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HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI ARACIS 
NR. 102/25.11.2021 

 
 

Având în vedere că în Ședința Consiliului ARACIS din data de 25.11.2021 s-au analizat rezultatele 
evaluărilor periodice pentru instituția organizatoare de studii universitare de doctorat din 
Universitatea Națională de Muzică din București  și pentru domeniile de studii universitare de 
doctorat aferente,  
realizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Ordinului Ministrului 
Educației și Cercetării nr. 3651 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a 
studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță 
utilizați în evaluare,  
în conformitate cu prevederile Ghidului pentru desfășurarea procesului de evaluare externă periodică 
a instituției organizatoare de studii universitare de doctorat, respectiv ale Ghidului pentru 
desfășurarea procesului de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, 
În temeiul prevederilor Art. 15 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al ARACIS, 
aprobat prin Hotărârea nr. 13/25.02.2021 în Ședința Consiliului ARACIS din data de 25.02.2021; 
 

Membrii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
 

HOTĂRĂSC: 
 
Art. 1.  Se aprobă rezultatele evaluării externe periodice a Instituției Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat din Universitatea Națională de Muzică din București. Calificativul acordat 
este menținerea acreditării. 

Art. 2. Se aprobă rezultatele evaluării externe periodice a domeniilor de studii universitare de 
doctorat din Universitatea Națională de Muzică din București, astfel: 

 

 
 
Art. 3. Rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat se publica pe pagina 

web a ARACIS și se comunică instituției evaluate în termen de 5 zile de la adoptare. 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare de doctorat Școala(ile) doctorală(e) Calificativ 

1.  Muzică 
 

Școala doctorală „Constantin 
Brăiloiu“ UNMB Menținerea acreditării 

mailto:secretariat@aracis.ro


 

Art. 4. Agenția informează Ministerul Educației (ME) cu privire la deciziile luate în urma 
procesului de evaluare externă periodică, prevăzute la art. 1 și art. 2, în termen de cel mult 5 zile de la 
expirarea termenului pentru depunerea contestației sau de la soluționarea contestației/petiției și 
adoptarea deciziei finale. 

Art. 5. Direcția Asigurarea Calității va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU 
 

Președinte 
 
 
 
 
 
Carmen Olimpia MIRIAN 
Director Direcția Asigurarea Calității 
 
 
 
 
 
 
Vlad Nicolae Popescu 
Șef Birou Evaluare Studii Doctorale 
 
 

 

Emilia Georgiana MIRCEA 
Consilier Juridic Birou juridic și de asigurare internă a calității 
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