
Hotărâri adoptate de Senatul Universității în ședința 

 din 02 februarie 2022 

 

1. Se validează hotărârea Consiliului de Administrație privind 

actualizarea componenței Comisiei de etică și deontologie profesională.  

2. Se aprobă modalitatea de începere și desfășurare a 

activităților didactice din semestrul II, al anului universitar 2021-2022. 

 - Activitățile didactice aferente programelor de studii de licență și 

masterat, învățământ cu frecvență (ZI), de la facultățile economice și de 

la Facultatea de Drept, se vor desfășura în format online, dar și fizic în 

campus, prin rotație, astfel: 

anul I = săptămâna 4 - 10.04.2022 (licență și masterat) 

anul II = săptămâna 11 - 17.04.2022 (licență și masterat) 

anul III și IV (Drept) = săptămâna 18 - 21.04.2022 (licență) 

- Pentru studenții Facultății de Educație Fizică, Sport și 

Kinetoterapie (EFSK), activitățile practice care se pot desfășura în aer 

liber, se vor organiza la Baza Sportivă, în format fizic, în limita 

prevederilor legale. 

- Activitățile didactice aferente programelor de studii universitare de 

licență la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) se vor 

desfășura în sistem online. 

- Activitățile didactice de la programele de licență și masterat cu 

predare în limba engleză vor începe online și vor continua în sistem mixt 

(prezență fizică și online), în funcție de specificul programelor de studii, 

de tipul activităților didactice și de condițiile epidemiologice. 

- Evaluarea cunoștințelor / competențelor, indiferent de modalitatea 

de susținere (scris sau oral), se va desfășura prin intermediul platformei 

Microsoft Teams. 



- Pentru săptămânile desfășurate prin rotație, Universitatea 

Româno-Americană va pune la dispoziția studenților cazare, în mod 

gratuit, în limita spațiului disponibil, în cadrul campusului. 

- Desfășurarea activităților didactice fizic, în campus, este posibilă 

în condițiile în care indicele de infectare din București va fi sub 6 la mia 

de locuitori. 

3.  Se aprobă schimbarea structurii Universității Româno-

Americane, prin reorganizarea și/sau modificarea denumirii unor unități 

funcționale (facultăți), începând cu anul universitar 2022-2023, conform 

Anexa nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

1.1 Structura Universității Româno-Americane, 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 2022-2023 

 

 

Nr. 

crt.  

Facultatea  Domeniul de 

licenţă  

Specializarea/ 

Programul de studii 

universitare de 

licenţă (locaţia 

geografică de 

desfăşurare şi limba 

de predare)*A  

Acreditare 

(A)/Autorizar

e de 

funcţionare 

provizorie 

(AP)  

Forma de 

învăţămân

t  

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile  

Număr maxim de 

studenţi care pot fi 

şcolarizaţi  

 1 Facultatea de 
Drept 

Drept  Drept  A  IF  240  235  

 Drept  A  IFR  240  125  

 2 Facultatea de 
Turism și 

Managementul 
Ospitalitatii 

Administrarea 
afacerilor  

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor  

A  IF  180  300  

 Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor  

A  IFR  180  75  

 3 Facultatea de 
Informatică 
Managerială 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică  

Informatică economică  A  IF  180  300  

 
Informatică economică 
(în limba engleză)  

A  IF  180  75  

 4 Facultatea de 
Management- 
Marketing 

Management  Management  A  IF  180  300  

 Management  A  IFR  180  75  

 Marketing  Marketing  A  IF  180  250  

 Marketing  A  IFR  180  75  
 

5 Facultatea de 
Afaceri 

Internaționale 

Economie şi 
afaceri 

internaţionale 

Afaceri internaţionale A  IF  180  200   

 Afaceri internaţionale  A  IFR  180  75  

 Afaceri internaţionale 
(în limba engleză)  

A  IF  180  90  

 
Economie şi afaceri 
internaţionale  

A  IF  180  150  

 
6 Facultatea de 

Finanțe și 
Contabilitate 

Contabilitate  Contabilitate şi 
informatică de gestiune  

A  IF  180  75  

 
Finanţe  Finanţe şi bănci  A  IF  180  120  

 7 Facultatea de 
Educaţie 
Fizică, Sport şi 
Kinetoterapie 

Kinetoterapie  Kinetoterapie şi 
motricitate specială  

AP  IF  180  50  

 Educaţie 
fizică şi sport  

Educaţie fizică şi 
sportivă  

AP  IF  180  50  

 

 

 

 



 1.2. Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de 

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 

universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de 

studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 - 2023, în cadrul Universității 

Româno-Americane 

 

 Nr. crt.  

Domeniul de 
studii 
universitare de 
master  

Denumire program de studii 
universitare de master  

Locaţia 
geografică  

Limba de 
predare  

Forma de 
învăţământ  

Număr de 
credite de 

studiu 
transferabile 

Nr. max. 
stud.ce pot fi 

şcolarizaţi 

 1  Drept  Ştiinţe penale  Bucureşti  română  IF  60  100  

 2  Administrarea 
afacerilor  

Administrarea afacerilor în 
turism  

Bucureşti  română  IF  120  125  

 

Managementul afacerilor în 
turism şi aviaţie/ Business 
management in tourism and 
aviation  

Bucureşti  engleză  IF  120  

 3  Informatică 
economică  

Informatică economică*  Bucureşti  română  IF  120  175  

 
Informatică pentru mediul de 
afaceri/ Computer Science for 
Business*  

Bucureşti  engleză  IF  120  

 4  Contabilitate  Gestiunea şi auditul afacerilor*  Bucureşti  română  IF  120  50  

 5 Finanțe Finanţe/ Finance Bucureşti engleză IF 120 150 

 6  Management  Managementul şi marketingul 
organizaţiei  

Bucureşti  română  IF  120  200  

 Managementul strategic al 
firmei  

Bucureşti  română  IF  120  

 7  Marketing  Marketing în afaceri  Bucureşti  română  IF  120  50  

 Marketing strategic/ Strategic 
marketing  

Bucureşti  engleză  IF  120  

 8  Economie şi 
afaceri 
internaţionale  

Afaceri internaţionale  Bucureşti  română  IF  120  300  

 

Afaceri internaţionale şi 
antreprenoriat/ International 
Business and 
Entrepreneurship  

Bucureşti  engleză  IF  120  

 

Relaţii economice 
internaţionale şi diplomaţie 
economică/ International 
economic relations and 
economic diplomacy  

Bucureşti  engleză  IF  120 

 


