




Vizat şef de catedră 
 

FundaŃia Sapientia – Universitatea Sapientia 
Facultatea.......................................................................   Institutul............................................ 
Catedra………………………………………. 
 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 
 

Numele cadrului didactic ………………………………………. FuncŃia..………………… 
 
Nr. 
crt. 

Criterii 
de 

evaluare 

Indicatori de performanŃă Punctaj 
realizat  

 

i
p  

Valoare 
maximă  

 indicatori de 
performanŃă 

ijp )( max
 

Punctaj obŃinut 

Pe 
indicator 

nij 

Pe criteriu 

0 1 2 3 4 5 6 
1 Elaborare 

de 
materiale 
didactice 

(%) 

1. Introducerea unor cursuri universitare noi     
 
 
 

N1 

2. Cursuri universitare    
3. Îndrumare pentru seminarii, laboratoare, proiecte    
4. Manuale redactate pentru cursuri, seminarii şi proiecte 
universitare 

   

5. Manuale pentru învăŃământul preuniversitar    
6. Modernizarea metodelor didactice    
a) Dotare cu aparatură, echipamente, materiale didactice 
finanŃate din contracte de cercetare şi venituri proprii 

   

b) Modernizarea laboratoarelor existente    
c) ÎnfiinŃarea şi extinderea colecŃiei ştiinŃifice    
Total    

2 Cercetare 
ştiinŃifică  

( %) 
 

1.a. CărŃi, monografii/tratate, culegeri, etc. publicate de edituri 
recunoscute, cu referenŃi 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N2 

1.b. Redactare anuare, volume omagiale, culegeri    
1.c. Traduceri    
2. Articole şi studii ştiinŃifice, publicate în reviste de 
specialitate recunoscute 

   

a) Revistă cotată ISI    
b) Revistă de specialitate cotată în baze de date internaŃionale    
c) Revistă recunoscută de CNCSIS     
d) Altă revistă cu colectiv editorial    
e) Articol sau studiu publicat în revistă literară sau artistică din 
Ńară sau străinătate, recunoscută la nivel naŃional 

   

f) Articol sau studiu publicat în revistă literară, artistică sau 
ştiinŃifică din Ńară sau străinătate, recunoscută la nivel local 

   

3. Prelegeri plenare susŃinute la conferinŃe ştiinŃifice din Ńară 
sau străinătate, recunoscute la nivel internaŃional 

   

4. Lucrări apărute în publicaŃiile unor conferinŃe ştiinŃifice din 
Ńară sau străinătate, recunoscute la nivel internaŃional (cu număr 
ISSN, ISBN) 

   

5. Brevete omologate, produse, metode aplicate, lucrări de artă, 
etc. 

   

6. Premii şi distincŃii ştiinŃifice (Lucrări premiate)    
7. Granturi câştigate prin competiŃie    
8. Contracte de cercetare ştiinŃifică    
9. Rapoarte de cercetare ştiinŃifică    
10. Lucrări de artă prezentate la manifestări recunoscute    
a) CreaŃii recunoscute, de mare complexitate     
b) CreaŃii de complexitate medie    
c) Participare la concursuri naŃionale sau internaŃionale    
d) Premii obŃinute la concursuri naŃionale sau internaŃionale    
e) Participare la expoziŃii naŃionale sau internaŃionale    
f) Premii câştigate la expoziŃii naŃionale sau internaŃionale     
11 a). Citări în reviste de specialitate, cotate cu punctaj ISI     
11 b). Citări în reviste de specialitate, înregistrate în baze de 
date internaŃionale 

   

11 c) Citări în publicaŃii literare naŃionale sau internaŃionale    
11 d) Citări în cărŃi    
12. Recenzii    
13. SusŃinere teză de doctorat    
Total   - 
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3 Recunoaş-

tere la nivel 

naŃional şi 

inter-

naŃional 

(%) 

1. Profesor sau cercetător invitat al unor universităŃi din Ńară şi 
străinătate 

    
 
 
 
 
 
 

N3 

2. Membru al Academiei (Academia Română şi alte Academii, 
Academia ŞtiinŃelor Tehnice, Academia ŞtiinŃelor Agrare)5 

   

