea Maritimă 

din Constanţa există programe de studii de licenţă din mai multe ramuri de ştiinţă (toate inginereşti).   

Anexa suplimentară Stundeti admisi SCMR  arată că în medie în ultimii trei ani sunt 43% din 

masteranzii admişi care provin din alte ramuri de ştiinţă. 

Parţial îndeplinit 
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2021 16 din 34 (47%) sunt din alte ramuri de ştiinţă 

2020 7 din 18 (39%) sunt din alte ramuri de ştiinţă  

28.  Se recomandă ca studenții de la 

programele de masterat de cercetare să 

fie absolvenți ai programelor de licență din 

domeniul fundamental din care face parte 

programul de studii universitare de 

masterat. 

În ultimii 4 ani studenții înmatriculați la CSIC provin majoritar de la programul de studii de licență 

Tehnologia Sistemelor de Telecomunicații din același domeniu de studii ca și programul de master CSIC 

(în medie sunt 72%): 

2018/2019 s-au înmatriculat 21 de studenți din care 14 studenți au absolvit TST; (67%) 

2019/2020 s-au înmatriculat 25 de studenți din care 17 studenți au absolvit TST; (68%) 

2020/2021 s-au înmatriculat 22 studenți din care 18 studenți sunt absolvenți TST; (82%) 

2021/2022 s-au înmatriculat 21 studenți din care 15 studenți sunt absolvenți TST; (71%) 

îndeplinit 

29.  Gradul de promovare a studenților după 

primul an de studii confirmă adecvarea 

condițiilor de admitere (statistici din 

ultimele trei promoții). 

Statistici privind promovabilitatea studenților CSIC 

Promoția Gradul de promovare 

anul I % 

1.2017/2019 100% 

2.2018/2019 95% 

3.2019/2020 96% 

4.2020/2021 100% 

Statistici privind promovabilitatea studenților SCMR 

Promoția Gradul de promovare 

anul I % 

1.2017/2019 - 

2.2018/2019 - 

3.2019/2020 88% 

4.2020/2021 83% 

Statistici privind promovabilitatea studenților CSIC engleză: Programul de masterat CSIC (engleză) nu 

a fost şcolarizat vreodată. 

 

îndeplinit 

30.  Admiterea/transferul se face în limita 

capacitații de școlarizare aprobate de 

ARACIS și publicate în HG din anul 

calendaristic curent. 

Capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS și publicată în HG434/2022 pentru domeniul de master 

Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale este de 50 locuri. In anexa depusă la 

dosar B. - 35 EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ (Absolvenți SCMR-CSIC, Promovabilitate, Studenți 

înmatriculați domeniu la cele doua programe SCMR-CSIC) rezultă că în anul universitar 2019-2020 au 

fost înmatriculaţi la cele două programe de masterat 60 de studenţi (>50, mai mult de limita de 10% 

peste cifra din HG 318/2019 - toţi studenţii fiind înmatriculaţi de universitate pe locuri declarate la 

admitere) iar în anul universitar 2021-2022 au fost înmatriculaţi 55 de studenţi (>50, dar în limita de 

10% depăşire a cifrei HG 906/2021 - toţi studenţii fiind înmatriculaţi de universitate pe locuri declarate 

la admitere). 

neîndeplinit 
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31.  Studenții înmatriculați au încheiat cu 

instituția un Contract de studii, în care 

sunt prevăzute drepturile și obligațiile 

părților. 

Toți studenții încheie un contract de studii; Există o procedură operațională care stă la baza procesului 

de completare a contractelor de studii de master. 

îndeplinit 

32.  Concepția planurilor de învățământ s-a 

realizat cu consultarea mediului 

academic, a instituțiilor de cercetare, a 

angajatorilor,  a absolvenților și prin 

consultarea Standardelor specifice 

domeniului de masterat elaborate de 

ARACIS. Se vor prezenta documente 

doveditoare ale consultărilor purtate. 

Anual planurile de învățământ se revizuiesc; orice modificare în curricula se face cu aprobarea 

Consiliului profesoral şi a Senatului UMC. Anual se organizează întâlniri cu operatori economici pentru 

organizarea practicii sau intership.  În urma acestor activități se propun îmbunătățirea curriculei, sau 

dezvoltarea unor noi capitole în cadrul unor discipline iar apoi se organizează întâlniri în departamentul 

organizator al programului de studii la care participă cadrele didactice titulare.  

Anual în Departamentul de evaluare și asigurare a calității se întocmesc rapoarte de autoevaluare 

internă https://cmu-edu.eu/calitate/rapoarte-anuale-privind-calitatea-academica/ 

Nu au fost identficate înregistrări (procese-verbale, minute, ale întâlnirilor menţionate. 

Parțial îndeplinit 

33.  Structura și conținutul programelor de 

studii, organizarea proceselor de predare,  

învățare și evaluare precum și cele de 

supervizare a cercetării sunt centrate pe 

dezvoltarea de competențe și contribuie 

prin adecvarea lor la  atingerea 

obiectivelor și rezultatelor așteptate. 

Plecând de la misiunea programului de master „Securitate ciberneticăși managementul riscurilor” a 

obiectivului general și a obiectivelor specifice s-au stabilit competențele profesionale și transversale, pe 

care un absolvent al programului ar trebui să le dețină. S-au distribuit pe fiecare disciplinăși s-au ales 

posibile ocupații pentru care absolventul este pregătit. 

Plecând de la misiunea programului de master „Circuite și sisteme integrate de comunicații” a 

obiectivului general și a obiectivelor specifice s-au stabilit competențele profesionale și transversale, pe 

care un absolvent al programului ar trebui să le dețină. S-au distribuit pe fiecare disciplinăși s-au ales 

posibile ocupații pentru care absolventul este pregătit 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română. 

Conținutul programelor de studiu sunt revizuite și aprobate anual. 

îndeplinit 

34.  Planurile de învățământ cuprind explicit 

activități practice (laboratoare, proiecte, 

stagii de practică, activități de creație și 

performanță,  internship etc.) și o 

disertație prin care se atestă că fiecare 

student a acumulat competențele 

așteptate. 

Planurile de învățământcuprind explicit activități practice (laboratoare, proiecte, stagii de practică) și o 

lucrare finală de disertație prin care se atestă că fiecare student a acumulat competențele așteptate. 

Cerințele privind elaborarea lucrării de disertație sunt prezentate în Ghidul pentru întocmirea lucrării de 

disertație. 

In planurile de învăţământ stagiile de practică sunt considerate cu ore de tip proiect; durata totală a 

stagiilor de practică din fiecare semestru nu respectă prevederile legale (30 ore/săptămână practică); 

activităţile de practică nu sunt cuprinse în orariile studenţiilor. 

