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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a
structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

Emitent

GUVERNUL ROMÂNIEI

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2
Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de
desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de
învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 20182019, prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 3
Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă
şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de
desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de
învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 20182019, prevăzute în anexa nr. 3.
Articolul 4
Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de
credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare,
precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 4.
Articolul 5
Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai
programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de
credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare,
precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 5.
Articolul 6
Specializările/Programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar
2018-2019, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.
Articolul 7
Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au
depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condiţiile
legii.
Articolul 8
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei naţionale,
Valentin Popa
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Bucureşti, 29 martie 2018.
Nr. 158.
ANEXA Nr. 1
Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare
Domeniul de
Domeniul
studii universitare
Cod
Cod Ramura de
Cod
Cod Domeniul de Cod
fundamental
de
Specializarea (S)
DFI
RSI ştiinţă (RSI) DSU_D/M
DL licenţă (DL) S
(DFI)
doctorat/masterat
(DSU_D/M)
1

2

3

4

10 Matematică

50 Informatică

20 Fizică

5

10

20

10

6

Matematică

Informatică

Fizică

7

8

10 Matematică

40 Informatică

20 Fizică

9

Număr
de
credite
(ECTS)

10

11

10 Matematică

180

20 Matematici aplicate

180

Matematică
30
informatică

180

10 Informatică

180

20 Informatică aplicată

180

10 Fizică

180

20 Fizică medicală

180

30 Biofizică

180

40 Fizică informatică

180
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gestiune
Contabilitate

5

Facultatea de
Management,
Finanţe
Marketing în
Afaceri Economice
Management
din Râmnicu
Vâlcea
Ştiinţe
administrative

Contabilitate şi informatică de
A
gestiune

IFR

180

100

Finanţe şi bănci

A

IF

180

100

Management

A

IF

180

90

Management

A

IFR

180

100

Administraţie publică

A

IF

180

60

34. UNIVERSITATEA „ROMÂNO-GERMANĂ“ DIN SIBIU

Nr.
Facultatea
crt.

1

2

Facultatea de
Ştiinţe Economice

Facultatea de
Drept şi Ştiinţe
Administrative

Domeniul de
licenţă

Specializarea/
Programul de studii
universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/
Autorizare
Forma de
de
învăţământ
funcţionare
provizorie
(AP)

Număr
Număr de
maxim de
credite de
studenţi
care pot
studii
transferabile fi
şcolarizaţi

Administrarea
afacerilor

Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi
managementul calităţii

A

IF

180

75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de
A
gestiune

IF

180

50

Management

Management

A

IF

180

125

Drept

Drept

A

IF

240

100

>>
35. UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR“ DIN TÂRGU MUREŞ
Acreditare
(A)/
Autorizare
Forma de
de
învăţământ
funcţionare
provizorie
(AP)

Număr
Număr de
maxim de
credite de
studenţi
studii
care pot
transferabile fi
şcolarizaţi

Nr.
Facultatea
crt.

Domeniul de
licenţă

Specializarea/
Programul de studii
universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare
şi limba de predare)*A

1

Drept

Drept

A

IF

240

200

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor (în
limba engleză)

AP

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică
AP
de gestiune

IF

180

150

Finanţe

2

Facultatea de Drept

Facultatea de Ştiinţe
Economice

Administrarea
afacerilor

Finanţe şi bănci

A

IF

180

100

3

Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Psihologie
Educaţiei

Psihologie

A

IF

180

100

4

Facultatea de Geografie Geografie

Geografia turismului

A

IF

180

120

5

Facultatea de Medicină
Sănătate
Dentară

Medicină dentară*1)**)

AP

IF

360

24

6

Facultatea de
Balneofiziokinetoterapie Sănătate
şi Recuperare Medicală

Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare**)

AP

IF

180

40

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania
AHPGS.
36. UNIVERSITATEA „MIHAI EMINESCU“ DIN TIMIŞOARA
Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în
lichidare începând cu anul universitar 2014-2015.
37. UNIVERSITATEA „TIBISCUS“ DIN TIMIŞOARA
Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în
lichidare începând cu anul universitar 2018-2019.
38. UNIVERSITATEA „ADVENTUS“ DIN CERNICA înfiinţată prin Legea nr. 227/2017

Nr.
Facultatea
crt.

Domeniul de
licenţă

Specializarea/Programul de
studii universitare de
licenţă (locaţia geografică
de desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/
Autorizare Forma de
învăţământ
de
funcţionare
provizorie

Număr
maxim de
Număr de
studenţi
credite de
care pot
studii
transferabile fi
şcolarizaţi
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(AP)

1

Facultatea de Teologie
şi Ştiinţe Sociale

Ştiinţe ale
educaţiei

Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar

A

IF

180

30

Asistenţă
socială

Asistenţă socială

A

IF

180

30

Teologie

Teologie adventistă
pastorală

A

IF

240

30

Universitatea „Adventus“ din Cernica este monitorizată în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.020/2018
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Adventus“ din Cernica; instituţia a funcţionat
până la apariţia Legii nr. 227/2017 privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica ca instituţie autorizată sub
denumirea „Institutul Adventist din Cernica Ilfov“.
*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare,
aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.
ANEXA Nr. 4
Specializările/Programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de
credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare,
precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
1. FUNDAŢIA „ŞTEFAN LUPAŞCU“ - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI
Domeniul de
licenţă