3. Membru în societăŃi ştiinŃifice şi profesionale    
4. Membru în comisii de doctorat    
5. Membru în echipa de redactori la reviste recunoscute    
6. Membru al comitetului de organizare la conferinŃe ştiinŃifice    
7. Membru în grupe ce cercetare ştiinŃifică sau în grupe de 
experŃi 

   

8. Membru în comisia de experŃi pentru evaluarea activităŃii 
didactice 

   

9. Membru în comisii naŃionale de specialitate    
10. Membru organizator al unor manifestări ştiinŃifice 
internaŃionale sau internaŃionale 

   

11. Expert ştiinŃific sau referent la nivel internaŃional sau 
naŃional 

   

12. Membru în comisia de examinare a candidaŃilor pentru 
posturi didactice universitare 

   

13. Membru de juriu    
14. Membru comisie de concurs    
Total   - 

 
 
4 

Activitate 
cu 

studenŃii  
 

(…%.) 
 

1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenŃi (evaluarea 
cursurilor, seminariilor, proiectelor, metodelor folosite, 
inteligibilitatea explicaŃiilor, etc.) conform metodei stabilite de 
senatul universităŃii 

    
 
 
N4 

2. Conducerea de cercuri ştiinŃifice studenŃeşti    
3. Olimpiade şi concursuri de specialitate pentru studenŃi    
4. Numărul de studenŃi înscrişi la disciplinele opŃionale     
5. Cursuri postgraduale    
6. Coordonator de specialitate    
Total   - 

 
 
 
5 

Alte 
activităŃi 
desfăşu-
rate în 
cadrul 

comuni-
tăŃii 

academice 
( %) 

1. Numărul de lucrări de diplomă susŃinute cu succes     
 
N5 

2. Participare la sesiuni ştiinŃifice, simpozioane, mese rotunde 
organizate în instituŃia de învăŃământ superior 

   

3. Membru în comisii la nivel de facultate, institut sau catedră    
Total   - 

 
 
 
6 

 

 
 

Activitatea 
efectuată 

în vederea 
dezvoltării 
universi-

tăŃii 
(…%) 

1. FuncŃii de conducere (responsabilităŃi de rector, prorector, 
decan, etc.) 

    
 
 
N6 

2. IniŃiere şi organizare de programe de studii    
3. ÎnfiinŃare institut. Organizare echipă de cercetători    
4. ÎnfiinŃare catedră    
5. Proiectare, achiziŃionare şi echipare de laborator    
6. Organizare de cercuri de autoformare    
Total     

Punctaj total_____________________________ 
 
Data,        Semnătură, 

                                                                  cadru didactic         
 
 
 
Decan, 

 
 

Rector, 



Funda�ia Sapientia – Universitatea Sapientia 

Rectorat 

 

 

Criteriile de evaluare ale cadrelor didactice 
 

 

Nr 

crt 

Criterii de 

evaluare 

Indicatori de performan�� Nivel na�ional  

Punctaj, nO 

Nivel 

interna�ional 

Punctaj, pij 

Obser-

va�ii 

1. Introducerea unor cursuri universitare noi 10 - 5 ani 
Editur� CNCSIS  

10xnp/100/a 
Tip�rite 

Alt� editur� 
5xnp/100/a 

 
20xnp/100/a 

Editur� CNSIS 
7xnp/100/a 

2. Cursuri universitare 

Format electronic 

Alt� editur� 
5xnp/100/a 

 
10xnp/100/a 

 
5 ani 

Editur� CNCSIS  
5xnp/100/a 

Tip�rite 

Alt� editur� 
3xnp/100/a 

 
15xnp/100/a 

Editur� CNCSIS  
4xnp/100/a 

3. Îndrumare pentru seminarii, 
laboratoare, proiecte 

Format electronic 

Alt� editur� 
3xnp/100/a 

 
7xnp/100/a 

 
 
 

3 ani 

Tip�rite 5xnp/100/a 10xnp/100/a 4. Redactarea materialului 
didactic pentru cursuri, seminarii, 
proiecte 

Format electronic 3xnp/100/a 5xnp/100/a 
3 ani 

Editur� CNCSIS  
10xnp/100/a 

15xnp/100/a 5. Manuale didactice pentru înv���mântul preuniversitar 
(5) 