Fişele de disciplină practică consideră în mod explicit practică desfăşurată în cadrul unei instituţii/ firme 

(nu universitatea); numărul de convenţii-cadru de suport care menţionează explicit activitatea de 

practică este foarte mic (3 firme, dintre care una nefiind de specialitate - RAJA Constanţa) 

Parţial îndeplinit 

35.  Conceperea curriculumului reflectă 

centrarea pe student a procesului de 

învățare și predare, permițând alegerea 

unor trasee de învățare flexibile, prin 

Conceperea curriculumului la programul de master Securitate ciberneticăși managementul riscurilor 

reflectă centrarea pe student a procesului de învățare și predare, permițând alegerea unor trasee de 

învățare flexibile prin:disciplinele opționale din sem. 1: Sisteme electronice de navigație /Managementul 

securității cibernetice, Taxonomia riscurilor de securitate cibernetică în tehnologiile 

îndeplinit 
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discipline opționale și facultative și 

încurajează astfel studenții să aibă un rol 

activ în procesul de învățare. 

informaționale/Analiza şi clasificarea riscurilor de securitate cibernetică în tehnologiile informaționale, 

Sisteme de comunicații mobile și noțiuni de propagare/Managementul tehnologiei informațiilor prin 

prisma amenințărilor hibride, sem II Sisteme de comunicații subacvatice/Infracțiuni informatice în 

legislația penală română; anul II semI Echipamente radio definite software/Implicarea factorului uman în 

securitatea cibernetică maritimă, sem II Limbaje de descriere hardware/Investigarea infracțiunilor 

informatice; 

Conceperea curriculumului la programul de master Circuite și sisteme integrate de comunicații reflectă 

centrarea pe student a procesului de învățare și predare, permițând alegerea unor trasee de învățare 

flexibile prin: disciplinele opționale din sem.I Inteligență artificială în comunicații/Limbaje de descriere 

hardware și metodologia proiectării FPGA; 

Disciplina facultativă: în planul de învățământ SCMR: Voluntariat, iar la programul CSIC Introducere în 

securitate cibernetică și Voluntariat. 

36.  Modul de organizare a procesului de 

învățare și predare și metodele 

pedagogice folosite  sunt evaluate 

periodic  și modificate atunci când este 

cazul. 

În cadrul programelor de studii universitare de masterat, metodele de predare și învățare sunt 

fundamentate de modele teoretice și strategii specifice psiho-pedagogiei adultului.  

Fișele de disciplină prezintă în mod explicit conținutul cursului/seminar/laborator și metodele de predare 

care includ prelegerea și exemplificarea, discuții, activități de laborator, proiecte, studii de caz, stagii de 

cercetare și practică etc. Procesul de predare și învățare este flexibil și permite niveluri diferite de 

pregătire a studenților și stiluri diferite de învățare. Structura și conținutul programelor de studii sunt 

permanent îmbunătățite prin consultări cu cadrele didactice titulare, prin consultări cu alți membri ai 

mediului academic și ai instituțiilor de cercetare, cu mediul privat și cu absolvenți ai domeniului; 

îndeplinit 

37.  Structura programelor de studii 

încurajează o abordare interdisciplinară, 

prin activități care contribuie la 

dezvoltarea profesională și în carieră a 

studenților. 

Prin introducerea pachetelor cu discipline opționale, prin introducerea stagiilor de practică procesul de 

învățare încurajează o abordare interdisciplinară. 

îndeplinit 

38.  Conținutul programelor de studii de 

masterat de cercetare constituie o bază 

efectivă pentru studiile doctorale în 

domeniul evaluat. 

Programul de master Securitate ciberneticăși managementul riscurilor este un program de master 

profesional. 

Programul  de master Circuite și sisteme integrate de comunicații este un program de master de 

cercetare și conține în curricula 4 stagii de activitate efectivă de cercetare științifică.  

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română, dar nu a fost şcolarizat niciodată. 

Conținutul programelor de studii de master CSIC constituie o bază efectivă pentru studiile doctorale în 

domeniul Inginerie Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. 

îndeplinit 

39.  Fișele disciplinelor reflectă centrarea pe 

student a procesului de învățare-predare-

evaluare, includ activități didactice și 

specifice studiului individual, precum și 

Deoarece sunt incluse activități de studiu individual care dețin o pondere însemnată în activitatea de 

pregătire a studenților în domeniul de studii Inginerie ElectronicăTelecomunicații și Tehnologii 

Informaționale se reflectă astfel centrarea pe student a procesului de învățare-predare-evaluare; 

îndeplinit 
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ponderea acestora în procesul de 

evaluare finală. 

În fișele disciplinelor se detaliază modalitatea de evaluare a studenților, precum și evaluarea finală. Sunt 

redactate Fișele disciplinelor de studiu, Practică, Practica pentru elaborarea lucrării de disertație, 

Cercetarea științifică pentru disertație și elaborarea lucrării de disertație. 

40.  Fișele disciplinelor pentru programele de 

studii de masterat de cercetare științifică 

sunt proiectate astfel încât să asigure 

studenților abilități practice/de cercetare, 

care să le permită realizarea/ conducerea 

unor lucrări/proiecte de cercetare. 

Pentru programul de master Circuite și sisteme integrate de comunicații Fișele disciplinelor Cercetare, 

Practica Cercetare științifică și elaborarea disertației asigură studenților abilități practice și de cercetare 

care le permită realizarea și conducerea unor lucrări și proiecte de cercetare. 

îndeplinit 

41.  Pentru toate programele din domeniul de 

studii universitare de masterat evaluat, 

procesul didactic este astfel organizat 

încât să permită studenților dezvoltarea 

competențelor formulate ca rezultate 

așteptate ale programului de studii, în 

perioada legală prevăzută pentru 

finalizarea studiilor. 

Programele de masterat din domeniul ETTI sunt prevăzute a se desfăşura pe 4 semestre; durata unui 

punct credit este de 25 ore la masteratul profesional şi 26 ore la masteratul de cercetare. Durata 

semestrelor este de 14 săptămâni, cu sesiuni de examene de 3 săptămâni şi sesiuni de restanţe de 2 

săptămâni. 

îndeplinit 

42.  Timpul alocat și metodele de predare și 

învățare sunt adecvate conținutului 

disciplinelor,  centrate pe nevoile 

studenților, asigură dezvoltarea 

competențelor declarate și prezintă un 

echilibru între activitățile față în față și cele 

de studiu individual. 

Pentru ambele programe de studii din domeniul Inginerie Electronică Telecomunicații și Tehnologii 

Informaționale s-a avut in vedere ca timpul alocat și metodele de predare și învățare sa fie adecvate 

conținutului disciplinelor, centrate pe nevoile studenților si sa asigure dezvoltarea competențelo; 

îndeplinit 

43.  Procesul didactic este astfel organizat 

încât să dezvolte abilități de studiu 

individual și dezvoltare profesională 

continuă . 

Procesul didactic este astfel organizat încât dezvoltă abilități de studiu individual prin elaborarea de 

proiecte, referate, alocarea unui fond de timp pentru studiu individual, precum și dezvoltarea 

profesională continuă (life-longlearning) sub forma unui proces care stimulează şi împuternicește 

masteranzii să dobândească toate cunoștințele și deprinderile de care au nevoie în carieră şi să le aplice 

cu creativitate în orice mediu profesional. 

