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 CONSIDERAȚII GENERALE 

 

 

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

Superior, cu nr. 5683, din data de 14.10.2021, Universitatea Maritimă din Constanţa 

solicită evaluarea externă periodică a domeniului de studii universitare de masterat 

INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE. 

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 1011 din data de 21.02.2022. 

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 1 – 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.  Inginerie şi management în operarea 

terminalelor şi navelor maritime 

Constanţa română IF 120 

2.  Concepte moderne de inginerie 

mecanică navală 

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. 

Misiunea și obiectivele programelor din domeniul de studii universitare de masterat sunt în concordanță cu misiunea asumată 

a Universității Maritime și prezentată în Carta Universității Maritime Constanța (UMC). Misiunea domeniului de studii universitare 

de masterat Inginerie navală și navigație este asigurarea unei calități superioare în pregătirea studenților pentru exploatarea 

navelor comerciale în condiții de siguranță. 

Obiectivul general al domeniului de studii universitare de masterat este profesionalizarea inginerilor pentru a dobândi 

competențe în proiectarea, construcția, montarea, exploatarea, întreținerea şi repararea navelor, corespunzător standardelor 

economiei concurențiale, având cunoștințe inginerești şi manageriale actuale şi de perspectivă adecvate. Misiunea și obiectivul 

general al domeniului de studii universitare de masterat sunt în concordanță cu misiunea UMC și sunt prezentate în Raportul 

de Autoevaluare și în Carta UMC. Rezultatele așteptate ale programelor de studii universitare de masterat sunt în concordanță 

cu cerințele educaționale identificate pe piața muncii, în concordanță cu Cadrul European al Calificărilor și descrierile din portalul 

ESCO de la adresa https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation. Rezultatele învățării pentru ciclul II de studii sunt 

corespunzătoare nivelului 7 EQF: cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe 

din domeniu. 

Exista avize ANC pentru toate cele 8 programe de studii. 

Îndeplinit 

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 

Compatibilitatea dintre competențele, rezultatele învățării și Clasificarea Ocupațiilor din România (COR 2018) specifice 

programelor de studii organizate în domeniul de studii universitare de masterat sunt prezentate în Raportul de Autoevaluare. 

Planurile de învățământ pentru programele de studii sunt prezentate în anexele la Raportul de Autoevaluare și la Fișa Vizitei și 

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, competențelor profesionale, 

competențelor transversale, standardelor ocupaționale vizate, cerințele pentru obținerea diplomei de masterat, structura ciclului 

universitar și a numărului de ore pe săptămână, modul de alegere a cursurilor opționale, condiții de înscriere și promovare în 

Îndeplinit 

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
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domeniului de studii universitare 

de masterat evaluat, sunt 

exprimate explicit și sunt aduse la 

cunoștința candidaților și a 

beneficiarilor interni și externi. 

anul de studii următor, precum și existența unor programe de studii masterale apropiate în domeniul Inginerie Navală și 

Navigație. 

Compatibilitatea dintre obiective și ocupațiile COR este bine determinată pentru fiecare program de studii de masterat din 

domeniul Ingineriei navală și navigație. 

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. 

Universitatea Maritimă din Constanța organizează consultări cu mediul socio-economic prin intermediul decanatelor care 

organizează târg de job sau work-shop-uri sau întâlniri tematice cu operatorii economici și prin intermediul Comisiei de evaluare 

și asigurare a calității care are în componență cadre didactice, reprezentant al operatorilor economici și student. Exista opinii 

ale angajatorilor si studenților pentru înființarea fiecărui program de studii de masterat din domeniu. Dacă se solicită modificări 

în  curricula unui program de studii, acestea sunt analizate și aprobate de Consiliul Facultății. 

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. Absolvenții 

programelor de studii de 

masterat au clar definită 

perspectiva ocupației pe piața 

muncii. 

Programele de studii din domeniul Inginerie navală și navigație sunt proiectate și documentate  în concordanță cu prevederile 

Cadrului Național al Calificărilor precum și cu Standardele specifice domeniului de masterat Inginerie Navală și Navigație 

elaborate de ARACIS. 

Absolvenții programelor de studii au clar definită perspectiva pieței muncii.  

• Concepte moderne de inginerie mecanică navală: inginer nave, ingineri mașini termice, inginer cercetare în mașini 

hidraulice şi pneumatice;  

• Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime: specialist în domeniul calității, consultant sistem 

de calitate, specialist documentație studii;  

• Inginerie și management în domeniul maritim şi portuar: inginer mecanic, inginer nave, inginer mașini termice, expert 

inginer mecanic, proiectant inginer mecanic;  

• Inginerie și management în transport maritim și multimodal: inginer de cercetare în sisteme de propulsie, asistent de 

cercetare în sisteme de propulsie, inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord, proiectant inginer mecanic;  

• Transport Maritim: inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord, asistent de cercetare în echipamente și 

instalații de bord, inginer nave, inginer mașini termice, specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;  

• Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze/ Advanced Engineering in the Oiland Gas Offshore Industry  

(în limba engleză) (AEOGOI): inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier, inspector de specialitate inginer mecanic, 

referent de specialitate inginer mecanic, proiectant inginer mecanic, inginer de cercetare în echipamente și instalații 

de bord;  

Îndeplinit 
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• Tehnologii şi management în industria offshore de petrol şi gaze/ Offshore oiland gas technologyand management (în 

limba engleză) (OOGTM): Inginer nave, Inginer mașini hidraulice și pneumatice, Inginer mecanic utilaj tehnologic 

petrolier, Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;  

• Inginerie marină/ Marine Engineering  (în limba engleză) (ME): inginer mecanic, inginer nave, inspector de specialitate 

inginer mecanic; 

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. 

Programele de studii sunt proiectate și documentate 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. 

Absolvenții programelor de studii de masterat au clar definită perspectiva pieței muncii, Standarde ocupaționale: 

• Concepte moderne de inginerie mecanică navală: 214407 Inginer nave, 214410 Ingineri mașini termice, 214458 

Inginer cercetare în mașini hidraulice şi pneumatice; 

• Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime: 214129 specialist în domeniul calității, 214134 

consultant sistem de calitate, 214112 specialist documentație studii; 

• Inginerie și management în domeniul maritim şi portuar: 214401 inginer mecanic, 214407 inginer nave, 214410 inginer 

mașini termice, 214434 expert inginer mecanic, 214438 proiectant inginer mecanic, 214443 specialist mentenanță 

mecanică echipamente industriale, 214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie, 214452 inginer de cercetare 

în echipamente și instalații de bord; 

• Inginerie și management în transport maritim și multimodal: 214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie, 

214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie, 214452 inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord, 

214438 proiectant inginer mecanic; 

• Transport Maritim:214452 inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord, 214453 asistent de cercetare în 

echipamente și instalații de bord, 214407 inginer nave, 214410 inginer mașini termice, 214443 specialist 

mentenanță mecanică echipamente industriale; 

• Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze/ Advanced Engineering in the Oiland Gas Offshore Industry  

(în limba engleză) (AEOGOI): 214414 Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier, 214435 Inspector de specialitate 

inginer mecanic, 214436 Referent de specialitate inginer mecanic, 214438 Proiectant inginer mecanic, 214452 Inginer 

de cercetare în echipamente și instalații de bord; 

• Tehnologii şi management în industria offshore de petrol şi gaze/ Offshore oiland gas technologyand management  (în 

limba engleză) (OOGTM): 214407 Inginer nave, 214411 Inginer mașini hidraulice și pneumatice, 214414 Inginer 

mecanic utilaj tehnologic petrolier, 214443 Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale; 

• Inginerie marină/ Marine Engineering  (în limba engleză) (ME): 214401 Inginer mecanic, 214407 Inginer nave, 214435 

Inspector de specialitate inginer mecanic. 

Îndeplinit 

6.  Programele de studii universitare 

de masterat profesional creează 

premisele pentru continuarea 

studiilor în ciclul al treilea de studii 

Programele de studii universitare de masterat din domeniul Inginerie navală și navigație creează premisele pentru continuarea 

studiilor în ciclul trei de studii universitare și dezvoltare profesională continuă în carieră prin studii postuniversitare; UMC a 

dezvoltat un acord de colaborare cu Universitatea Politehnica București privind studiile doctorale. 

Îndeplinit 
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universitare și dezvoltare 

profesională continuă în carieră 

prin studii postuniversitare. 

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. 

