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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018
ANEXE
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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare,
prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 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, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care
pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 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, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de
studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 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, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi
şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 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,
formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în
anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 6. - Specializările/programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare
începând cu anul universitar 2017 - 2018, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.
Art. 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.
Art. 8. - Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM - MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
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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 2017 - 2018
1. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV
Domeniul Specializarea/Programul
de licenţă de studii universitare de
licenţă (locaţia
geografică de
desfăşurare şi limba de
predare)*A

Acreditare Forma de Număr de
Număr
(A)/
învăţământ credite de maxim de
Autorizare
studii
studenţi
de
transferabile care pot fi
funcţionare
şcolarizaţi
provizorie
(AP)

Ştiinţe ale Pedagogia învăţământului primar şi
educaţiei preşcolar

A

IF

180

30

Asistenţă Asistenţă socială
socială

A

IF

180

30

Teologie Teologie adventistă pastorală

A

IF

240

30

2. FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

Domeniul de
licenţă

Acreditare
(A)/
Număr
Specializarea/Programul de studii
Număr de
Autorizare
maxim de
universitare de licenţă
Forma de credite de
de
studenţi
(locaţia geografică de desfăşurare şi
învăţământ
studii
funcţionare
care pot fi
limba de predare)*A
transferabile
provizorie
şcolarizaţi
(AP)

Ştiinţe
administrative

Administraţie publică

A

IF

180

50

Management

Management

A

IF

180

50

3. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

Domeniul de
licenţă

Acreditare
(A)/
Număr
Specializarea/Programul de studii
Număr de
Autorizare
maxim de
universitare de licenţă
Forma de credite de
de
studenţi
(locaţia geografică de desfăşurare şi
învăţământ
studii
funcţionare
care pot fi
limba de predare)*A
transferabile
provizorie
şcolarizaţi
(AP)

Filosofie

Filosofie

AP

IF

180

40

Teologie

Teologie romano - catolică pastorală

A

IF

240

25

4. 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.
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