Orele prevăzute pentru studiul individual sunt în corelație cu numărul de ore de activități de grup; 

Pentru Securitate ciberneticăși managementul riscurilor orele de studiu individual au fost calculate cu 

SI = PCx 25 – 14 (C+S+L+P) 

Pentru Circuite și sisteme integrate de comunicații, orele de studiu individual au fost calculate cu SI = 

PCx 26 – 14 (C+S+L+P) 

îndeplinit 

44.  Rezultatele analizelor referitoare la 

calitatea predării, învățării și evaluării 

Metodele de predare și evaluare sunt analizate periodic în scopul îmbunătățirii calității predării, învățării 

și evaluării studenților; Rezultatele analizelor evaluării studenților confirmă adecvarea metodelor de 

Parţial îndeplinit 
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studenților confirmă adecvarea metodelor 

de predare și evaluare utilizate. 

predare și evaluare utilizate prin Rapoarte de audit intern; https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-

evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/ 

Rapoartele disponibile public cuprind doar ultimii doi ani universitari, pentru o parte a personalului 

didactic şi fără a detalia numărul de participanţi studenţi care au răspuns şi dacă acestea se referă la 

ciclul de licenţă sau masterat. Nu sunt documente care să ofere altă analiză asupra calităţii predării, 

învățării și evaluării studenților. 

Rapoartele detaliate de analiză a satisfacţiei generale a studenţilor (realizate de Liga studenţilor din 

universitate) sunt mult mai complexe şi informative. (https://cmu-edu.eu/despre-noi/rapoarte/) 

45.  Metodele și criteriile de evaluare a 

competențelor dobândite (cunoștințe și 

abilități) de studenți sunt explicit incluse în 

fișele disciplinelor și sunt adecvate 

conținutului disciplinelor și rezultatelor 

așteptate. 

Metodele și criteriile de evaluare a competențelor dobândite (cunoștințe și abilități) de studenți sunt 

explicit incluse la punctul 10 din fișele disciplinelor și sunt adecvate conținutului disciplinelor și a 

rezultatelor așteptate. Standardul minim de performanţă este enunţat doar prin componente 

adminsitrative ("obţinerea notei 5"), nu de conţinut. 

Parţial îndeplinit 

46.  Mecanismele de contestare a evaluării 

competențelor și abilităților sunt publice și 

oferă garanții studenților privind o 

reevaluare obiectivă. 

Există mecanisme de contestare a evaluării competentelor și abilităților care oferă garanții studenților 

pentru o reevaluare obiectivă; Ele se regăsesc în Regulamentul de activitate profesională a studenților 

care pot contesta repartiția în grupa, contesta rezultatul obținut la examene. Deasemeni, în 

regulamentul de finalizare studii se regăsesc pe lângă Comisiile de evaluare și Comisiilor pentru 

contestații la examenele finalizare studii. 

îndeplinit 

47.  În procesul de evaluare a activității de 

practică/ creație artistică/ cercetare 

științifică se ține cont de aprecierile 

tutorelui de practică/ îndrumătorului 

științific din entitatea/ organizația în care 

s-a desfășurat respectiva activitate. 

Realizarea unui stagiu de practică de specialitate în cadrul unei organizații din domeniul naval, al 

transportului maritim-portuar  sau al sectoarelor conexe în vederea consolidării cunoștințelor teoretice, 

dobândirii abilităților și formării competențelor profesionale practice. Studenții se înscrie pentru 

efectuarea stagiului de practică corespunzător pe platforma eCampus. https://campus.cmu-

edu.eu/course/view.php?id=1354 

Evaluarea competențelor dobândite de Practicant pe perioada stagiului de practică, se face la sfârșitul 

perioadei de practică, în cadrul colocviului de practică.Universitatea Maritimă din Constanța a încheiat 

parteneriate de colaborare privind efectuarea stagiilor de practică.  

Documentele elaborate pentru fiecare student în perioada stagiului de practică se colectează la decanat 

și sunt: 1.Fișa de evaluare cadru didactic supervizor, Fișa de evaluare la colocviu, Chestionar de 

feedback, Fișa de prezență care se completează de student dar se vizează de tutoreși cadru didactic 

supervizor. 

îndeplinit 

48.  Tematica pentru elaborarea lucrării de 

finalizare a studiilor (disertația) poate 

conține subiecte propuse şi/sau formulate 

în colaborare cu mediul științific, mediul 

socio-economic și cultural. 

Tematica pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (disertația) poate conține subiecte propuse 

şi/sau formulate în colaborare cu mediul științific, mediul socio-economic și cultural. Cadrele didactice 

asociate care au titlu de doctor conduc teme de disertație și temele propuse sunt formulate cu mediul 

economic corespunzător; 

Titlul lucrărilor de disertație prezentate în Baza de date cu lucrări de disertație de la specializarea de 

masterat https://campus.cmu-edu.eu/course/view.php?id=2033 

îndeplinit 
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49.  Eficacitatea evaluării cunoștințelor/ 

abilităților și legătura cu rezultatele 

declarate ale instruirii sunt periodic 

monitorizate și  evaluate. 

După fiecare activitate didactică se organizează activitatea de colectare a feedback-ului. Astfel 

activitatea de practică conține baza de date a chestionarelor feedback ale studenților; 

Cadrele didactice sunt evaluate de către student iar chestionarele stau la baza unor statistici efectuate 

anual. Rezultatele sunt acestor evaluări sunt publicate pe site UMC. https://cmu-edu.eu/rapoarte-

privind-evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/ 

Se realizează analize ale Comisiei de Consiliere și Orientare în Carieră privind inserția profesională a 

absolvenților masteratelor;https://cmu-edu.eu/centru-de-consiliere/ 

Rapoartele disponibile public cuprind doar ultimii doi ani universitari, pentru o parte a personalului 

didactic şi fără a detalia numărul de participanţi studenţi care au răspuns şi dacă acestea se referă la 

ciclul de licenţă sau masterat. Nu sunt documente care să ofere altă analiză asupra calităţii predării, 

învățării și evaluării studenților. 

Rapoartele detaliate de analiză a satisfacţiei generale a studenţilor (realizate de Liga studenţilor din 

universitate) sunt mult mai complexe şi informative. (https://cmu-edu.eu/despre-noi/rapoarte/) 

îndeplinit 

50.  Există programe de stimulare și 

recuperare a studenților cu dificultăți în 

procesul de învățare, a studenților 

netradiționali sau a celor aflați în situație 

de risc. 

În universitate există Comisia de Consiliere și Orientare în Carieră; 

Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE reprezintă o soluție pentru reducerea abandonului 

universitar; 

Studenţii pot primi burse pentru performanţa la studii. 

îndeplinit 

51.  Rata de absolvire cu diplomă de masterat 

a programelor de studii de masterat din 

domeniul evaluat confirmă 

adecvarea/eficacitatea procesului de 

predare-învățare. (Statistici din ultimele 

trei promoții). 