Activitatea de cercetare pentru studenții de la programul de masterat de cercetare Concepte moderne de inginerie mecanică 

navală se desfășoară în cadrul centrelor de cercetare și în conformitate cu Strategia cercetării elaborată pe Universitate. 

Îndeplinit 

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. Există Codul de etică și deontologie universitară, și un soft pentru determinarea 

similitudinilor pentru toate lucrările de diplomă și disertație. 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 ale facultății. Toate lucrările de disertație conțin un capitol de contribuții personale care se verifica asupra 

existentei similitudinilor. Rezultatul nu poate depăși gradul de similitudine de 20% și este îndosariat în lucrare. De asemenea, în 

toate planurile de învățământ ale programelor de studii de masterat este prevăzută disciplina obligatorie Etică și 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 are sediu central pe str. Mircea cel Bătrân, sediul Lac Mamaia pe str. Cuarțului, unde se află săli de 

curs, seminarii, laboratoare, simulatoare, departamente didactice și administrative, bufet, spațiu de servit masa. Universitatea 

deține 3 cămine cazare studenți: Cămin A2, Cămin Far 3 și Cămin Lac Mamaia. Universitatea deține Complex sportiv str. Aurel 

Vlaicu nr.1, Baza pentru sporturi și activități nautice pe malul Lacului Mamaia. 

Documentele de proprietate ale spațiilor sunt prezentate în anexa privind baza materială și utilizarea infrastructurii de studiu și 

cercetare. 

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 

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

obiectivelor asumate prin programele de studii, tipului de masterat și specificului disciplinelor din planul de învățământ. 

Dotarea principalelor laboratoare didactice şi de cercetare aflate în patrimoniul Universităţii Maritime, în special ale 

Departamentului Științe Inginerești în domeniul mecanic și mediu și Departamentului Navigație care organizează programe de 

masterat din domeniu Inginerie navală și navigație, laboratoare în care se efectuează lucrări precum şi cercetări ale cadrelor 

didactice şi masteranzilor de la domeniul de studii Inginerie navală și navigație, este prezentată în anexele Raportului de 

Autoevaluare. 

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/etica-umc/
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disciplinelor din planul de 

învățământ. 

Activitatea se desfășoară pe simulatoare de ultimă generație: Simulator de navigație și manevra navei, TRANSAS NT-PRO4000, 

Simulator compartiment mașină navală Konsberg, Simulator de manipulare mărfuri lichide în vrac, Simulator de poziționare 

dinamic DYNAMIC POSITION, Simulator ECDIS – sistem integrat de navigație, Simulator de navigație electronica pentru 

gestionarea simultana a 13 nave. 

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. 

Aflată prioritar în serviciul studenților şi a comunității academice a universității, 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 Universităţii Maritime din Constanța își are sediul în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din 

Constanța, la parter. Biblioteca are o sală de lectură dotată cu 28 de locuri, cu 8 computere cu acces liber la Internet prin rețea 

și wireless. Sala de lectură este amenajată cu acces liber la raft https://cmu-edu.eu/biblioteca/. Catalogul electronic al Bibliotecii 

conține 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 licență și masterat din cadrul domeniului Inginerie Navală și Navigație. 

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 Universităţii Maritime acoperă integral disciplinele din planul de învăţământ al programelor de 

studii.  Domeniul Inginerie navală și navigație deține 8072 de volume. Cel puțin 50% reprezintă 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. Toate cadrele didactice au elaborat materiale didactice pentru disciplinele pe care le predau și le-au încărcat pe 

platforma virtuală eCampus. 

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 de cercetare, a finalizării lucrării de disertație, studenții care utilizează tehnici cantitative 

pentru a studia tematici din domeniul Ingineriei navale și navigației, pot utiliza dotarea pusă la dispoziție de Centrele de cercetare 

Naval Electronic Engineering Research Center (CCIEN) și Cyber Security Maritime and Autonomous Operations Research 

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

în cadrul disciplinelor specifice pentru cercetare ştiinţifică, cercetare și practică pentru elaborarea lucrării de disertație. 

Îndeplinit 

14.  Dotarea laboratoarelor de 

cercetare corespunde 

exigențelor temelor abordate în 

cadrul programelor de studii de 

Temele de cercetare abordate în cadrul programului de studii de masterat de cercetare Concepte moderne de inginerie 

mecanică navală se încadrează în direcțiile de cercetare ale domeniului. Dotarea laboratoarelor de cercetare prezentată 

corespunde exigențelor temelor abordate în cadrul programelor de studii de masterat de profesionalizare și permite realizarea 

unor cercetări de anvergură pe plan național şi eventual internațional. Tematica de cercetare a departamentului de navigație 

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/biblioteca/
https://campus.cmu-edu.eu/course/index.php?categoryid=10
https://eeris.eu/
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masterat de cercetare și permite 

și realizarea unor cercetări de 

anvergură pe plan național şi 

eventual internațional. 

se încadrează în domeniul Inginerie navală și navigație. Activitățile de cercetare desfășurate de masteranzi sunt în concordanță 

cu temele de disertație. 

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 and Communication Technology) sunt permanent actualizate în baza unui plan strategic 

multianual iar studenții au acces la aceasta individual și în grupuri organizate, în baza unor documente. În Universitatea Maritimă 

există Departamentul de Sisteme Informatice şi Comunicații, care are un regulament specific. Complexul de simulatoare deține 

software specializat.  

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

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

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. 

Pentru programele de studii de masterat în limba engleză Offshore oil and gas technology and management (OOGTM), 

Advanced Engineering in the Offshore Oil&Gas Industry (în limba engleză) (AEOGOI) și Marine Engineering (ME) există 

materiale didactice redactate în limba engleză care au fost postate de cadrele didactice pe platforma eCampus. 

Îndeplinit 

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 une i 

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 al domeniului de studii de masterat Inginerie navală și navigație este domnul Prof.dr.ing. Arsenie Paulică, director 

al Departamentului de Navigație. Pentru ca absolvenții să dobândească competențele specifice domeniului de studii, 

programele de studii au în planul de învăţământ discipline de aprofundare / cunoaștere avansată și discipline de sinteză, cu 

conținut și activități aplicative corespunzătoare misiunii asumate, corespunzător tipului de masterat. De asemenea, planurile de 

învăţământ conțin discipline complementare în legătură cu misiunea și competențele declarate. 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.   

Îndeplinit 

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 

La programul de studii de masterat Inginerie și management în domeniul maritim şi portuar își desfășoară activitatea didactică 

un număr de 18 cadre didactice: 16 cadre didactice titulare și 2 cadre asociate, din care  2 profesori universitari, 7 conferențiari 

universitari, 7 lectori universitari și 2 cadre didactice asociate specialiști reputați. Toate cadrele didactice au pregătire doctorat 

în domeniu disciplinei pe care o susțin.  

La programul de studii de masterat Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime își desfășoară 

activitatea didactică un număr de 14 cadre didactice: 12 cadre didactice titulare și 2 cadre asociate, din care: 1 profesor 

Îndeplinit 

http://mail.cmu-edu.eu/
http://campus.cmu-edu.eu/
http://docman.cmu-edu.eu/
http://projman.cmu-edu.eu/
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program); titularii disciplinelor 

complementare trebuie să aibă 

titlul de doctor în domeniul 

disciplinelor predate. 

universitar, 6 conferențiari universitari, 5 lectori universitari și 2 cadre didactice asociate specialiști reputați. Toate cadrele 

didactice au pregătire doctorat în domeniu disciplinei pe care o susțin.  

La programul de studii de masterat Inginerie și management în transport maritim și multimodal își desfășoară activitate didactică 

un număr de 16 cadre didactice: 14 cadre didactice titulare și 2 cadre asociate, din care: 3 profesori universitari, 6 conferențiari 

universitari, 5 lectori universitari și 2 cadre didactice asociate specialiști reputați. Toate cadrele didactice au pregătire doctorat 

în domeniul disciplinei pe care o susțin.  

La programul de studii de masterat Transport Maritim își desfășoară activitatea didactică un număr de 20 cadre didactice: 19 

cadre didactice titulare și 1 cadru asociat, din care:  2 profesori universitari, 9 conferențiari universitari, 8 lectori universitari și 

1 cadru didactic asociat specialist reputat. Toate cadrele didactice au pregătire doctorat în domeniu disciplinei pe care o susțin. 

