Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
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Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 18/09/2008

privind aplicarea prevederilor legale referitoare la înfiinţarea şi organizarea programelor
universitare de masterat

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu
modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei
indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.
404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi al Hotărârii
Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării şi
tineretului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot înfiinţa prin hotărâre a senatului
sau, după caz, pot solicita înfiinţarea de programe de studii universitare de masterat numai în
domeniile de studii universitare de licenţă în care funcţionează programe de studii universitare
de licenţă acreditate în instituţia respectivă.
Art. 2. - Domeniile în care o instituţie de învăţământ superior poate organiza studii
universitare de masterat sunt domeniile studiilor universitare de licenţă, precum şi alte
domenii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.
Art. 3. - Organizarea programelor de studii universitare de masterat înfiinţate prin hotărâri
ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior evaluate cu calificativul "grad de încredere
ridicat" de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior se face
prin hotărâre a senatului, pe perioada legală de evaluare academică periodică apreciată cu
acest calificativ. Hotărârile senatului, pentru fiecare program de studii universitare de masterat
astfel înfiinţat, vor fi înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobare
prin ordin.
Art. 4. - Organizarea şi înfiinţarea programelor de studii universitare de masterat de către
instituţiile de învăţământ superior acreditate care nu au fost evaluate de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau care au fost evaluate, dar nu au obţinut
calificativul "grad de încredere ridicat", se fac cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior.
Art. 5. - Pentru anul universitar 2008-2009, admiterea la studiile postuniversitare de
masterat şi studiile aprofundate se organizează conform legii.
Art. 6. - Începând cu data prezentului ordin se abrogă prevederile art. 2 alin. (2) şi (3) din
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.315/2008 privind criteriile generale
de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat

şi de doctorat pentru anul universitar 2008-2009, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 215 din 20 martie 2008.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8. - Direcţia generală strategii şi programe universitare, Direcţia generală
managementul finanţării învăţământului, Cabinetul secretarului general din cadrul
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi senatele instituţiilor de învăţământ superior
acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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