Alt� editur� 
5xnp/100/a 

7xnp/100/a 

5 ani 

a) Dotare cu aparatur�, echipamente, 
materiale �i suporturi didactice 
finan�ate din contracte de cercetare �i 
venituri proprii (6) 

3xV/700/a  

b) Modernizarea laboratoarelor 
existente (7) 

5/unitate  

 
 
 

2 ani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborare 
de 

materiale 
didactice % 

6. 
Modernizarea  
metodelor 
didactice 

c) Înfiin�are �i/sau extindere de colec�ii 
�tiin�ifice (8) 

5/colec�ie  5 ani 

La editur� CNCSIS 
30xnp/100/a 

1.a. C�r�i, monografii publicate la edituri recunoscute, 
cu referen�i (9) 

Más kiadónál 
15xnp/100/a 

50xnp/100/a  
5 ani 

1.b. Redactare anuare, volume in memoriam, culegeri 7xnp/100/a 10xnp/100/a 5 ani 
1.c. Traduceri c�r�i        10xnp/100/a  15xnp/100/a  
2. Articole, studii publicate în reviste de specialitate 
recunoscute (10) 

  

a) Reviste cotate ISI  40/a 60/a 
b) Reviste cotate în baze de date interna�ionale 20/a 30/a 
c) Revist� recunoscut� de CNCSIS  15/a - 
d) Alt� revist� cu colectiv editorial 10/a 20/a 
e) Articole sau studii de specialitate de importan�� 
na�ional�, publicate în reviste de literatur�, culturale sau 
�tiin�ifice din �ar� �i din str�in�tate 

10/a 20/a 

f) Articole sau studii de specialitate de importan�� 
local�, publicate în reviste de literatur�, de cultur� sau 
�tiin�ifice din �ar� �i din str�in�tate 

5/a 10/a 

g) Articole sau studii de specialitate publicate în culegeri 10/a 20/a 
a) prelegere plenar� 10 20 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Cercetare 
�tiin�ific�  

% 

3. Prelegeri sus�inute la 
conferin�e �tiin�ifice din �ar� 
�i din str�in�tate, 
recunoscute la nivel 
interna�ional (11) 

b) prelegere 5 10 

 
 
 

5 ani 
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4. Lucr�ri ap�rute în publica�iile unor conferin�e 
�tiin�ifice din �ar� �i din str�in�tate, recunoscute la nivel 
interna�ional ( cu num�r ISSN, ISBN) 

5/a 10/a 

5. Brevete omologate, produse, metode aplicate, opere 
de art�, etc. (12) 

15/a 25/a 5 ani 

Academia Român� �i alte 
academii de �tiin�e 

15 25 

Alte premii acordate de 
academii de specialitate 

15 25 

Premii acordate de organe 
centrale 

10 15 

6. Premii �tiin�ifice �i de 
specialitate, distinc�ii 
(lucr�ri, volume premiate) 
(13) 

Altele 5 10 

 
Pentru 
toat� 

activi-
tatea 

Director 15x V/10000 lei/a. 
25x 

V/10000 
lei/a 

7. Granturi câ�tigate prin 
competi�ie (14) 

Membru 5x V/10000 lei/a. 
10x 

V/10000 
lei/a 

Director 5x V/10000 lei/a. 
15x 

V/10000 
lei/a 

8. Contracte de cercetare 
�tiin�ific� (15) 

Membru 2x V/10000 lei/a 
5x 

V/10000 
lei/a 

 
 

3 ani 

Proiect 10/a. 20/a 9. Rapoarte de cercetare 
�tiin�ific� (16) Rapoarte interne3) 5/a 10/a 

1 an 

10 Opere de art� prezentate la manifest�ri recunoscute   
Individu
al  

20 30 a) Opere recunoscute, de o mare complexitate  

Colectiv 10 20 
Individu
al  

10 20 b) Opere recunoscute, de complexitate medie 

Colectiv 5 10 
Individu
al  

15 25 c) Participare la concursuri na�ionale �i interna�ionale 

Colectiv 10 15 

 
 
 

5 ani 

d) Premii ob�inute la concursuri na�ionale sau 
interna�ionale 

25 35 Pentru 
toat� 

activi-
tatea 

Individ
ual  

5x lucrare 10x lucrare 5 ani e) Participare la expozi�ii na�ionale �i interna�ionale 