Statistici privind absolvirea domeniului de studii CSIC 

Promoția Rata de absolvire % Înmatriculaţi an I/ 

absolvenţi 

1.2017-2019 58% 12 / 7 

2.2018-2020 100% 21 / 13 

3.2019-2021 60% 25 / 13 

 

Statistici privind absolvirea domeniului de studii SCMR 

Promoția Rata de absolvire % Înmatriculaţi an I/ 

absolvenţi 

1.2017-2019 - - 

2.2018-2020 - - 

3.2019-2021 57% 35 / 18 

Programul de masterat CSIC (engleză) nu a fost şcolarizat vreodată. 

 

 

îndeplinit 

B2. Accesibilitatea resurselor educaționale  ESG 1.6 

52.  Instituția/facultatea supusă evaluării 

trebuie să dispună de bibliotecă cu fond 

Universitatea Maritimă dispune de bibliotecă cu fond de carte și periodice relevante în domeniul Inginerie 

Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale în care se organizează învățământul la nivel de 

Parţial îndeplinit 
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de carte și periodice relevante în domeniul 

specializării în care se organizează 

învățământul la nivel de masterat, în 

format fizic şi/sau electronic (acces la 

baze de date academice online). 

master. Sălile şi dotarea bibliotecii universității, cu evidențierea patrimoniului Bibliotecii sunt prezentate în 

Anexa Biblioteca.  

Există un fond de carte elaborate de către cadrele didactice care predau sau au predate în acest domeniu 

precum și cărți achiziționate și redactate de autori specialist recunoscuți în domeniu 

Există posibilitatea accesării bazelor de date internaționale pentru studiu sau pentru redactarea proiectelor 

de disertație. 

La data vizitei, UMC nu mai dispunea de găzduirea bibliotecii la sediul bibliotecii judeţene, biblioteca 

era mutată într-o locaţie de depozitare temporară; spaţii noi de bibliotecă sunt prevăzute în noile 

contrucţii din baza navală a UMC, cu finalizare în septembrie 2022. Unele materiale (existente fizic 

în bibliotecă) sunt destul de vechi şi potrivite mai curând la nivel de licenţă; alte materiale sunt 

în format electronic disponibil în mod ne-instituţional. Cărţile redactate de titulari nu acoperă 

integral disciplinele din planurile de învăţământ 
53.  Disciplinele din planul de învățământ 

trebuie să fie acoperite cu bibliografia 

didactică necesară (tratate, manuale, 

îndrumare, note de curs, suporturi de 

curs) la dispoziția studenților, în format 

electronic sau în număr suficient de 

exemplare tipărite. 

Toate disciplinele din planul de învățământ sunt acoperite cu bibliografia didactică necesară: cursuri 

elaborate de titularii de disciplină, îndrumare de laborator aflate la dispoziția studenților în număr 

suficient de exemplare tipărite și în format electronic postate pe eCampus; 

Toate cadrele didactice din Universitate au redactat materiale specifice activităților de curs, seminar, 

îndrumar de laborator sau îndrumar de proiectare și care au fost încărcate pe platforma eCampus; 

Cadrele didactice care susțin activitate didactică la programele SCMR și CSIC masterate din domeniul 

Inginerie Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale au redactat cărți. Unele materiale 

(existente fizic în bibliotecă) sunt destul de vechi şi potrivite mai curând la nivel de licenţă; alte materiale 

sunt în format electronic disponibil în mod ne-instituţional. Cărţile redactate de titulari nu acoperă 

integral disciplinele din planurile de învăţământ 

Parţial îndeplinit 

54.  Universitatea/facultatea care organizează 

programele de studii universitare de 

masterat asigură studenților accesul 

electronic la baze de date naționale și 

internaționale specifice domeniului de 

studii universitare de masterat. 

Este asigurat accesul studenților la bazele de date naționale și internaționale specifice domeniului de 

studii universitare de masterat. 

îndeplinit 

55.  Stagiile de practică/cercetare/creație se 

desfășoară pe baza unor acorduri de 

colaborare cu agenți socio-economici, 

instituții, organizații non-profit cu activități 

de producție, proiectare, cercetare, și 

creație cultural-artistică, după caz, 

relevante pentru  domeniul de studii 

universitare de masterat. 

Pentru a veni în ajutorul studenților în dobândirea competențelor profesionale specifice specializării pe 

care o urmează, Universitatea Maritimă din Constanța organizează și coordonează efectuarea stagiilor 

de practică. Stagiul de practică se desfășoară sub coordonarea unui cadru didactic supervizor 

desemnat de universitate 

Stagiul de practică se desfășoară la sediul social sau, după caz, la punctele de lucru ale Partenerului 

de practică, după un program stabilit de comun acord de părți. 

- Stagiul de practică se va efectua în baza unei Convenții Cadru încheiate între Organizatorul de 

practică, Partenerul de practică și Student practicant 

- Pentru detalii referitoare la Partenerii de practică, vă veți adresa la Decanat 

îndeplinit 
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- Pe parcursul efectuării stagiului de practică, studentul practicant va întocmi caietul de practică (ce se 

va găsi pe platforma eCampus în perioada următoare) în conformitate cu obiectivele educaționale 

expuse în tematică de practică. 

Fişele de disciplină practică consideră în mod explicit practică desfăşurată în cadrul unei instituţii/ firme 

(nu universitatea); numărul de convenţii-cadru de suport care menţionează explicit activitatea de 

practică este foarte mic (3 firme, dintre care una nefiind de specialitate - RAJA Constanţa) 

56.  Pentru programele de studii universitare 

de masterat cu predare în limbi de străine,  

universitatea / facultatea pune la 

dispoziția studenților resurse de studiu și 

materiale relevante în limba de predare. 

Programul de masterat CSIC în limba engleză are acelaşi conţinut cu programul de masterat CSIC în 

limba română, dar nu a fost şcolarizat niciodată. 

Nu este cazul 

57.  Instituția de învățământ superior oferă 

studenților sprijin relevant pentru procesul 

de învățare: consiliere în carieră, 

consultanță și asistență etc. 

În Universitatea Maritimă se oferă studenților sprijin relevant pentru procesul de învățare: consiliere în 

carieră, consultanță și asistență, prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră;https://cmu-edu.eu/centru-de-consiliere/ 

Pe prima pagina a site-ului www.cmu-edu sunt prezentate oferte de angajare sau intership. 

îndeplinit 

58.  Există programe de stimulare și 

recuperare a studenților cu dificultăți în 

procesul de învățare, a studenților 

netradiționali sau a celor proveniți din 

zone dezavantajate. 