La programul de studii de masterat Concepte moderne de inginerie mecanică navală își desfășoară activitatea didactică un 

număr de 15 cadre didacticetitulare; 5 profesori universitari, 8 conferențiari universitari, 2 lectori universitari. Toate cadrele 

didactice au pregătire doctorat în domeniul disciplinei pe care o susțin. 

La programul de studii de masterat Advanced Engineering in the Offshore Oil&Gas Industry își desfășoară activitatea didactică 

un număr de 15 cadre didactice: 15 cadre didactice titulare;  8 profesori universitari, 6 conferențiari universitari, un lector 

universitari. 

La programul de studii de masterat Marine Engineering își desfășoară activitatea didactică un număr de 24 cadre didactice: 22 

cadre didactice titulare și 2 cadre asociate, din care: 9 profesori universitari, 15 conferențiari universitari, 8 lectori universitari; 

La programul de studii de masterat Offshore oil and gas technology and management își desfășoară activitatea didactică un 

număr de 12 cadre didactice: 11 cadre didactice titulare și 1 cadru asociat, din care:  2 profesori universitari, 6 conferenț iari 

universitari, 3 lectori universitari și 1 cadru didactic asociat specialist reputat 

 

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. 

La programul de studii de masterat Inginerie și management în domeniul maritim şi portuar își desfășoară activitatea didactică 

2 profesori universitari, 7 conferențiari universitari; La programul de studii de masterat Inginerie și management în operarea 

terminalelor și navelor maritime își desfășoară activitatea didactică 1 profesor universitar, 6 conferențiari universitari; La 

programul de studii de masterat Inginerie și management în transport maritim și multimodal își desfășoară activitatea didactică 

3 profesori universitari, 6 conferențiari universitari; La programul de studii de masterat Transport Maritim își desfășoară activitate 

didactică 2 profesori universitari, 9 conferențiari universitari; La programul de studii de masterat Concepte moderne de inginerie 

mecanică navală desfășoară activitate didactică un număr de 5 profesori universitari, 8 conferențiari universitari; La programul 

de studii de masterat Advanced Engineering in the Offshore Oil&Gas Industry își desfășoară activitate didactică un număr 8 

profesori universitari, 6 conferențiari universitari; La programul de studii de masterat Marine Engineering desfășoară activitate 

didactică un număr de 9 profesori universitari, 15 conferențiari universitari; La programul de studii de masterat Offshore oil and 

gas technology and management desfășoară activitate didactică un număr de 2 profesori universitari, 6 conferențiari 

universitari. 

Îndeplinit 
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21.  Cel puțin 50% din cadrele care 

prestează activități didactice 

asistate integral trebuie să 

presteze aceste activități în 

calitate de titular în instituția 

organizatoare a domeniului de 

masterat evaluat. 

La programul de studii de masterat Inginerie și management în domeniul maritim şi portuar își desfășoară activitatea didactică 

un număr de 16 cadre didactice titulare și 2 cadre asociate. La programul de studii de masterat Inginerie și management în 

operarea terminalelor și navelor maritime își desfășoară activitatea didactică un număr de 12 cadre didactice titulare și 2 cadre 

asociate. La programul de studii de masterat Inginerie și management în transport maritim și multimodal își desfășoară activitate 

didactică un număr de 14 cadre didactice titulare și 2 cadre asociate. La programul de studii de masterat Transport Maritim își 

desfășoară activitate didactică un număr de 19 cadre didactice titulare și un cadru asociat. La programul de studii de masterat 

Concepte moderne de inginerie mecanică navală își desfășoară activitatea didactică un număr de 15 cadre didactice titulare. 

La programul de studii de masterat Advanced Engineering in the Offshore Oil& Gas Industry își desfășoară activitatea didactică 

un număr de 15 cadre didactice titulare. La programul de studii de masterat Marine Engineering își desfășoară activitatea 

didactică un număr de 22 cadre didactice titulare. La programul de studii de masterat Offshore oil and gas technology and 

management își desfășoară activitatea didactică un număr de 11 cadre didactice titulare. 

Îndeplinit 

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 masterat Inginerie și management în domeniul maritim şi portuar din 21 discipline 11 discipline sunt 

predate de profesori și conferențiari (52%). La programul de studii de masterat Inginerie și management în operarea terminalelor 

și navelor maritime din 15 discipline 10  discipline sunt predate de profesori și conferențiari (66%). La programul de studii de 

masterat Inginerie și management în transport maritim și multimodal  din 16 discipline 9 discipline sunt predate de profesori și 

conferențiari (56%). La programul de studii de masterat Transport Maritim din 22 discipline 13 discipline sunt predate de 

profesori și conferențiari (59%). La programul de studii de masterat Concepte moderne de inginerie mecanică navală din 22 

discipline 19 discipline sunt predate de profesori și conferențiari (86%). La programul de studii de masterat Advanced 

Engineering in the Offshore Oil& Gas Industry din 16 discipline 14 discipline sunt predate de profesori și conferențiari (87%). 

La programul de studii de masterat Marine Engineering din 24 discipline 23 discipline sunt predate de profesori și conferențiari 

(95%). La programul de studii de masterat Offshore oil and gas technology and management din 16 discipline 8 discipline sunt 

predate de profesori și conferențiari (50%). 

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. 

Personalul auxiliar care asigură suportul tehnic în laboratoarele didactice și de cercetare este format din 2 persoane 

responsabile pentru simulator Navigație radar, Navigație electronică și simulator compartiment mașină, un tehnician pentru 

laboratorul de inginerii regenerabile, un secretar Departament SIMM, un jurist Departament Navigație și 2 secretari facultate. 

 

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 

Universitatea Maritimă o politică transparentă a recrutării, admiterii, transferurilor și mobilităților studenților la ciclul de studii 

universitare de masterat potrivit legislației în vigoare, care este stipulată în Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților; 

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/  

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/admitere-studii-master/
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masterat, potrivit legislației în 

vigoare. 

Se editează anual broșuri, pliante cu Oferta educațională a programelor de studii de masterat. S-au realizat filme de prezentare 

ale Universităţii care sunt postate pe site-ul UMC sau a facultăților; 

Metodologia de organizare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat este adusă la cunoștința celor interesați prin 

afișare la avizierul electronic al Universităţii. 

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. Pentru anul universitar 2021/2022 media de admitere este o medie 

ponderată: 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. 

În cadrul universității există Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în UMC pentru toate 

ciclurile de studii din universitate. În cadrul ei se regăsesc informații de admitere la programele de studii de masterat, despre 

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. 

Studenții admiși la programele de studii de masterat din domeniul Inginerie navală și navigație din cadrul Facultății de Navigație 

și Transport Naval sunt absolvenți de programe de studii de licență din domeniul fundamental Științe Inginerești. Absolvenții 

programelor de studii de licență din Universitatea Maritimă se înscriu la programe de studii de masterat organizate de UMC. 

Îndeplinit 

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. 

Studenții admiși în ultimii 4 ani universitari la programul de studii de masterat Concepte moderne de inginerie mecanică navală 

sunt absolvenți de programe de studii de licență din domeniul Ingineriei marină și navigație în proporție de peste 80%. 

Îndeplinit 

29.  Gradul de promovare a 

studenților după primul an de 

studii confirmă adecvarea 

condițiilor de admitere (statistici 

din ultimele trei promoții). 

Inginerie și management în transport maritim și multimodal 

Promoția Gradul de promovare 

anul I % 

1. 2017/2019 28/34 (82%) 

2. 2018/2020 45/45 (100%) 

3. 2019/2021 44/43 (97%) 

4. 2020/2022 34/34 (100%) 

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/admitere-studii-master/
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Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime 

Promoția Gradul de promovare 

anul I % 

1. 2017/2019 33/39 (84%) 

2. 2018/2020 55/55 (100%) 

3. 2019/2021 59/62 (95%) 

4. 2020/2022 31/31 (100%) 

 

Inginerie și management în domeniul maritim și portuar 

Promoția Gradul de promovare 

anul I % 

1. 2017/2019 25/29 (86%) 

2. 2018/2020 58/58 (100%) 

3. 2019/2021 54/56 (96%) 

4. 2020/2022 68/69 (98%) 

 

Transport maritim 

Promoția Gradul de promovare 

anul I % 

1. 2017/2019 41/47 (87%) 

2. 2018/2020 44/45 (97%) 

3. 2019/2021 45/46 (97%) 

4. 2020/2022 31/31 (100%) 

 

Concepte moderne de inginerie mecanică 

Promoția Gradul de promovare 

anul I % 

1. 2017/2019 59/59 (100%) 

2. 2018/2020 57/55 (100%) 

3. 2019/2021 65/66 (98%) 

4. 2020/2022 64/68 (94%) 

 

 

30.  Admiterea/transferul se face în 

limita capacitații de școlarizare 

aprobate de ARACIS și publicate 

Admiterea, dar și transferul studenților se face în limita capacitații de școlarizare aprobate de ARACIS și publicate în HG din 

anul calendaristic curent. 

