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Nr.398 din 08.03.2017                                          Aprobat în Consiliul Facultăţii din 09.03.2017 

 

 

Raport  

privind evaluarea internă a programelor de studii la nivelul  

Facultăţii de Litere 

 

 În perioada 20 februarie – 8 martie 2017 s-a realizat evaluarea internă a 

programelor de studii universitare de licenţă şi master, conform PO 07.01 Ed.4, R-

05-03, Ed.3, R0 şi R-11.11-01-Ed.5 R0. La acest proces au participat cadre 

didactice din facultate, care au capacitatea de a audita programe de studii. 

 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Programul de studii Limba şi literatura română – Limba şi literatura 

engleză a fost evaluat extern în luna aprilie 2016 și a obținut acreditarea (conform 

Adresei A.R.A.C.I.S. nr. 4116 din 29.09.2016). 

Programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura 

franceză. Prin Hotărârea nr.1657/3 din 07.10.2016   s-a stabilit comisia de evaluare 

internă a programului de studii, formată din conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu 

(preşedinte), lect.univ.dr. Violeta Popa și lect.univ.dr. Adrian Jicu (membri). 

Raportul comisiei cu nr. 330 din 01.03.2017 nu a identificat criterii care să nu fie 

îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul „Încredere”. 
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Programul de studii Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura 

română. Prin Hotărârea nr.1657/4 din 07.10.2016 s-a stabilit comisia de evaluare 

internă a programului de studii, formată din lect.univ.dr. Andreia-Irina Suciu 

(preşedinte), asist.univ.dr.Mircea Horubeţ și lect.univ.dr. Mariana Tîrnăuceanu 

(membri). Raportul comisiei cu nr. 331 din 01.03.2017 nu a identificat criterii care 

să nu fie îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul „Încredere”. 

Programul de studii Traducere şi interpretare. Prin Hotărârea nr.1657/5 din 

07.10.2016 s-a stabilit comisia de evaluare internă a programului de studii, formată 

din conf.univ.dr. Carmen-Nicoleta Popa (preşedinte),  lect.univ.dr.Raluca Galiţa și 

asist.univ.dr. Gabriela Andrioai (membri). Raportul comisiei cu nr. 332 din 

01.03.2017  nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, programul de studii 

obţinând calificativul „Încredere”. 

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice  a fost evaluat extern în 

luna aprilie 2016 și a obținut acreditarea (conform Adresei A.R.A.C.I.S. nr. 4116 

din 29.09.2016). 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Programul de studii Limba engleză. Practici de comunicare (în limba 

engleză). Prin Hotărârea nr.1657/8 din 07.10.2016  s-a stabilit comisia de evaluare 

internă a programului de studii, formată din conf. univ.dr. Veronica Loredana 

Balan (preşedinte), conf.univ.dr. Carmen-Nicoleta Popa și lect.univ.dr. Raluca 

Bălăiţă (membri). Raportul comisiei cu nr. 333 din 01.03.2017  nu a identificat 

criterii care să nu fie îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul 

„Încredere”. 

Programul de studii Limba franceză. Practici de comunicare (în limba 

franceză). Prin Hotărârea nr.1657/9 din 07.10.2016  s-a stabilit comisia de evaluare 

internă a programului de studii, formată din prof. univ.dr. Vasile Spiridon 

(preşedinte), lect.univ.dr. Petronela Savin și conf.univ.dr. Monica Paulina Pătruţ 

(membri). Raportul comisiei cu nr. 334 din 01.03.2017  nu a identificat criterii care 

să nu fie îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul „Încredere”. 

Programul de studii Cultură şi literatură română. Prin Hotărârea nr.1657/7 

din 07.10.2016 s-a stabilit comisia de evaluare internă a programului de studii, 



formată din conf. univ.dr. Elena Ciobanu (preşedinte), lect.univ.dr. Nadia-Nicoleta 

Morăraşu și lect.univ.dr. Mihaela-Amalia Petrovici (membri). Raportul comisiei cu 

nr. 335 din 01.03.2017  nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, programul 

de studii obţinând calificativul „Încredere”. 

Programul de studii Comunicare în spațiul public. Prin Hotărârea  nr.1657/6 

din 07.10.2016 s-a stabilit comisia de evaluare internă a programului de studii, 

formată din prof. univ.dr. Elena Bonta (preşedinte), conf.univ.dr. Luminiţa Drugă 

și lect.univ.dr. Mihaela Culea (membri). Raportul comisiei cu nr. 336 din 

01.03.2017   nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, programul de studii 

obţinând calificativul „Încredere”. 

 

 

DECAN, 

Conf.univ.dr. Brînduşa-Mariana AMĂLĂNCEI 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Prodecan cu managementul calităţii, cu etica şi imaginea facultăţii, 

Lector univ.dr. Raluca GALIŢA 

 

 