Există programe de stimulare și recuperare a studenților cu dificultăți în procesul de învățare, a 

studenților netradiționali sau a celor proveniți din zone dezavantajate, astfel că există programe de 

stimulare pentru studenții cu performanțe la învățătură, programe de recuperare a materiei și organizare 

de consultații (programele se întocmesc prin intermediul platformei eCampus), se prevăd în 

regulamentul de burse a studențilormăsuri specifice studenților din categoria români de pretutindeni; 

îndeplinit 

59.  Există resurse educaționale alternative 

digitale și activități de suport on-line, 

implementate pe platforme e-Learning 

Există activități de suport on-line implementate pe platforme e-Campus UMC; Perioada ultimilor ani a 

însemnat dezvoltarea activității didactice în regim online, adaptarea la aceasta platformă cu toate 

activitățile de predare, de redactare de materiile specifice fiecărui tip de program de studii, organizarea 

de întâlniri în mediul virtual, ședințe, conferințe, filmarea lucrărilor de laborator și transmiterea lor în 

direct în contact cu studenții;  

Infrastructura hardware de care dispune Universitatea asigură implementarea şi administrarea 

platformei dar și activitatea în universitate, adresă instituțională eMail instituțional: http://mail.cmu-

edu.eu, acces baze de date bibliografice și bibliometrice (Thomson ISI – Web of Science, SpringerLink, 

IEEE/IET Electronic Library (IEL)),  Sistem de management al documentelor: http://docman.cmu-edu.eu 

Sistem de management al proiectelor: http://projman.cmu-edu.eu creându-se premisele unei 

comunicări mai eficiente şi rapide cu toți studenții; 

îndeplinit 

B3. Rezultatele învățării    ESG 1.3 

60.  Cunoașterea științifică generată în cadrul 

programelor de studii de masterat în 

ultimii 5 ani se evaluează luându-se în 

considerare, după caz: 

În fiecare an se organizează Sesiunea de comunicări științifice a studenților, chiar și în ultimii ani această 

manifestare s-a organizat în mediul online.  

Activitatea de cercetare desfășurată de cadrele didactice utilizând echipamentele din laboratoarele sau 

simulatoarele din Universitate include și participarea studenților de la programele de master din 

domeniul Inginerie Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. 

îndeplinit 
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a) publicațiile studenților în reviste 

relevante domeniului; 

b) comunicări științifice, participări 

artistice sau sportive la manifestări 

naționale și internaționale;  

c) alte rezultate ale studiilor 

relevante domeniului (propuneri de 

brevete, studii de caz, patente, produse și 

servicii, studii parametrice de optimizare, 

produse culturale, produse artistice,  

competiții sportive etc.);  

d) contribuții la cercetarea integrată 

în rețele de cercetare națională sau 

internațională; 

e) comunicări științifice ale 

studenților realizate/publicate împreună 

cu cadre didactice sau cercetători. 

Nu există documente centralizatoare explicite referitoare la cunoaşterea generată de masteranzii 

DSUM ETTI, cunoaştere făcută publică (conform cerinţelor) în  publicațiile studenților în reviste relevante 

domeniului; comunicări științifice, participări artistice sau sportive la manifestări naționale și 

internaționale; alte rezultate ale studiilor relevante domeniului (propuneri de brevete, studii de caz, 

patente, produse și servicii, studii parametrice de optimizare, produse culturale, produse artistice,  

competiții sportive etc.);  contribuții la cercetarea integrată în rețele de cercetare națională sau 

internațională (80% din sursele de informaţie menţionate în cerinţă) decât pentru masteratul CSIC în 

ceea ce priveşte publicaţiile de conferinţă. 

 

61.  Existența/Crearea progresivă a unei baze 

de date cu disertațiile susținute în ultimii 

ani. Lucrările prezentate sunt /vor fi 

stocate în extenso, în baza de date cel 

puțin 5 ani de la absolvire. 

În conformitate cu Regulamentul de finalizare studii, studenții/masteranzii încarcă pe platformă, înainte 

de susținerea publică dar după acceptul cadrului didactic coordonator, următoarele 

documente:1.Proiectul de diplomă/disertația, format word, 2.Capitolul cu contribuțiile originale și 

verificat în programul de similitudini și 3.Rezultatul de verificare în programul de similitudine; Verificare 

în soft-ul de identificare similitudini se face de către secretarele departamentelor didactice din care fac 

parte profesorii coordonatori ai proiectelor; Maxim admis în programul de verificare este de 20%;  

Toate documentele creează o bază de date ce sunt stocate conform nomenclatorului de arhivare UMC; 

îndeplinit 

62.  Statistici privind angajarea în domeniul 

evaluat sau în domenii conexe a 

absolvenților din ultimele trei promoții: 

a) în momentul înmatriculării, ponderea 

studenților masteranzi angajați; 

b) la un an de la absolvire, ponderea 

studenților masteranzi angajați 

Statistici privind angajarea absolvenților SCMR 

 

Promoția 

 

Înmatriculați 

 

Angajați în 

momentul 

înmatriculării 

 

Absolvenți 

Fără 

diplomă 

 

Angajați la 

un an de la 

absolvire 

 

1.2019/2021 35 35 20 18 

2.2020/2022 18 18 - - 

3.2021/2023 34 31 - - 

 

Statistici privind angajarea absolvenților CSIC 

Promoția Înmatriculați 
Angajați în 

momentul 

Absolvenți 

Fără 

Angajați 

la un an 

îndeplinit 
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înmatriculării diplomă de la 

absolvire 

 

1.2018/2020 21 10 27 13 

2.2019/2021 25 19 15 - 

3.2020/2022 22 16 - - 

Programul de masterat CSIC (engleză) nu a fost şcolarizat vreodată. 

 

63.  Pentru programele de studii de masterat 

de cercetare din domeniul evaluat 

ponderea absolvenților din ultimele 5 

promoții, care își continuă studiile la 

programele de doctorat (proprii sau 

externe instituției absolvite) să fie de peste 

10%. 

Sunt 7 absolvenţi de masterat CSIC din ultimele 5 promoţii înmatriculaţi ca doctoranzi; numărul de 

absolvenţi cu diplomă CSIC în ultimele 5 promoţii este de 12 (estimat) (2017) + 13 (estimat) (2018) + 

7 (2019) + 13 (2020) + 13 (2021) = 58, procentul este de 12% 

Programul de masterat CSIC (engleză) nu a fost şcolarizat vreodată. 

îndeplinit 

64.  Instituţia de învăţământ superior a definit 

standarde de calitate minimale pentru 

elaborarea lucrării de disertație, pe care le 

operaționalizează periodic și le face 

publice. 

Lucrările de disertație ale masteranzilor conțin aspecte aplicative din instituțiile unde au efectuat 

practica pentru elaborarea disertației şi elemente de cercetare științifică. Studenții completează un 

Caiet de practică, Portofoliu de practicăîn care descrie capitolul de elaborare a contribuțiilor proprii, 

expertize efectuate în timpul perioadei de practică, etc.  

S-a elaborat Ghidul pentru întocmirea lucrării de disertație și un Grafic de desfășurare în timp a depunerii 

documentelor necesare înscrierii la disertație.Toate acestea fiind publicate pe site-ul www.cmu-

edu.eu/absolventi/ 

îndeplinit 

B4. Activitatea de cercetare științifică (Criteriu aplicabil programelor se studii universitare de masterat de cercetare) 

65.  Există planuri de cercetare la nivelul 

facultăților/departamentelor 

coordonatoare ale programelor din 

domeniul de studii universitare de 

masterat evaluat, ce includ teme de 

cercetare relevante pentru  domeniul de 

studii universitare de masterat. 