 

Îndeplinit 
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în HG din anul calendaristic 

curent. 

Denumire program de studii 

Număr student înmatriculați 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

An 1 An 2 An 1 An 2 An 1 An 2 An 1 An 2 

Inginerie și management în domeniul maritim şi 

portuar 

58 43 56 63 69 71 67 83 

Inginerie și management în operarea terminalelor 

și navelor maritime 

55 62 62 74 31 101 33 65 

Inginerie și management în transport maritim și 

multimodal 

45 51 44 55 34 70 42 53 

Transport Maritim 
45 58 46 54 31 69 42 46 

Concepte moderne de inginerie mecanică navală 
55 59 66 57 68 65 65 64 

Total  
258 273 274 303 233 376 249 311 

Cifra de școlarizare pe domeniu  
475 475 475 475 

 

31.  Studenții înmatriculați au încheiat 

cu instituția un Contract de studii, 

în care sunt prevăzute drepturile 

și obligațiile părților. 

Toți studenții înmatriculați la programele de studii din domeniul Inginerie navală și navigație încheie un contract de studii cu 

Universitatea Maritimă. Există o procedură operațională care stă la baza procesului de completare a contractelor de studii de 

masterat. 

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. 

În Departamentul de evaluare și asigurare a calității se întocmesc rapoarte de autoevaluare internă care conțin informații despre 

fiecare program de studii: https://cmu-edu.eu/calitate/rapoarte-anuale-privind-calitatea-academica/. 

Anual se organizează întâlniri cu operatori economici pentru organizarea practicii sau internship. În urma acestor activități se 

propun îmbunătățirea curriculei sau dezvoltarea unor noi capitole în cadrul unor discipline, iar apoi se organizează întâlnir i în 

departamentul organizator al programului de studii la care participă cadrele didactice titulare. Modificările de curriculă se fac 

cu aprobarea Consiliului profesoral. Cadrele didactice din departament elaborează anual Fișe de disciplină. Ele se atașează 

planului de învăţământ care însoțește descrierea programului de studii pe site-ul universităţii. 

Îndeplinit 

33.  Structura și conținutul 

programelor de studii, 

organizarea proceselor de 

Plecând de la misiunea programului de masterat, a obiectivului general și a obiectivelor specifice s-au stabilit competențele 

profesionale și transversale, pe care un absolvent al programului respectiv ar trebui să le dețină. S-au distribuit pe fiecare 

disciplină și s-au ales posibile ocupații pentru care absolventul este pregătit. 

Îndeplinit 

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

 
Denumirea programului 

de studii 

Tipuri de competențe dobândite 

 

Inginerie și management 

în domeniul maritim şi 

portuar 

CP1. Capacitatea de a organiza și executa managementul siguranței și securității în transportul maritim 

CP2. Capacitatea de a executa manevra navei în diferite situații ( pe mare și în port) și a asigura buna 

navigabilitate 

CP3. Capacitatea de a organiza și monitoriza operarea terminalelor portuare și a navelor specializate 

CP4. Capacitatea de a executa managementul și administrarea navei, pentru buna funcționare a activității la 

bordul navei și în port. Managementul informației de navigație 

CP5. Capacitatea de a planifica, conduce și executa un voiaj; capacitatea de a întocmi și executa un voiaj-

plan 

CP6. Capacitatea de a realiza managementul sistemelor portuare și optimizarea transportului maritim 

CP7. Capacitatea de a planifica transportul de mărfuri ținând cont de structura terminalelor de transport 

multimodal și a mijloacelor de transport 

CP8. Capacitatea de monitorizare a activităților în centrele logistice și de optimizare a deciziilor în transportul 

multimodal pe baza sistemelor informatice 

Inginerie și management 

în operarea terminalelor 

și navelor maritime 

CP1. Capacitatea de a organiza și executa managementul siguranței și securității în transportul maritim 

CP2. Capacitatea de a executa manevra navei în diferite situații ( pe mare și în port) și a asigura buna 

navigabilitate 

CP3. Capacitatea de a organiza și monitoriza operarea terminalelor portuare și a navelor specializate 

CP4. Capacitatea de a executa managementul și administrarea navei, pentru buna funcționare a activității la 

bordul navei și în port. Managementul informației de navigație 

CP5. Capacitatea de a planifica, conduce și executa un voiaj; capacitatea de a întocmi și executa un voiaj-

plan 

CP6. Capacitatea de a realiza managementul sistemelor portuare și optimizarea transportului maritim 

CP7. Capacitatea de a analiza sistemele de management portuar și de a elabora strategii de dezvoltare 

portuară 

Inginerie și management 

în transport maritim și 

multimodal 

CP1. Capacitatea de a organiza și executa managementul siguranței și securității în transportul maritim 

CP2. Capacitatea de a executa manevra navei în diferite situații ( pe mare și în port) și a asigura buna 

navigabilitate 

CP3. Capacitatea de a organiza și monitoriza operarea terminalelor portuare și a navelor specializate 

CP4. Capacitatea de a executa managementul și administrarea navei, pentru buna funcționare a activității la 

bordul navei și în port. Managementul informației de navigație 

CP5. Capacitatea de a planifica, conduce și executa un voiaj; capacitatea de a întocmi și executa un voiaj-

plan 

CP6. Capacitatea de a realiza managementul sistemelor portuare și optimizarea transportului maritim 

CP7. Capacitatea de a planifica transportul de mărfuri, ținând cont de structura terminalelor de transport 

multimodal și a mijloacelor de transport 

CP8. Capacitatea de monitorizare a activităților în centrele logistice și de optimizare a deciziilor în transportul 

multimodal pe baza sistemelor informatice 
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Transport Maritim 

CP1. Capacitatea de a planifica şi executa navigația în siguranţă pe baza procedurilor specifice echipei de 

cart și a condițiilor hidrometeorologice specifice zonelor tranzitate 

CP2. Capacitatea de a executa în siguranţă voiajul pe baza informațiilor primite de la echipamentele și 

sistemele de navigație 

CP3. Capacitatea de a determina cu acuratețe poziția navei prin diferite procedee și determinarea erorilor 

compasului/ și girocompasului 

CP4. Capacitatea de a manevra și conduce nava în diferite situații și de a coordona operațiunile de căutare 

și salvare maritimă 

CP5. Capacitatea de a monitoriza încărcarea, stivuirea, amararea şi descărcarea diferitelor mărfuri, inclusiv 

mărfurile periculoase şi supravegherea acestora pe timpul voiajului.  

CP6. Capacitatea de a evalua riscurile și posibilele defecțiuni ale  sistemelor de acționare ale capacelor 

magaziilor, spatiilor de marfa, tancurilor de balast. 

CP7. Capacitatea de a conduce și controla întreaga activitate a navei și a echipajului aflat la bord 

CP8. Capacitatea de a analiza și de a decide asupra aspectelor economice și legale ale contractelor în 

transportul maritim și fluvial 

 

Concepte moderne de 

inginerie mecanică 

navală 

CP1. Capacitatea de a utiliza concepte, teorii și modele descriptive și evaluative pentru explicarea și 

interpretarea soluțiilor inginerești în industria de construcții navale.  

CP2. Capacitatea de a analiza procesele fizice ce  apar în funcționarea sistemelor electromecanice navale.  

CP3. Capacitatea de a proiecta sistemele electromecanice din domeniul naval.  

CP4. Capacitatea de a utiliza şi opera cu instrumente specifice privind tehnicile de optimizare energetică a 

sistemelor termice şi frigorifice navale.  

CP5. Capacitatea de aplicare a normelor şi normativelor de siguranţă, securitate şi intervenție pentru 

prevenirea poluării şi protejarea mediului marin.  

CP6. Capacitatea de a comunica cu specialiștii din alte domenii, conexe activității domeniului inginerie marină 

şi navigație. 

Offshore oil and gas 

technology and 

management 

PC1.Ability to organize and provide safety and security management in maritime, waterway transportation 

and offshore operations. Ability to develop and implement a risk management program for all phases of 

offshore oil and gas work 

PC2.Ability to manoeuvre the ship in different situations, based on received information from systems and 

equipment of navigation and to provide proper seamanship.  