Colecti
v 

2x lucrare 5x lucrare 5 ani 

f) Premii ob�inute la expozi�ii na�ionale �i interna�ionale 20 30 Pentru 
toat� 

activitate
a 

a) în reviste cu punctaj ISI  3x nr. cit�ri 5x nr. cit�ri 
b) revist� cotat� în baze de date 
interna�ionale 

2 x nr. cit�ri 3x nr. cit�ri 

c) publica�ii culturale, literare din 
�ar� sau str�in�tate 

1x nr. cit�ri 2x nr. cit�ri 

11. Cit�ri (17) 

d) c�r�i 1x nr. cit�ri 2x nr. cit�ri 

 
 

Pentru 
toat� 

activi-
tatea 

12. Recenzii 5 5 ani 
P=35 

Cum laude P=40 
Summa cum laude P=45 

2 Cercetare 
�tiin�ific�  

% 

13. Sus�inere tez� de doctorat 

Magna cum laude P=50 

 
În anul 

sus�inerii 

a) predarea unei discipline 
semestriale (cercetare) 

5 10 5 ani Profesor sau cercet�tor 
invitat al unor universit��i 
din �ar� �i din str�in�tate 
(18) 

b) pentru o prelegere 
extraordinar� 2 5 1 an 

2. Membru al Academiei (Academia Român� �i alte 
academii, Academia �tiin�elor Tehnice, Academia 
�tiin�elor Agricole)5 

P=5 P=10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Membru în societ��i �tiin�ifice �i profesionale 5 10 

Pentru 
toat� 

activita-
tea 



Conduc�tor de doctorat  5xnd 10xnd  
Referent 4xnd 6xnd 1 an 

4. Membru în comisii de 
doctorat 

Examen/raport 3xnd 5xnd 1 an 
Redactor �ef 5. Membru în echipa 

editorial� la reviste 
recunoscute (19) Membru în comitete de 

editare  

5 10 5 ani 

6. Membru al comitetului de organizare la conferin�e 
interna�ionale (20) 

10 
5 ani 

7. Membru în comisia de exper�i pentru evaluarea 
proiectelor de cercetare �tiin�ific� �i a proiectelor de 
participare la conferin�e. (21) 

5 10 5 ani 

8. Membru în comisia de exper�i pentru evaluarea 
activit��ii didactice (22) 

5 10 1 an 

9. Membru în comisii na�ionale de specialitate (23) 5 - 1 an 
Pre�edinte 10 15 10. Membru organizator al unor 

manifest�ri �tiin�ifice 
interna�ionale �i/sau na�ionale 
(24) 

Membru al 
comitetului de 
organizare 

5 10 

5 ani 

11. Expert �tiin�ific, referent la nivel na�ional �i/sau 
interna�ional (25) 

5xn 10xn 

Prof. univ. �i conf. univ. 5xn 10xn 12. Membru în 
comisia de examinare 
a candida�ilor pentru 
posturi didactice 
universitare 

Preparator, asistent �i lector 
univ. 3xn 

5xn 

 
 

1 an 

13. Membru de juriu (26) 5xn 10xn 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recunoa�tere 

la nivel 

na�ional �i 

interna�ional 

% 

14. Membru în comisii de concurs (27) 5xn 10xn 
1 an 

1. Evaluarea cadrelor didactice de c�tre studen�i 
(evaluarea cursurilor, a seminariilor, proiectelor, 
metodelor folosite, inteligibilitatea explica�iilor, etc.) 
conform metodei stabilite de senatul universit��ii 

N=0÷5 

1 an 

2. Conducerea de cercuri �tiin�ifice studen�e�ti 5/cercuri 

5xnr participare 10x nr. 
participare 

7xnr. men�iune 14x nr. men�iune 
8xnr. locul III  16x nr. locul 

III  
9xnr locul II  18x nr locul II  

3. Olimpiade �i concursuri de specialitate pentru studen�i 

10xnr locul I  20x nr. locul I  
4. Num�rul de studen�i înscri�i la disciplinele op�ionale 

4) 
0,1xstud. 