Temele de cercetare de la programele de studii din domeniul Inginerie ElectronicăTelecomunicații și 

Tehnologii Informaționale sunt în concordanță cu planul activităților și temelor de cercetare propuse în 

planul de cercetare al Universității.  

Există rezultate considerabile ale cadrelor didactice indomeniul activității de cercetare. 

Planuri de cercetare la nivelul facultăților/departamentelor coordonatoare ale programelor din domeniul 

de studii universitare de masterat evaluat sunt incluse în planul strategic de cercetare al universităţii. 

îndeplinit 

66.  În domeniul de studii universitare de 

masterat supus evaluării se organizează 

periodic de către instituție sesiuni 

științifice, simpozioane, conferințe etc., la 

care participă şi studenții, iar contribuțiile 

acestora sunt diseminate în publicații 

relevante. 

Universitatea Maritimă organizează anual în cursul lunii mai o sesiune științifică studențească, care are 

secțiuni dedicate studenților masteranzi; Universitatea Maritimă organizează sau participă ca co-

organizator pentru conferințele internaționale: Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics 

and Nanotechnologies (ATOM-N), Modern Technologies in Industrial Engineering – ModTech 

(ModTech), conferințe organizate anual sau la o perioada de 2 ani. În ultimii 3 ani s-au organizat in 

mediul online; 

îndeplinit 
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67.  Instituția de învățământ superior face 

dovada existenței unor parteneriate reale 

cu mediul economic, social și cultural în 

domeniul de studii universitare de 

masterat evaluat, care asigură cadrul de 

dezvoltare și realizare a unor cercetări 

fundamentale sau aplicative. 

Pentru a asigura cadrul de dezvoltare și realizare a unor cercetări aplicative în domeniul Inginerie 

Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale sunt încheiate acorduri de parteneriat, 

protocoale de colaborare și convenții de practică; 

îndeplinit 

68.  Studenții sunt informați despre implicațiile 

legale ale activității de cercetare și ale 

codurilor de etică și deontologie în 

cercetare. 

În planul de învățământ al programului de master este prevăzută disciplina de Eticăși integritate 

academică;  

Există o practicăîn verificarea proiectelor de diploma/disertație în privința antiplagiatului la care participă 

toți studenții; 

Există Cod de eticăși deontologie în cercetare; 

îndeplinit 

B5. Activitatea financiară a organizației 

69.  Resursele financiare disponibile sunt 

adecvate și  asigură că obiectivele 

programelor de studii de masterat pot fi 

realizate. 

Atât situația financiară a universității cât și cea a facultățiidenotă disponibilitatea resurselor financiare în 

vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor programelor de studii de masterat din domeniul Inginerie 

Electronică Telecomunicații și Tehnologii Informaționale; https://cmu-edu.eu/informatii-publice/buget/ 

Toate datele privind bugetul, execuţia bugetară, bilanţul contabil, etc. sunt publicate pe site-ul 

https://cmu-edu.eu/informatii-publice/. 

îndeplinit 

70.  Instituția/facultatea/ departamentul 

asigură suportul financiar adecvat 

dezvoltării cercetărilor prevăzute în 

curriculumul  programelor de studii 

universitare de masterat de cercetare din 

domeniul de masterat evaluat. 

Universitatea/facultatea asigură suportul financiar adecvat dezvoltării cercetărilor prevăzute în 

curriculumul programelor de master https://cmu-edu.eu/informatii-publice/ - bilanțuri contabile, execuții 

bugetare; 

Toate datele privind bugetul, execuţia bugetară, bilanţul contabil, etc. sunt publicate pe site-ul 

https://cmu-edu.eu/informatii-publice/. 

îndeplinit 

71.  Instituția de învățământ superior  dispune 

de practici de auditare internă cu privire la 

principalele domenii ale activității 

financiare, în condiții de transparență 

publică. 

Universitatea Maritimă dispune de practici de auditare internă. îndeplinit 

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

C1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității    ESG 1.1 

72.  Instituția de învățământ superior aplică 

politica asumată privind asigurarea 

calității și dovedește existența și 

funcționarea structurilor și mecanismelor 

de asigurare a calității. 

În Universitatea Maritimă funcționează un sistem de management al calității implementat în conformitate 

cu Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință şi lista indicatorilor de 

performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Standardele și 

ghidurile pentru asigurarea calității în spațiul european al învățământului superior ESG:2015, Standardul 

SR EN ISO 9001: 2015, așa cum este precizat în Politica referitoare la calitate; https://cmu-

edu.eu/calitate/declaratie-de-politica-integrata-calitate-mediu/ 

îndeplinit 
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În Universitatea Maritimă exista Comisia de evaluare și asigurare a calității care activează pe baza unui 

Regulament de funcționare al CEAC; Departamentul de asigurare a calității este parte integranta a 

Departamentul administrativ din Organigrama UMC și activitatea lui se desfășoară pe baza 

Regulamentului de organizareși funcționare a DAC; 

Sistemul de management al calității este prezentat în pagina specifică https://cmu-edu.eu/calitate/ 

În anexaeste prezentat Regulamentul privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea 

periodică a programelor de studii, care descrie practicile în domeniul asigurării calității la programele de 

studii; 

73.  Programele de studii universitare de 

masterat sunt evaluate periodic intern 

privind următoarele aspecte:  

a) nevoi și obiective identificate pe piața 

muncii,  

b) procese de predare-învățare-evaluare,  

c) resurse materiale, financiare  și umane,  

d) concordanța dintre rezultatele 

declarate ale învățării și metodele de 

evaluare ale acestora,  

e) rezultate privind progresul și rata de 

succes a absolvenților,  

f) rata de angajabilitate a absolvenților în 

domeniul studiat,  

g) existența unui sistem de management 

al calității în scopul asigurării continuității 

și relevanței. 

Programele de studii universitare de masterat sunt evaluate intern periodic;  

Programele de studii universitare de masterat sunt auditate privind următoarele aspecte: nevoi și 

obiective identificate pe piața muncii, procese de predare-învățare-evaluare, resurse materiale și 

umane, concordanța dintre rezultatele declarate ale învățării și metodele de evaluare ale acestora, 

rezultate privind progresul și rata de succes a absolvenților, rata de angajabilitate a absolvenților în 

domeniul studiat, existența unui sistem de management al calității în scopul asigurării continuității și 

relevanței. 

Rapoartele de evaluare interna prezintă neconformitățile constatate fata de cerințele normative / 

standarde şi indicatori de performanță; https://cmu-edu.eu/calitate/rapoarte-anuale-privind-calitatea-

academica/ 

Rapoartele anuale sunt realizate la nivelul întregii universităţi, nu la nivelul programelor de studii. 

Parţial îndeplinit 

74.  Procesul de monitorizare a opiniei 

studenților este adecvat din punctul de 

vedere al relevanței informației colectate, 

al ratei de răspuns precum  și al măsurilor 

de îmbunătățire (identificate și 

implementate). 