PC3.Ability to prepare plans, organizeand monitor offshore marine operations and specialized vessels 

operation. 

PC4.Ability to calculate investment profitability based on cash flow analysis 

PC5.Ability to plan, supervise operations of offshore facilities and manage offshore operations. Capacity to 

plan and manage maintenance operations 

PC6.Ability to manage port systems and optimize offshore oil and gas operations. 

Marine Engineering 

PC1.Skills and knowledge in the use and compliance with technical standards and specific technological and 

design, construction, installation, operation and maintenance of equipment, facilities, systems and equipment 

specific to the marine industry; 
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PC2.Skills and knowledge in specific activities flaw, breakdown, maintenance and repair of making specific 

marine industry on ships and marine structures; 

PC3.Skills and knowledge in surveillance activities in operation and maintenance of equipment, facilities, 

systems and equipment specific for the marine industry, on ships and marine platforms structures; 

PC4.Specific skills and knowledge in management and marketing activities in the marine industry. General 

skills in activities aimed at risk management, value engineering and quality analysis; 

Advanced engineering in 

the offshore oil& gas 

industry 

PC1.Skills and knowledge in the use and compliance with technical standards and specific technological and 

design, construction, installation, operation and maintenance of equipment, facilities, systems and equipment 

specific to the offshore industry, both offshore structures and vessels serving the offshore industry specific; 

PC2.Skills and knowledge in specific activities flaw, breakdown, maintenance and repair of making specific 

industry offshore platforms on ships and marine structures; 

PC3.Skills and knowledge in surveillance activities in operation and maintenance of equipment, facilities, 

systems and equipment specific for the offshore industry, on ship sand marine platforms structures; 
 

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 învățământ ale programelor de masterat din domeniul Inginerie navală și navigație cuprind explicit activități practice 

(laboratoare, proiecte, stagii de practică) și o lucrare finală de disertație prin care se atestă că fiecare student a acumu lat 

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

de disertație. 

 

35.  Conceperea curriculumului 

reflectă centrarea pe student a 

procesului de învățare și predare, 

permițând alegerea unor trasee 

de învățare flexibile, prin 

discipline opționale și facultative 

și încurajează astfel studenții să 

aibă un rol activ în procesul de 

învățare. 

Conceperea curriculumului la programele de studii din domeniul Ingineriei navale si navigație reflectă centrarea pe student a 

procesului de învățare și predare. Nu sunt prevăzute trasee de învățare flexibile prin disciplinele opționale și discipline facultative. 

Îndeplinit 

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 
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37.  Structura programelor de studii 

încurajează o abordare 

interdisciplinară, prin activități 

care contribuie la dezvoltarea 

profesională și în carieră a 

studenților. 

Structura programelor de studii încurajează o abordare interdisciplinară, prin discipline cu specific tehnic și discipline cu specific 

managerial prin activități care contribuie la dezvoltarea profesională și în carieră a studenților, cum ar fi practica profesională 

distribuită pe cele patru semestre. 

Îndeplinit 

38.  Conținutul programelor de studii 

de masterat de cercetare 

constituie o bază efectivă pentru 

studiile doctorale în domeniul 

evaluat. 

Conținutul programului de studii de masterat de cercetare Concepte moderne de inginerie mecanică navală constituie o bază 

efectivă pentru studiile doctorale în domeniu, universitatea având dezvoltată o colaborare cu Universitatea Politehnica 

București. 

Îndeplinit 

39.  Fișele disciplinelor reflectă 

centrarea pe student a 

procesului de învățare-predare-

evaluare, includ activități 

didactice și specifice studiului 

individual, precum și ponderea 

acestora în procesul de evaluare 

finală. 

Fișele disciplinelor reflectă centrarea pe student a procesului de învățare-predare-evaluare, includ activități didactice și specifice 

studiului individual precum și ponderea acestora în procesul de evaluare finală, după cum este prezentat în Fișele disciplinelor 

de studiu, Practica profesională, Practica pentru elaborarea lucrării de disertație. 

Îndeplinit 

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. 

Fișa disciplinei Practica de cercetare din cadrul programului de studii de masterat Concepte moderne de inginerie mecanică 

navală asigură studenților abilități practice și de cercetare care le permit 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 

Pentru programele de studii universitare de masterat din domeniul Inginerie navală și navigație, procesul didactic este organizat 

prin activități față în față: cursuri, seminarii, proiecte, lucrări de laborator; activități parțial asistate: stagii de practică în fiecare 

semestru; studiu individual, astfel încât permite studenților dezvoltarea competențelor formulate ca rezultate așteptate ale 

programului de studii, în perioada legală de doi ani prevăzută pentru finalizarea studiilor. În ultimii doi ani de studii în care s-a 

impus activitate în regim online, laboratoarele au fost desfășurate in situ. 

Îndeplinit 
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perioada legală prevăzută pentru 

finalizarea studiilor. 

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. 

Planurile de învățământ și fișele disciplinelor indică metodele de predare și învățare 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. 

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-long learning) 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. 

Îndeplinit 

44.  Rezultatele analizelor referitoare 

la calitatea predării, învățării și 

evaluării studenților confirmă 

adecvarea metodelor de predare 

și evaluare utilizate. 

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 predare și evaluare utilizate prin Rapoarte de audit. 

intern: https://cmu-edu.eu/despre-noi/raportul-anual-de-audit/  

https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/  

Îndeplinit 

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. 

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 competențelor și abilitaților care oferă garanții studenților pentru o reevaluare 

obiectivă.  Explicația formulării unei contestații se regăsește în Regulamentul de activitate profesională a studenților. Se poate 

contesta repartiția în grupă, sau se poate contesta rezultatul obținut la examen. Se poate contesta în primele 24 de ore rezultatul 

obținut la examen direct la cadrul didactic prin solicitare a recorectării lucrării sau la Decanat depunând o contestație scrisă. 

Decanul numește o comisie care poate să includă sau nu cadrul didactic și pe baza baremului solicitat de la cadrul didactic se 

trece la recorectarea lucrării. Informațiile sunt pe pagina de internet https://cmu-edu.eu/despre-noi/regulamente.  

Îndeplinit 

47.  În procesul de evaluare a 

activității de practică/ creație 

artistică/ cercetare științifică se 

Masteranzii realizează stagii de practică de specialitate în cadrul organizațiilor din domeniul naval, al transportului maritim-

portuar  sau al sectoarelor conexe în vederea consolidării cunoștințelor teoretice, dobândiriiabilităților și formării competențelor 

profesionale practice. Studenții se înscriu pentru efectuarea stagiului de practică corespunzător pe platforma eCmapus. 

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/despre-noi/raportul-anual-de-audit/
https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/
https://cmu-edu.eu/despre-noi/regulamente
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ține cont de aprecierile tutorelui 

de practică/ îndrumătorului 

științific din entitatea/ organizația 

în care s-a desfășurat respectiva 

activitate. 

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: 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 tutor și cadru didactic 

supervizor. 

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 disertație conține subiecte propuse și formulate în colaborare cu mediul economic în 

care se încadrează domeniul de studii Inginerie navală și navigație. 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 

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 de feedback ale studenților. Cadrele didactice sunt evaluate de către studenți, iar chestionarele 

stau la baza unor statistici efectuate anual. Rezultatele acestor evaluări sunt publicate pe site-ul 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/.  

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. 

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

celor proveniți din zone dezavantajate, organizarea de consultații pentru recuperare a studenților care au dificultăți de învățare. 

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

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: 

 

Inginerie și management în transport maritim și multimodal  

Promoția Rata de absolvire % 

1.2017/2019 35/59 (59%) 

2.2018/2020 35/45 (77%) 

3.2019/2021 34/44 (77%) 

 

Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime 

Promoția Rata de absolvire % 

1.2017/2019 43/59 (72%) 

2.2018/2020 41/55 (74%) 

3.2019/2021 38/62 (61%) 

Îndeplinit 

https://campus.cmu-edu.eu/course/view.php?id=1354
https://campus.cmu-edu.eu/course/view.php?id=2033
https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/
https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/
https://cmu-edu.eu/centru-de-consiliere/
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Inginerie și management în domeniul maritim și portuar 

 

Promoția Rata de absolvire % 

1.2017/2019 34/41 (82%) 

2.2018/2020 49/58 (84%) 

3.2019/2021 43/56 (76%) 

 

Transport maritim 

Promoția Rata de absolvire % 

1.2017/2019 47/49 (95%) 

2.2018/2020 39/45 (86%) 

3.2019/2021 46/46 (100%) 

 

Concepte moderne de inginerie mecanică navală 

Promoția Rata de absolvire % 

1.2017/2019 43/59 (72%) 

2.2018/2020 44/55 (80%) 

3.2019/2021 23/66 (34%) 
 

B2. Accesibilitatea resurselor educaționale  ESG 1.6 

52.  Instituția/facultatea supusă 

evaluării trebuie să dispună de 

bibliotecă cu fond 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). 