 
 
 
 

1 an 

a. Ini�ierea unor programe de 
instruire recunoscute 

5  5. Cursuri 
postuniversitare 
(28) b. Coordonarea programului de 

studiu 
5x nr. semestre  

 
 
 
 

4 

Activitate 
cu studen�ii  

 
(……%.) 

 
 
 
 

6. Coordonator de studiu (ECTS) 3x nr. ani  

 
 

3 ani 

1. Num�rul de lucr�ri de diplom� conduse 1xstud (�8) 
15xnr l.dipl. 

 1 an 

2. Participare la sesiuni �tiin�ifice, simpozioane, mese 
rotunde organizate în institu�ia de înv���mânt superior 
(29) 

5 
 

- 1 an 

Întocmirea 
dosarului de 
evaluare intern� 
(30) 

25xcomisie 1 an 3. Membru în comisii de acreditare 

Efectuarea 
evalu�rii interne 
(31) 

5x comisie 1 an 

Universitate 7xcomisie 1 an 
Facultate 5x comisie 1 an 
Institut 4xcomisie 1 an 

 
 
 

5 

Alte 
activit��i 

desf��urate 
în cadrul 

comunit��ii 
academice 

% 

 4. Membru în comisii la nivel de 
facultate �i de universitate 

catedr� 3xcomisie 1 an 
1. Func�ii de conducere (rector, prorector, decan, etc.) 20 p 5 ani  

 
 

 
 

Activitatea 
2. Ini�iere �i organizare de programe de studii 
(responsabil) (32) 

15p 5 ani 



3. Înfiin�are de institute/departamente. Organizarea de 
grupe de cercetare 

15 p 5 ani 

4. Înfiin�are de catedr� 10 p 5 ani 
5. Proiectarea, achizi�ionarea �i echiparea laboratoarelor 10 p 5 ani 

6 efectuat� în 
vederea 

dezvolt�rii 
universit��ii 

…% 6. Organizare de cercuri de autoformare 5 p 5 ani 
1) se vor nota în coloan� publica�iile ap�rute într-o limb� de larg� circula�ie  
2) publica�iile cu acela�i con�inut se vor nota o singur� dat� 
3) rapoarte ale cercet�rilor �tiin�ifice interne din cadrul catedrei, rapoarte ale proiectelor înscrise pe liste adi�ionale 
4) calculat pe perioada afi�at� în coloan� (p) 
5) nu se va puncta statutul de membru al corpului Academiei �tiin�ifice Maghiare 
Observa�ii: Abrevieri folosite:  np – num�r pagini; a – num�r autori, n-activitate/nr. studen�i examina�i 

stud –num�r studen�i; nd – num�r doctoranzi; V-valoare (lei-RON), p- punctaj. 
 

 
1. Curs semestrial cuprinzând în total cel pu�in 22/28 de ore propus �i introdus în planul de înv���mânt de 

c�tre catedra facult��ii respective. (Acesta se trateaz� în sistem modular, adic� se acord� 5 puncte 
pentru 11/14 ore, punctajul crescând în func�ie de num�rul de ore). 

2. Material didactic tip�rit sau în format electronic al unei discipline ce figureaz� în planul de înv���mânt 
al unui program de studiu, care acoper� cel pu�in 80% din materialul predat în cadrul disciplinei 
respective. Se vor lua în calcul numai cursurile publicate de edituri, �i numai cele care corespund unei 
anumite discipline. 

3. Material didactic tip�rit sau în format electronic ce acoper� latura practic� a unei discipline din cadrul 
planului de înv���mânt (seminar, laborator, proiect, culegere de texte sau exerci�ii). Se vor lua în 
calcul numai cursurile publicate de edituri, �i numai cele care corespund unei anumite discipline. 

4. Material didactic tip�rit sau în format electronic ce acoper� partea teoretic� sau practic� (curs, 
seminar, laborator, proiect) a unei discipline din planul de înv���mânt, aprobat de catedra facult��ii. 
Dac� materialul respectiv �ine de un curs predat în str�in�tate, punctajul va apare în coloana referitoare 
la nivelul interna�ional. 

5. Vor fi punctate numai autorii de manuale. 
6. Se vor lua în calcul doar cele care servesc procesul didactic �i numai dac� orice student poate avea 

acces la ele (nu se iau în calcul echipamentele accesibile studen�ilor doar prin intermediul cadrelor 
didactice sau al cercet�torilor). 