Procesul de monitorizare a opiniei studenților este adecvat din punctul de vedere al relevanței informației 

colectate, al ratei de răspuns precum și al măsurilor de îmbunătățire identificate și implementate, prin 

colectare periodică a feedback-ului studenților asupra serviciilor educaționale oferite acestora 

(https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2020/09/Raport-LSUMC-privind-Gradul-de-satisfactie-al-

studentilor-din-UMC.pdf 

Raportul menţionat nu conţine răspunsuri ale studenţilor masteranzi, ci numai al studenţilor de la 

studiile de licenţă. 

Parţial îndeplinit 

75.  Rezultatele monitorizării opiniei 

absolvenților asupra procesului de 

învățare din perioada studiilor universitare 

sunt utilizare în procesul de îmbunătățire 

a conținutului și structurii programelor de 

studii. 

Rezultatele monitorizării opiniei absolvenților asupra procesului de învățare din perioada studiilor 

universitare sunt utilizare în procesul de îmbunătățire continuă, prin participarea acestora în Comisia de 

Evaluare Internă pentru Calitate;  

Se organizează „Ziua carierei”, „Târg de job” unde participă absolvenți angajați la companiile 

participante, studenți în universității și cadre didactice; 

Parţial îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/calitate/rapoarte-anuale-privind-calitatea-academica/
https://cmu-edu.eu/calitate/rapoarte-anuale-privind-calitatea-academica/
https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2020/09/Raport-LSUMC-privind-Gradul-de-satisfactie-al-studentilor-din-UMC.pdf
https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2020/09/Raport-LSUMC-privind-Gradul-de-satisfactie-al-studentilor-din-UMC.pdf
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76.  Rezultatele monitorizării opiniei 

angajatorilor cu privire la pregătirea 

absolvenților sunt utilizare în procesul de 

îmbunătățire a conținutului și structurii 

programelor de studii. 

Rezultatele monitorizării opiniei angajatorilor cu privire la pregătirea absolvenților sunt utilizare în 

procesul de îmbunătățire continuă a programului de studii; Opiniile eventualilor angajatori sunt pozitive 

în ceea ce privește organizarea programelor de studii din domeniul Inginerie Electronică Telecomunicații 

și Tehnologii Informaționale; 

Nu există înregistrări privind monitorizării opiniei angajatorilor cu privire la pregătirea absolvenților. 

Parţial îndeplinit 

77.  Monitorizarea opiniei studenților cu privire 

la procesul didactic confirmă eficiența 

acestuia și a serviciilor suport oferite. 

Anual LSUMC eliberează un Raport LSUMC privind Gradul de satisfacție al studenților din UMC 2020-

2021. 

îndeplinit 

78.  Instituțiile de învățământ superior/ 

Facultățile organizatoare a programelor 

din domeniul de studii universitare de 

masterat oferă informații publice 

complete, actualizate și ușor accesibile, 

asupra: 

a) obiectivelor programelor de studii și 

curriculumul, 

b) calificările și ocupațiile vizate,  

c) politicile de predare-învățare și 

evaluare,  

d) resursele de studiu existente,  

e) rezultatele obținute de 

studenți/absolvenți, 

f) sistemul de management a calității. 

Universitatea Maritimă oferă informații publice complete, actualizate și ușor accesibile, asupra 

obiectivelor programelor de studii SCMR sau CSIC, curriculumul, calificările și ocupațiile vizate, politicile 

de predare-învățare și evaluare, resursele de studiu existente, rezultatele obținute de absolvenți și 

sistemul de management a calității, prin postare pe internet a planurilor de învățământ, Recunoaștere 

internațională, Consiliere și Orientare în Carieră, oportunități de carieră. 

îndeplinit 

 

Observații / Recomandări  

 

 

- Se solicită Universităţii Maritime din Constanţa respectarea capacităţii de şcolarizare pentru anul I la nivelul domeniului de masterat. 

- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa respectarea Standardelor Specifice privind Evaluarea Externă a Calității Academice a 

Programelor de Studii din Domeniile de Masterat în ceea ce priveşte dimensiunea maximă a formaţiilor de studii de masterat (max. 30 studenţi/ grupă, 

max. 15 studenţi/ subgrupă). 

- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa analiza şi actualizarea fişelor de disciplină, în vederea asigurării unei completări 

consistente şi corelate cu planurile de învăţământ şi competenţele declarate,  cu bibliografie actualizată, precum şi pentru definirea standardului minim 

de performanţă a disciplinelor. 
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- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa asigurarea acoperirii corespunzătoare a disciplinelor din planurile de învăţământ cu 

material bibliografic existent în bibliotecile universităţii, realizarea unui fond de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină, 

corespunzător nivelului de studii de licenţă; reglementarea gestiunii şi accesului la resurse electronice de documentare ne-instituţionale. Se recomandă 

Universităţii Maritime din Constanţa introducerea unei centralizări şi monitorizări a resurselor de învăţare electronică printr-o platformă de e-learning 

utilizată uniform şi consistent. 

-  Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa realizarea unor forme ale planurilor de învăţământ în care activităţile de practică să fie 

incluse conform normelor legale (30 de ore/săptămână, ca activitate didactică asistată parţial), ca tip de disciplină specifică (nu proiect). 

-  Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa realizarea unei flexibilizări reale ale parcursului educaţional al studenţilor, prin 

configurarea corespunzătoare a pachetelor de discipline opţionale, prin introducerea posibilităţii de înlocuire a disciplinelor obligatorii din planul de 

învăţământ şi prin recunoaştere integrală fără echivalare a tuturor disciplinelor rezultate din mobilităţi Erasmus. 

- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa analiza conţinutului programelor de masterat pentru o mai bună adaptare la domeniul 

de studii şi la caracterul programului: introducerea pentru masteratul de cercetare a mai multor noţiuni avansate, reluare mai mică a noţiunilor din 

programele de studii de licenţă, respectiv mărirea componentei tehnice de specialitate pentru masteratul profesional. 

- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa analiza posibilităţii de aliniere mai bună a titlului programului de studii "Securitate 

Cibernetică şi Managementul Riscului" cu conţinutul curricular al acestuia, evaluând modificarea denumirii acestuia în "Managementul securităţii 

cibernetice şi al riscului". 

- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa includerea responsabilului de domeniu de studii de masterat ca participant cu drepturi 

şi obligaţii în regulamentele şi procedurile aferente iniţierii, monitorizării, evaluării periodice, desfăşurării activităţii din programele de licenţă. 

- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa realizarea şi documentarea consultărilor periodice cu studenți, reprezentanţi ai mediului 

socio-economic și ai pieței muncii. 

- Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa realizarea anuală a unui raport de evaluare internă a programului de studii, ce include 

propuneri de îmbunătățire a calității educației; de asemenea, realizarea unui raport anual privind monitorizarea carierei absolvenților săi, folosind un 

sistem propriu. 