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

toate programele de studii. Există un fond de carte elaborat de către cadrele didactice care predau sau au predat în acest domeniu 

precum și cărți achiziționate și redactate de autori specialiști recunoscuți în domeniu. Există posibilitatea accesării bazelor de date 

internaționale pentru studiu sau pentru redactarea proiectelor de disertație. 

Îndeplinit 

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 

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. 

Îndeplinit 
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electronic sau în număr suficient 

de exemplare tipărite. 

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. 

https://campus.cmu-edu.eu/course/index.php?categoryid=10.  

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. 

Stagiile de practică și cercetare se desfășoară pe baza  Convențiilor de colaborare și Acorduri de parteneriat cu agenți 

economici, instituții, organizații cu activități de producție, proiectare, cercetare relevante pentru domeniul de studii universitare 

de masterat Inginerie navală și navigație. Practica se organizează pe Facultăți. Stagiul de practică se desfășoară sub 

coordonarea unui cadru didactic supervizor desemnat de facultate. 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 

efectuează în baza unei Convenții Cadru încheiate între Organizatorul de practică, Partenerul de practică și Student practicant. 

Pentru detalii referitoare la Partenerii de practică, se adresează la Decanat: decanat@cmu-edu.eu. Pe parcursul efectuării 

stagiului de practică, studentul practicant întocmește caietul de practică (ce se va găsi pe platforma eCampus în perioada 

următoare) în conformitate cu obiectivele educaționale expuse în tematica de practică. 

Îndeplinit 

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. 

Pentru programele de studii de masterat din domeniul Inginerie navală și navigație Advanced Engineering in the Oil and Gas 

Offshore Industry (în limba engleză) (AEOGOI), Offshore oil and gas technology and management (în limba engleză) (OOGTM) 

s-a organizat admitere în anii 2017, 2018 iar pentru programul Marine Engineering (în limba engleză) (ME) s-a organizat 

admitere în anul 2018. Toate cadrele didactice au pus la dispoziție materiale didactice în limba engleză. Toate materialele sunt 

postate pe platforma eCampus. Aceste programe nu s-au organizat în anii 2019/2020, 2020/2021 și 2021/2022. 

Îndeplinit 

57.  Instituția de învățământ superior 

oferă studenților sprijin relevant 

pentru procesul de învățare: 

consiliere în carieră, consultanță 

și asistență etc. 

Universitatea 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/.  

Îndeplinit 

58.  Există programe de stimulare și 

recuperare a studenților cu 

dificultăți în procesul de învățare, 

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

celor proveniți din zone dezavantajate în primul rând prin organizarea consultațiilor pe discipline, care sunt organizate în 

presesiuni de examene sau de restanțe. 

Îndeplinit 

https://campus.cmu-edu.eu/course/index.php?categoryid=10
https://cmu-edu.eu/centru-de-consiliere/
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a studenților netradiționali sau a 

celor proveniți din zone 

dezavantajate. 

59.  Există resurse educaționale 

alternative digitale și activități de 

suport on-line, implementate pe 

platforme e-Learning 

Există resurse educaționale digitale postate pe platforma eCampus a Universităţii. Începând cu anul 2020 activitatea didactică 

privind cursurile, seminariile și proiectele s-au desfășurat în regim online. 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 blibliometrice (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, creând-se astfel premisele unei comunicări mai eficiente şi rapide cu toți studenții. S-a elaborat un 

Ghid de utilizare al platformei virtuale 

 

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: 

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 

Cunoașterea științifică generată în cadrul programelor de studii de masterat din domeniul Inginerie navală și navigație s-a 

concretizat în participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cercurilor ştiinţifice studențești organizată în fiecare an în luna 

mai care cuprinde secțiunea Navigație. 

Îndeplinit 

http://mail.cmu-edu.eu/
http://docman.cmu-edu.eu/
http://projman.cmu-edu.eu/
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împreună cu cadre didactice sau 

cercetători. 

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. 

Conform Regulamentului de finalizare studii, lucrarea de disertație/capitolul de contribuții personale și rezultatul verificării 

similitudinilor se încarcă  pe platforma virtuală pe baza parolei proprii înainte de predarea lucrării la secretariat. Există o bază 

de date cu toate disertațiile susținute în ultimii 8 ani. 

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 

În momentul înmatriculării majoritatea studenților sunt angajați. Studenții, încă din timpul studiilor de licență, efectuează stagii 

de practică ambarcată și, de obicei, se angajează prin firmele de crewing sau shipping. 

Studiile de masterat îi ajută pentru promovarea în carieră ca ofițeri maritimi la bordul navelor. 

 

Statistici privind angajarea absolvenților 

 

Inginerie și management în domeniul maritim și portuar  

Promoția Angajați în 

momentul 

înmatriculării 

Angajați la un 

an de la 

absolvire 

 

1.2017/2019 31 34 

2.2018/2020 40 47 

3.2019/2021 42 43 

 

Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime 

Promoția Angajați în 

momentul 

înmatriculării 

Angajați la un 

an de la 

absolvire 

 

1.2017/2019 36 42 

2.2018/2020 41 43 

3.2019/2021 37 38 

 

Transport maritim  

Promoția Angajați în 

momentul 

înmatriculării 

Angajați la un 

an de la 

absolvire 

Îndeplinit 
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1.2017/2019 45 47 

2.2018/2020 36 39 

3.2019/2021 38 44 

 

Inginerie și management în transport maritim și multimodal 

Promoția Angajați în 

momentul 

înmatriculării 

Angajați la un 

an de la 

absolvire 

 

1.2017/2019 34 35 

2.2018/2020 29 34 

3.2019/2021 30 33 

 

Concepte moderne de inginerie mecanică navală 

Promoția Angajați în 

momentul 

înmatriculării 

Angajați la un 

an de la 

absolvire 

 

1.2017/2019 35 41 

2.2018/2020 39 43 

3.2019/2021 21 23 
 

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%. 

Un număr restrâns de absolvenți ai programului de studii Concepte moderne de inginerie mecanică navală , urmează studii de 

doctorat la alte universități. 

Parțial 

îndeplinit 

64.  Instituţia de învăţământ superior 

a definit standarde de calitate 

minimale pentru elaborarea 

lucrării de disertație, pe care le 

Lucrările de disertație ale masteranzilor conțin aspecte aplicative de la bordul navelor sau din șantierele navale. Este elaborat 

Ghidul de redactare a lucrării de disertație. Alegerea titlului și a coordonatorului se face până cel mai târziu 1 noiembrie, în anul 

II de studii prin intermediul platforme eCampus. Lucrarea de disertație conține un capitol de contribuții originale care se verifică 

Îndeplinit 
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operaționalizează periodic și le 

face publice. 

prin soft de determinare a similitudinilor. Lucrarea complet redactată, Capitolul de contribuții personale și rezultatulobținut la 

verificare similitudinilor sunt încărcate pe platforma eCampus. 

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. 

Există Strategia cercetării elaborată pe 5 ani, unde sunt prezentate direcții de cercetare. 

Departamentele didactice prin planurile operaționale ce conțin obiective ale activităţii de cercetare își organizează activitatea 

de cercetare, articole, cărți sau proiecte pe direcțiile stabilite; 

Rezultatele cercetării efectuate de cadrele didactice sunt conforme cu direcțiile de cercetare; 

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. 

În Universitatea Maritimă se organizează manifestări ştiinţifice: Black Sea Maritime Cyber Security Conferences, ATOM-N, 

ModTECH, BEST BRIDGE TEAM. 

Îndeplinit 

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. 

Există convenții și parteneriate încheiate între Universitate și agenți economici care asigură cadrul de dezvoltare și realizare a 

unor cercetări aplicative. 

Îndeplinit 

68.  Studenții sunt informați despre 

implicațiile legale ale activității de 

cercetare și ale codurilor de etică 

și deontologie în cercetare. 