7. În aceast� categorie intr� dezvoltarea �i modernizarea infrastructurii din cadrul laboratoarelor (de ex. 
ad�ugarea culegerii de date computerizate la un echipament deja existent, modificarea echipamentului 
sau al unit��ii de comand�, punerea în func�ie al unei console noi, etc.). 

8. Colec�ii �tiin�ifice, artistice, etc. ce servesc procesul didactic. 
9. Se vor lua în calcul volumele avizate de referen�i, publicate la edituri recunoscute, dar care nu vor fi 

incluse în categoria cursurilor universitare. 
10. Vor fi luate în seam� articolele �i studiile publicate pân� în momentul complet�rii formularului, cele 

acceptate în vederea public�rii nu vor fi incluse. 
11. Se puncteaz� activitatea persoanei care a �inut prelegerea plenar� sau de sec�iune, �i nu cea a 

coautorilor. 
12. Lucr�ri �i studii �tiin�ifice publicate în volumele unor conferin�e na�ionale sau interna�ionale 

recunoscute, cu precizarea num�rului ISSN sau ISBN a publica�iei respective. Se vor lua în calcul �i 
coautorii, astfel încât �i ei vor fi puncta�i. 

13. Premii ob�inute pân� în momentul complet�rii formularului. 
14. Se vor lua în calcul proiectele câ�tigate, atât pentru conduc�torul de proiect, cât �i pentru participan�i.  
15. Se vor lua în calcul contractele de cercetare �tiin�ific�, dezvoltare �i prest�ri servicii încheiate cu firme. 
16. Se vor lua în calcul rapoartele de cercetare, inclusiv pentru proiectele de cercetare interne dac� 

activitatea a fost evaluat�. În aceast� categorie se iau în seam� doar rapoartele de cercetare înregistrate 
în cadrul facult��ii/catedrei/IPC. 

17. Se va preciza atât titlul publica�iei citate, cât �i a celei care citeaz�. 
18. Se va preciza denumirea universit��ii sau al institutului de cercetare de la care provine invita�ia. 
19. În anex� se va preciza denumirea revistei �i cotarea acesteia pe plan na�ional sau interna�ional (ISI, 

baz� de date interna�ional�, CNCSIS, universitar, etc.) 
20. În anex� se va preciza denumirea evenimentului/evenimentelor �i datele referitoare la acesta/acestea. 
21. În anex� se va preciza denumirea grupului de exper�i �i numele institu�iei care l-a înfiin�at. 
22. În anex� se va preciza denumirea grupului de exper�i �i numele institu�iei care l-a înfiin�at. 
23. În anex� se va preciza numele comisiei de exper�i din care facem parte �i datele lor de contact. 
24. Se va lua în calcul calitatea de pre�edinte sau membru în comisia de organizare a evenimentelor 

na�ionale sau interna�ionale din �ar� sau str�in�tate, cu excep�ia patronajului. În anex� se va preciza 
denumirea evenimentului �i datele referitoare la acesta. 

25. Statut de referent �tiin�ific, dovedit prin acte legale. 



26. Membru de juriu al unor evenimente culturale, artistice sau sportive. În anex� se va specifica 
denumirea evenimentului �i datele referitoare la acesta. 

27. Membru în comisia de concurs al unui eveniment cultural sau �tiin�ific. În anex� se va specifica 
denumirea evenimentului �i datele referitoare la acesta. 

28. Rolul asumat în organizarea �i desf��urarea cursurilor postuniversitare din cadrul institu�iei sau din 
cadrul unor institu�ii partenere. 

29. Participarea la evenimente culturale, artistice, �tiin�ifice, profesionale, etc. organizate de institu�ie. În 
anex� se va specifica denumirea evenimentului �i datele referitoare la acesta. 

30. Participarea la întocmirea materialului de evaluare intern� ale programelor de studiu �i a unit��ilor 
organiza�ionale din cadrul institu�iei.  

31. Se vor lua în considerare membri comisiilor de evaluare ale programelor de studiu.  
32. Se va lua în considerare persoana care întocme�te dosarul unui program de studiu nou, atât la nivelul 

deciziei interne referitoare la demararea acestuia, cât �i la nivelul aprob�rii provizorii. 
 