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare de
funcţionare
provizorie (AP)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite de
studii
transferabile

Număr maxim
de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Ştiinţe
administrative

Administraţie publică

A

IF

180

50

Management

Management

A

IF

180

50

2. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN
Domeniul de
licenţă

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare de
funcţionare
provizorie (AP)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite de
studii
transferabile

Număr maxim
de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Filosofie

Filosofie

AP

IF

180

40

Teologie

Teologie romano-catolică
pastorală

A

IF

240

25

3. FUNDAŢIA „ACADEMIA COMERCIALĂ“ DIN SATU MARE
Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în
lichidare începând cu anul universitar 2017-2018.
4. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ „ALMA MATER“ - UNIVERSITATEA „ALMA MATER“ DIN SIBIU
Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în
lichidare începând cu anul universitar 2016-2017.
5. FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT „IOAN SLAVICI“ - UNIVERSITATEA „IOAN SLAVICI“ DIN TIMIŞOARA
Domeniul de
licenţă

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare de
funcţionare
provizorie (AP)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite de
studii
transferabile

Număr maxim
de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de
AP
gestiune

IF

180

75

Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

Tehnologia informaţiei

IF

240

75

A

6. FUNDAŢIA „GAUDEAMUS“ - UNIVERSITATEA „TOMIS“ DIN CONSTANŢA
Domeniul de
licenţă

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare de
funcţionare
provizorie (AP)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite de
studii
transferabile

Număr maxim
de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Administrarea afacerilor

A

IF

180

100

Administrarea
afacerilor

Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi
managementul calităţii

AP

IF

180

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

75

7. INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE „TIMOTHEUS“ DIN BUCUREŞTI

Domeniul de

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă

Acreditare
(A)/Autorizare de

Forma de

Număr de
credite de

Număr maxim
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funcţionare
provizorie (AP)

învăţământ

studii
transferabile

de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

A

IF

240

50

8. FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA
Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare de
funcţionare
provizorie (AP)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite de
studii
transferabile

Număr maxim
de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Administrarea afacerilor

A

IF

180

50

Administrarea afacerilor (în
limba engleză - Business
administration)

AP

IF

180

60

Calculatoare şi
tehnologia
informaţiei

Tehnologia informaţiei

A

IF

240

50

Domeniul de
licenţă

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
(locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare de
funcţionare
provizorie (AP)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite de
studii
transferabile

Număr maxim
de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de
AP
gestiune

IF

180

60

Finanţe

Finanţe şi bănci (în limba
engleză)

AP

IF

180

50

Inginerie
electronică,
telecomunicaţii şi
tehnologii
informaţionale

Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaţii

AP

IF

240

50

Relaţii internaţionale şi studii
A
europene

IF

180

50

Relaţii internaţionale şi studii
AP
europene (în limba engleză)

IF

180

25

Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne aplicate
(turcă-franceză, în limba
engleză)

AP

IF

180

50

Ştiinţe ale
educaţiei

Pedagogie

AP

IF

180

25

Domeniul de
licenţă

Administrarea
afacerilor

Relaţii
internaţionale şi
studii europene

Informatică aplicată (în limba
engleză - Applied computer
AP
IF
180
30
sciences)
*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare,
aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.
Informatică

ANEXA Nr. 5
Structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de
studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii
transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019
1. ŞCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ - BUCUREŞTI (S.N.S.B.)
Specializarea/Programul de
Domeniul de studii
studii universitare de licenţă
universitare de
(locaţia geografică de
masterat/studii
desfăşurare şi limba de
postuniversitare
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare de
funcţionare
provizorie (AP)

Forma de
învăţământ

Număr de
credite de
studii
transferabile

Număr maxim
de studenţi care
pot fi şcolarizaţi

Biologie

Chimie biologică

A

IF

120

10

Analiză şi modelare prin
ecuaţii diferenţiale şi
stocastice

A

IF

120

10

Logică şi specificaţii formale

A

IF

120

10

Matematică

Structuri fundamentale cu
aplicaţii în algebră, geometrie A
IF
120
10
şi topologie
*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare,
aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.
ANEXA Nr. 6
Specializări/Programe de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2018-2019
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UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAŞOV

Facultatea

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare
de
Forma de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Număr
Număr
maxim de
de credite
studenţi
care pot
de studii
transferabile fi
şcolarizaţi

Facultatea de
Ingineria
Ştiinţa şi Ingineria
materialelor
Materialelor

Informatică aplicată în
ingineria materialelor

A

IF

240

0

Facultatea de
Alimentaţie şi
Turism

Echipamente pentru procese
A
industriale

IF

240

0

IF

180

0

Inginerie mecanică

Facultatea de
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie
Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei

A

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Facultatea de
Inginerie**

Ingineria mediului

Ingineria valorificării
deşeurilor

Acreditare
(A)/Autorizare
de
Forma de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Număr
Număr
maxim de
de credite
studenţi
care pot
de studii
transferabile fi
şcolarizaţi

A

240

IF

0

**) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANŢA

Facultatea

Facultatea de
Litere

Acreditare
(A)/Autorizare
de
Forma de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Număr
Număr
maxim de
de credite
studenţi
de studii
care pot
transferabile fi
şcolarizaţi

Limba şi literatura franceză
- Limba
şi literatura engleză

AP

IF

180

0

Limba şi literatura franceză
- O limbă şi literatură
modernă (italiană)

A

IF

180

0

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Limbă şi literatură

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Acreditare
(A)/Autorizare
de
Forma de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Număr
Număr
maxim de
studenţi
de credite
de studii
care pot
transferabile fi
şcolarizaţi

Matematică (în limba
engleză)

AP

IF

180

0

Matematică informatică

A

IF

180

0

Facultatea

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Facultatea de
Ştiinţe

Matematică

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Facultatea

Acreditare
(A)/Autorizare
de
Forma de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Număr
Număr
maxim de
de credite
studenţi
de studii
care pot
transferabile fi
şcolarizaţi

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor (la
Râmnicu Vâlcea)

AP

IF

180

0

Contabilitate şi informatică
de gestiune (la Râmnicu
Vâlcea)

AP

IF

180

0

A

IF

180

0

Asistenţă managerială şi
administrativă

A

IF

180

0

Asistenţă managerială şi
administrativă (la Râmnicu
Vâlcea)

AP

IF

180

0

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A
Administrarea
afacerilor

Facultatea de
Ştiinţe Economice
Contabilitate
şi Drept

Economie şi afaceri Economie şi afaceri
internaţionale
internaţionale
Facultatea de
Ştiinţe ale
Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi
Psihologie

Ştiinţe
administrative
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI“ DIN
TIMIŞOARA

Facultatea

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Facultatea de
Management şi
Turism Rural

Inginerie şi
management în
agricultură şi
dezvoltare rurală

Acreditare
(A)/Autorizare
de
Forma de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Inginerie şi management în
A
alimentaţia publică şi
agroturism

ID

Număr
Număr
maxim de
de credite
studenţi
care pot
de studii
transferabile fi
şcolarizaţi
240

0

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ DIN BUCUREŞTI

Facultatea

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/Autorizare
Forma de
de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Număr
Număr
maxim de
de credite
studenţi
de studii
care pot
transferabile fi
şcolarizaţi

Facultatea de
Educaţie Fizică şi
Sport

Educaţie fizică şi
sport

Educaţie fizică şi sportivă

AP

IFR

180

0

Facultatea de
Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română O limbă şi literatură
A
modernă (engleză,
franceză)

IFR

180

0

Facultatea de
Psihologie şi
Psihologie
Ştiinţele Educaţiei,
Braşov

Psihologie

AP

IFR

180

0

Marketing

Marketing

AP

ID

180

0

Economia comerţului,
turismului, serviciilor şi
managementul calităţii

AP

IF

180

0

Finanţe

Finanţe şi bănci

AP

ID

180

0

Contabilitate

Contabilitate şi informatică
de gestiune

A

IF

180

0

Management

Management

A

IFR

180

0

Ştiinţe
administrative

Administraţie publică

A

IF

180

0

Management

AP

ID

180

0

Drept

A

IFR

240

0

Relaţii internaţionale şi
studii europene

AP

IFR

180

0

Relaţii internaţionale şi
studii europene

AP

ID

180

0

Istorie

Arhivistică

AP

IF

180

0

Sociologie

Resurse umane

AP

IF

180

0

Muzică

Muzică

A

IFR

180

0

Facultatea de
Administrarea
Ştiinţe Economice afacerilor

Facultatea de
Ştiinţe Juridice,
Economice şi
Administrative,
Braşov

Facultatea de
Management
Ştiinţe Juridice şi
Ştiinţe Economice,
Drept
Constanţa
Facultatea de
Ştiinţe Juridice,
Politice şi
Administrative
Facultatea de
Ştiinţe SocioUmane

Relaţii
internaţionale şi
studii europene

UNIVERSITATEA „TIBISCUS“ DIN TIMIŞOARA

Facultatea

Acreditare
(A)/Autorizare
de
Forma de
funcţionare
învăţământ
provizorie
(AP)

Număr
Număr
maxim de
de credite
studenţi
de studii
care pot
transferabile fi
şcolarizaţi

Contabilitate şi informatică
de gestiune

A

IF

180

0

Contabilitate şi informatică
de gestiune

A

IFR

180

0

Specializarea/Programul de
studii universitare de licenţă
Domeniul de licenţă (locaţia geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Facultatea de
Contabilitate
Ştiinţe Economice
Facultatea de
Calculatoare şi
Informatică
Aplicată

Informatică

Informatică

A

IF

180

0

Facultatea de
Drept şi
Administraţie

Drept

Drept

A

IF

240

0
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Publică
Facultatea de
Psihologie
Psihologie
A
IF
180
0
Psihologie
*A Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare,
aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.
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