Studenții sunt informați despre implicațiile legale ale activității de cercetare și a codurilor de etică și deontologie în cercetare, 

prin: Codul de etică și deontologie universitară, Regulamentul de finalizare studii în care se prezintă obligativitatea verificării 

similitudinilor în proiectele de diplomă/disertație și prezentarea rezultatelor, Codul de etică al cercetării; 

Îndeplinit 

B5. Activitatea financiară a organizației 

69.  Resursele financiare disponibile 

sunt adecvate și  asigură că 

Resursele financiare alocate domeniului de masterat Inginerie navală și navigație sunt adecvate și asigură că obiectivele 

programelor de studii de masterat organizate în acest domeniu pot fi realizate: https://cmu-edu.eu/informatii-publice/buget.  

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/informatii-publice/buget
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obiectivele programelor de studii 

de masterat pot fi realizate. 

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. 

Resursele financiare disponibile sunt adecvate și asigură că obiectivele programelor de studii de masterat pot fi realizate. 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 dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activității financiare, în condiții de 

transparență publică, dovedite prin documentele: 

1. Regulamentul de organizare și funcționare al compartimentului de audit public intern: https://cmu-edu.eu/regulamente/  

2. Raport privind activitatea de audit public intern: https://cmu-edu.eu/despre-noi/raportul-anual-de-audit/  

 

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 UMC 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/.  

Există o Comisie pentru Asigurarea Calității, Evaluării Academice și Acreditării, al cărei regulament este prezentat pe site: 

https://cmu-edu.eu/calitate/comisia-de-asigurare-a-calitatii-in-umc/. 

Există Manualul calității în care sunt prezentate proceduri operaționale de management și de sistem;  

https://cmu-edu.eu/calitate/proceduri/.  

Îndeplinit 

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,  

Anual programele de studii sunt evaluate periodic privind următoarele aspecte: nevoi și obiective identificate pe piața munci i, 

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. 

Sunt prezentate Raportul anual privind evaluarea interna a calitatii: https://cmu-edu.eu/calitate/rapoarte-ceac/.  

Se fac analize periodice în cadrul centrului de consiliere si orientare în carieră: https://cmu-edu.eu/centru-de-

consiliere/oportunitati-in-cariera/  

Anual se fac studii privind inserţia profesională a absolvenţilor masteratelor din domeniul Inginerie navală și navigație. 

Chestionarul se completează atunci când se ridică actele de studii. Procentul ridicat de angajabilitate este încă din timpul 

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/regulamente/
https://cmu-edu.eu/despre-noi/raportul-anual-de-audit/
https://cmu-edu.eu/calitate/declaratie-de-politica-integrata-calitate-mediu/
https://cmu-edu.eu/calitate/comisia-de-asigurare-a-calitatii-in-umc/
https://cmu-edu.eu/calitate/proceduri/
https://cmu-edu.eu/calitate/rapoarte-ceac/
https://cmu-edu.eu/centru-de-consiliere/oportunitati-in-cariera/
https://cmu-edu.eu/centru-de-consiliere/oportunitati-in-cariera/
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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. 

studiilor de licență pentru că studenții din domeniul Inginerie navală și navigație frecventează în paralel și facilitat de universitate 

cursuri IMO, perioade de practică ambarcată și obțin Brevete de ofițeri maritimi care le permit angajarea chiar înainte de 

începerea studiilor de masterat. În plus studiile programelor de masterat le sunt necesare pentru promovarea in cariera la bordul 

navelor. 

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). 

Se colectează periodic feedback-ul studenților asupra serviciilor educaționale oferite acestora, fără să fie evidențiate măsurile 

de îmbunătățire propuse. 

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, acestea fiind publice la adresa https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-evaluarea-cadrelor-

didactice-de-catre-studenti/.  

Îndeplinit 

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 programelor de studii din domeniul Inginerie navalăși navigație. În Comisia de asigurare și evaluare a calității este 

desemnat un reprezentant din partea angajatorului. În toate comisiile de examene de disertație sunt numite persoane 

reprezentante ale mediului economic. 

Îndeplinit 

77.  Monitorizarea opiniei studenților 

cu privire la procesul didactic 

Monitorizarea opiniei studenților cu privire la procesul didactic se efectuează pe departamente.  

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/
https://cmu-edu.eu/rapoarte-privind-evaluarea-cadrelor-didactice-de-catre-studenti/
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Recomandări  

 

− Flexibilizarea traseelor de învățare prin disciplinele opționale și discipline facultative; 

− Acreditarea unei școli doctorale în domeniul Inginerie Navală și Navigație; 

− Documentarea modalităților de evaluare periodică a procesului de învățare și predare; 

− Îmbunătățirea formelor de valorificare a activității cercurilor științifice studențești; 

− O mai bună diseminare a manifestărilor științifice; 

− Atragerea de noi resurse de finanțare a cercetării; 

− Elaborarea de rapoarte privind monitorizarea opiniei studenților cu prezentarea măsurilor de îmbunătățire și rezultatele implementărilor; 

− Documentarea activităților de monitorizare a opiniei angajatorilor; 

− Îmbunătățirea ratelor de absolvire a programelor de studii; 

− Creșterea numărului absolvenților programului de studii Concepte moderne de inginerie mecanică navală care urmează studii de doctorat; 

confirmă eficiența acestuia și a 

serviciilor suport oferite. 

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 și Facultatea de Navigație și Transport Naval sau Facultatea de Electromecanică Navală oferă informații 

publice complete, actualizate și ușor accesibile, asupra obiectivelor programelor de studii referitoare la: planurile de învăţământ, 

recunoaștere internațională, flexibilitate, oportunități de studiu în străinătate, alternative, tehnologie moderne, conturarea 

inginerului specialist, practică, care sunt disponibile la adresele:  

https://cmu-edu.eu/electromecanica/cmim/, 

https://cmu-edu.eu/navigatie/programe-de-studii/imotnm/. 

Îndeplinit 

https://cmu-edu.eu/electromecanica/cmim/
https://cmu-edu.eu/navigatie/programe-de-studii/imotnm/
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Studenții au propus: creșterea numărului de convenții ale universității cu agenții economici în vederea desfăurării stagiilor de practică; 

îmbunătățirea accesului la documentațiile Autorității Navale Române; extinderea protocoalelor de parteneriat între universitate și companiile de crewing 

care să asigure o practică profesională corespunzătoare formării cadeților; efectuarea de stagii de practică în port cu exemplificări de calcule de marfă; 

Angajatorii au recomandat o mai bună pregătire a absolvenților în domeniile: automatizări, legislație internațională, leadership, consiliere și 

orientare în carieră, precum și o comunicare directă mai bună cu armatorii și creșterea vizibilității pe plan internațional.
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 PROPUNEREA COMISIEI DE EVALUARE 

 

Propunerea Comisiei de experţi permanenţi de specialitate – Științe Inginerești 1, 

adoptată în şedinţa online din data de 23.05.2022 a fost: menținerea acreditării domeniului 

de studii universitare de masterat INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE, cu o capacitate de 

școlarizare de 475 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. 485 din 23.05.2022. 

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 

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.  Inginerie şi management în 

operarea terminalelor şi 

navelor maritime (s) 

Constanţa română IF 120 profesional 

2.  Concepte moderne de 

inginerie mecanică navală (s) 

Constanţa română IF 120 cercetare 

3.  Transport maritim Constanţa română IF 120 profesional 

4.  Inginerie şi management în 

transport maritim şi 

multimodal 

Constanţa română IF 120 profesional 

5.  Inginerie şi management în 

domeniul maritim şi portuar 

Constanţa română IF 120 profesional 

6.  Inginerie avansată în industria 

offshore de petrol şi gaze/ 

Advanced Engineering in the 

Oil and Gas Offshore Industry 

Constanţa engleză IF 120 profesional 

7.  Inginerie marină/ Marine 

Engineering 

Constanţa engleză IF 120 profesional 

8.  Tehnologii şi management în 

industria offshore de petrol şi 

gaze/ Offshore Oil and Gas 

Technology and Management 

Constanţa engleză IF 120 profesional 
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privind respectarea procedurilor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior a constatat că:  

Domeniul de studii universitare de masterat Inginerie navală şi navigaţie cu structura 

menționată mai sus satisface criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă şi 

standardele specifice. 

 

 

 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 NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE având următoarea structură:  

 

 din cadrul Universității Maritime din Constanța; 

 capacitatea de școlarizare în primul an de studii: 475 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 26.05.2022.  