-  Se recomandă Universităţii Maritime din Constanţa adaptarea regulamentelor de admitere astfel ca studenții de la programele de masterat 

profesionale să fie absolvenți ai programelor de licență din aceeași ramură de științe din care face parte programul de studii universitare de masterat 

şi studenții de la programele de masterat de cercetare să fie absolvenți ai programelor de licență din domeniul fundamental din care face parte 

programul de studii universitare de masterat. 
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 PROPUNEREA  COMISIEI  DE  EVALUARE 

Propunerea Comisiei de experţi permanenţi de specialitate – Științe Inginerești 2, 

adoptată în şedinţa online din data de 24.06.2022 a fost: a fost menținerea acreditării 

domeniului de studii universitare de masterat INGINERIE ELECTRONICĂ, 

TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE, cu monitorizare după 2 ani, cu o 

capacitatea de școlarizare de 60 studenți școlarizați în primul an de studii, conform Extrasului 

din procesul verbal, Raportului de evaluare al Comisiei şi Fişelor de evaluare, înregistrate la 

ARACIS cu nr. 539 din 24.06.2022. 

 Structura domeniului de masterat evaluat este următoarea:  

 

 

 

 EVALUAREA ÎN CONSILIU ŞI    

AVIZUL  CONSILIULUI  ARACIS 

 

Consiliul ARACIS a apreciat că procesul de evaluare s-a desfăşurat conform 

prevederilor Metodologiei de evaluare externă, a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii 

programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior și a Ghidului de 

evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat.  

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de 

experţi permanenţi de specialitate şi a avizului Directorului Departamentului de Acreditare 

privind respectarea procedurilor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior a constatat că:  

Domeniul de studii universitare de masterat Inginerie electronică, telecomunicaţii și 

tehnologii informaționale cu structura menționată mai sus satisface criteriile, standardele şi 

indicatorii de performanţă şi standardele specifice. 

 

Nr. 

crt. 

Programul de studii universitare de 

masterat 
Locație 

Limbă de 

predare 

Formă de 

învățământ 

Nr. de 

credite de 

studiu 

transferabile 

Tip masterat 

(cercetare/ 

profesional/ 

didactic) 

1.  Securitate cibernetică și managementul 

riscurilor 

Constanţa română IF 120 profesional 

2.  Circuite și sisteme integrate de 

comunicații 

Constanţa română IF 120 cercetare 

3.  Circuite și sisteme integrate de 

comunicații (în limba engleză - Circuits 

and Integrated Systems for 

Communications) 

Constanţa engleză IF 120 cercetare 
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 AVIZUL CONSILIULUI ARACIS 

  

În Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, elaborat şi 

aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, se 

propune: 

  MENȚINEREA ACREDITĂRII domeniului de studii universitare de masterat –  

INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE, CU MONITORIZARE LA 2 (DOI) ANI având următoarea 

structură:  

 

 

 din cadrul Universității Maritimă din Constanţa; 

 capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 60 de studenţi. 

 Prezentarea sintetică a rezultatelor evaluării domeniului de studii universitare de 

masterat analizat se regăsește în anexa prezentului raport.   

Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi soluţia propusă 

au fost discutate şi aprobate de Consiliul ARACIS la data de 30.06.2022.  

 

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS 

 
 

Președinte Conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU  

Vicepreședinte Prof. univ. dr. ing. Valentin NĂVRĂPESCU  

Secretar general Prof. univ. dr. ing. Dorian COJOCARU  

Director Departament de 

evaluare externă 

Prof. univ. dr. ing. Neculai-Eugen 

SEGHEDIN 

 

Director Departament de 

acreditare 

Prof. univ. dr. ing. Simona LACHE  

 

Acest aviz este valabil până la data de 30.06.2027 (cinci ani de la Ședința Consiliului ARACIS de 

avizare). Cererea de evaluare periodică se va depune cu trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate 

sub sancțiunea intrării în lichidare a domeniului de studii universitare de masterat.  

Acest aviz se transmite Ministerului Educaţiei în vederea elaborării Hotărârii de Guvern şi spre luare la 

cunoştinţă Universității Maritimă din Constanţa.   

București, iunie, 2022 

S025 / 539 MA 

SL/CM 

Nr. 

crt. 

Programul de studii universitare de 

masterat 
Locație 

Limbă de 

predare 

Formă de 

învățământ 

Nr. de 

credite de 

studiu 

transferabile 

Tip masterat 

(cercetare/ 

profesional/ 

didactic) 

1.  Securitate cibernetică și managementul 

riscurilor 

Constanţa română IF 120 profesional 

2.  Circuite și sisteme integrate de 

comunicații 

Constanţa română IF 120 cercetare 

3.  Circuite și sisteme integrate de 

comunicații/ Circuits and Integrated 

Systems for Communications) 

Constanţa engleză IF 120 cercetare 
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Anexă 

 
Denumire /Indicatori Observații 

1. Instituția de învățământ 

superior (denumire în limba 

română și în engleză) 

Universitatea Maritimă din Constanţa 

Maritime University of Constanţa 

2. Domeniul de studii universitare 

de masterat evaluat (denumire 

în limba română și în engleză) 

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 

Electronics, Telecommunications and Information Technologies Engineering 

3. Lista programelor de studii 

universitare de masterat din 

domeniu (denumire în limba 

română și în engleză) 

Circuite şi Sisteme Integrate de Comunicaţii 

(Integrated Circuits and Systems for Communications) 

Securitate Cibernetică şi Managementul Riscurilor 

(   CyberSecurity and Risk Management) 

4. Numărul de studenți 

înmatriculați la programele de 

studii de masterat din domeniu  

(la fiecare program în parte, 

pentru masteranzii actuali) 

92 studenţi (55 în anul I, 37 în anul II) 

5. Numărul de cadre didactice 

care predau la programele de 

studii de masterat din domeniu, 

din care titulari 

21 cadre didactice, dintre care 16 titulari, din care 15 titulari ai universităţii 

6. Diplomă eliberată Master 

7. Nivelul de calificare conform 

CNC 

7 

8. Obiectivele comune ale 

programelor de studii de 

masterat din domeniu 

Pregătire avansată în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, cu aplicaţii particulare specifice în domeniul 

maritim şi conex 

9. Durata de școlarizare 

(exprimată în număr de 

semestre) 

4 semestre 

10. Numărul total de credite ECTS 120 credite ECTS 
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11. Scurtă descriere a calificărilor 

vizate pe domeniu 

Descriere:  

215227 Inginer de cercetare în comunicații; 215204 Inginer electronist transporturi, telecomunicații; 215228 

Asistent de cercetare în comunicații 

 

215222 - Inginer sisteme de Securitate;215220 - Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente 

industriale;215227 - Inginer de cercetare în comunicații;251402 - Specialist în proceduri şi instrumente de 

securitate a sistemelor informatice 

 

12. Verdict - Menținerea acreditării 

/ neacreditare (în limba română 

și în engleză) 

Menţinerea acreditării 

Monitorizare după 2 ani 

(Maintaining accreditation, monitor after 2 years) 

13 Modificări solicitate în vederea 

reanalizării domeniului 

Nu  sunt 

14. Acreditat de ARACIS la data de  iunie 2022 

15. Echipa de evaluatori ARACIS: Prof. dr. ing. Constantin Vertan 

Conf. dr. ing. Marian Alexandru 

Ing. Ştefan-Gabriel Costea 

16. Perioada vizitei de evaluare 2-3 iunie 2022 

 