 

 

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.  Inginerie şi management în 

operarea terminalelor şi 

navelor maritime (s) 

Constanţa română IF 120 profesional 

2.  Concepte moderne de 

inginerie mecanică navală (s) 

Constanţa română IF 120 cercetare 

3.  Transport maritim Constanţa română IF 120 profesional 

4.  Inginerie şi management în 

transport maritim şi 

multimodal 

Constanţa română IF 120 profesional 

5.  Inginerie şi management în 

domeniul maritim şi portuar 

Constanţa română IF 120 profesional 

6.  Inginerie avansată în industria 

offshore de petrol şi gaze/ 

Advanced Engineering in the 

Oil and Gas Offshore Industry 

Constanţa engleză IF 120 profesional 

7.  Inginerie marină/ Marine 

Engineering 

Constanţa engleză IF 120 profesional 

8.  Tehnologii şi management în 

industria offshore de petrol şi 

gaze/ Offshore Oil and Gas 

Technology and Management 

Constanţa engleză IF 120 profesional 
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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 26.05.2027 (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 Maritime din Constanța.   

 

București, mai, 2022 

S025 / 485 MA 

SL/MD 
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Anexă 

 
Denumire /Indicatori Observații 

1. Instituția de învățământ 

superior (denumire în limba 

română și în engleză) 

Universitatea Maritimă din Constanța 

University of Constanța 

2. Domeniul de studii universitare 

de masterat evaluat (denumire 

în limba română și în engleză) 

Inginerie Navală și Navigație 

Engineering and Management 

3. Lista programelor de studii 

universitare de masterat din 

domeniu (denumire în limba 

română și în engleză) 

1. Concepte moderne de inginerie mecanică navală (CMIMN) Modern concepts of naval mechanical engineering 

2. Inginerie şi management în operarea terminalelor şi navelor maritime (IMOTNM) Engineering and management 

in the operation of maritime terminals and ships 

3. Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar (IMDMP) Maritime and port engineering and management 

4. Inginerie şi management în transport maritim şi multimodal (IMTMM) Maritime and multimodal engineering and 

management 

5. Transport maritim (TM) Shipping 

6.Advanced Engineering in the Offshore Oil& Gas Industry (Inginerie avansată în indusatria offshore de petrol și 

gaze – în limba engleză) 

7. Marine Engineering (Inginerie marină – în limba engleză) 

8.Offshore oil and gas technology and management (Tehnologii și management în industria offshore de petrol și 

gaze – în limba engleză) 

4. Numărul de studenți 

înmatriculați la programele de 

studii de masterat din domeniu  

(la fiecare program în parte, 

pentru masteranzii actuali) 

1. 152 din care An I 65/An II 87 

2. 98 din care An I 33/ An II 65 

3. 150 din care An l 67/An II 83 

4. 95 din care 42 an I/ 53 an II 

5. 88 din care 42 an I/ 46 an II 

6. 0 din care 0 an I/ 0 an II 

7. 0 din care 0 an I/ 0 an II 

8. 0 din care 0 an I/ 0 an II 

5. Numărul de cadre didactice 

care predau la programele de 

studii de masterat din domeniu, 

din care titulari 

1. 17/16 

2. 14/12 

3. 18/16 

4. 16/14 
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5. 20/19 

6. 15/15 

7. 24/22 

8. 12/11 

6. Diplomă eliberată 1. Diplomă de masterat 

2. Diplomă de masterat 

3. Diplomă de masterat 

4. Diplomă de masterat 

5. Diplomă de masterat 

6. Diplomă de masterat 

7. Diplomă de masterat 

8. Diplomă de masterat 

7. Nivelul de calificare conform 

CNC 

1. Nivel 7 

2. Nivel 7 

3. Nivel 7 

4. Nivel 7 

5. Nivel 7 

6. Nivel 7 

7. Nivel 7 

8. Nivel 7 

8. Obiectivele comune ale 

programelor de studii de 

masterat din domeniu 

Obiectiv general: 

Profesionalizarea inginerilor pentru a dobândi competențe în proiectarea, construcţia, montarea, exploatarea, 

întreţinerea şi repararea navelor, corespunzător standardelor economiei concurenţiale, având cunoştinţe inginereşti 

şi manageriale actuale şi de perspectivă adecvate. 

Obiective specifice: 

1.Extinderea procesului formativ al specialiștilor ingineri din domeniul inginerie marină și navigație, din perspectiva 

conferirii competențelor tehnice-economice și manageriale necesare pentru abordarea proiectării, realizării și 

exploatării optime, în siguranță deplină, a construcțiilor, sistemelor și echipamentelor specifice industriei de 

construcții nave fluviale, maritime și off-shore, supuse criteriilor europene, respectiv mondiale, de certificare 

calitativă. 

2.Inițierea, în viitor, a unui program de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, specifică domeniului inginerie 

marină și navigație și celor conexe, compatibile cu cerințele și necesitățile contemporane, folosind întregul potențial 

creator al cadrelor didactice, masteranzilor și studenților dar și a specialiștilor consacrați în acest domeniu de mare 
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căutare și cu o perspectivă din ce mai bună în România, prin prisma studenților străini care vin să studieze la 

această specializare în Universitatea Maritimă din Constanța. 

3.Crearea condițiilor necesare dezvoltării, în perspectivă, a ciclului trei de doctorat, în domeniul aferent specializării, 

pentru asigurarea completării profilului inginerului specialist în domeniul inginerie marină şi navigație, cu valențele 

cercetării științifice superioare pluridisciplinare. 

9. Durata de școlarizare 

(exprimată în număr de 

semestre) 

1. CMIMN-4 semestre 

2. IMOTNM-4 semestre 

3. IMDMP-4 semestre 

4. IMTMM-4 semestre 

5. TM-4 semestre 

6.AEOGOI- 4 semestre 

7.ME- 4 semestre 

8.OOGTM-4 semestre 

10. Numărul total de credite ECTS 1. CMIMN-120 ECTS 

2. IMOTNM-120 ECTS 

3. IMDMP- 120 ECTS 

4. IMTMM- 120 ECTS 

5. TM-120 ECTS 

6. AEOGOI-120 ECTS 

7. ME-120 ECTS 

8. OOGTM-120 ECTS 

11. Scurtă descriere a calificărilor 

vizate pe domeniu 

1. CMIMN- inginer nave (214407), Ingineri mașini termice (214410), Inginer cercetare în maşini hidraulice şi 

pneumatice (214458). 

 

2. IMOTNM- specialist în domeniul calității (214129), consultant sistem de calitate (214134), specialist 

documentație studii (214112). 

 

3. IMDMP- inginer mecanic (214401) inginer nave (214407), inginer mașini termice (214410), expert inginer 

mecanic (214434), proiectant inginer mecanic (214438), specialist mentenanță mecanică echipamente industriale 

(214443), inginer de cercetare în sisteme de propulsie (214449), inginer de cercetare în echipamente și instalații 

de bord (214452). 
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4. IMTMM- inginer de cercetare în sisteme de propulsie (214449), asistent de cercetare în sisteme de propulsie 

(214450), inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord (214452), proiectant inginer mecanic (214438). 

 

5. TM-inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord (214452), asistent de cercetare în echipamente și 

instalații de bord (214453), inginer nave (214407), inginer mașini termice (214410), specialist mentenanță 

mecanică echipamente industriale (214443) 

 

6. AEOGOI - 214414 Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier,  

214435 Inspector de specialitate inginer mecanic,  

214436 Referent de specialitate inginer mecanic,  

214438 Proiectant inginer mecanic,  

214452 Inginer de cercetare în echipamente și instalații de bord; 

 

7.ME -214401 Inginer mecanic,  

214407 Inginer nave,  

214435 Inspector de specialitate inginer mecanic; 

 

8.OOGTM -214407 Inginer nave    

214411 Inginer mașini hidraulice și pneumatice 

214414 Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier 

214443 Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale 

12. Verdict - Menținerea acreditării 

/ neacreditare (în limba română 

și în engleză) 

Menținerea acreditării/ Maintaining accreditation 

13 Modificări solicitate în vederea 

reanalizării domeniului 

-  

14. Acreditat de ARACIS la data de  2017 

15. Echipa de evaluatori ARACIS: Prof.dr.ing. Liviu Moldovan 

Conf.dr.ing. Mihaela Amorăriței 

Stud. Pavel Mihai Nițuică 

16. Perioada vizitei de evaluare 18-20.04.2022 

 


