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I.1 Prezentare universității și a facilităților oferite în campus  

Universitatea Ecologică din București este prima instituție particulară de învățământ 

superior din România, fondată la 4 aprilie 1990 sub egida Societății ”Ateneul Roman”, a fost 

acreditată instituțional prin Legea nr. 282 din 26 iunie 2003. 

Universitatea Ecologică din București este persoană juridică de drept privat, de 

utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, singura cu profil ecologic din țară, 

care funcționează in baza legii si a Cartei universitare proprii. 

Universitatea Ecologică din București are autonomie universitara si autonomie 

economico-financiara, fundamentate pe proprietatea privata garantata de Constituție. 

Universitatea Ecologică din București se identifica prin următoarele elemente: 

Denumire: Universitatea Ecologica din București;  

Acronim: UEB; 

sediul rectoratului: Bd. Doina Cornea (Bd. Vasile Milea), nr. 1G, sector 6, București; 

Însemne: emblema, sigiliu, culori si însemne distinctive ale facultăților, ținuta de 
ceremonie (roba si toca) distincte pentru cadrele didactice si studenți; 

Ziua Universității: 4 Aprilie                                       

Drapel si imn propriu 

În cadrul universității se regăsesc 6 facultăți: 

Facultatea de Ecologie si Protecția Mediului 

Facultatea de Drept 

Facultatea de Management Financiar 

Facultatea de Educație Fizica si Sport 

Facultatea de Științele Comunicării 

Facultatea de Psihologie 

 

 



 

  

 

 

I.2. Procedurile de înmatriculare; 

Recrutarea studenților se realizează prin proceduri proprii de admitere care sunt 

elaborate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Studenții pot accesa ușor 

cerințele și pot să studieze diferite acte normative și proceduri la o secțiune specială de pe 

site-ul UEB. Această pagină se regăsește la adresa: https://ueb.ro/admitere/ 

Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau 

alte acte de studii echivalente, recunoscute de Ministerul Educației, realizându-se și în sistem 

online. Școlarizarea studenților străini s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

Regulamentul privind organizarea admiterii în anul universitar 2022-2023 la studii 

universitare de licență și studii universitare de master se regăsește la: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulament%20privind%20organizarea%20admite

rii%20in%20anul%20universitar%202022-2023.pdf 

Admiterea la studii s-a bazat pe un set de criterii combinate, ținând cont de ordinea ierarhică a 

mediilor de absolvire. În politica de recrutare și admitere a studenților universitatea a 

respectat principiul egalității șanselor tuturor candidaților, fără nicio discriminare, bazându-se 

exclusiv pe competențele academice ale candidatului. 

Școlarizarea studenților străini s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, 

pe baza unei Metodologii proprii: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Metodologie_pentru_primirea_la_studii_si_scolari

zarea.pdf 

Lista cu numărul locurilor atât la Licență cât și la master le puteți accesa dând click pe link ul 
de mai jos. 
Licență: 
https://www.ueb.ro/admitere/HG_978_2022_modificare_si_completare_HG_43
3_2022_privind_Nomenclatorul_programelor_2022-2023.pdf 
Master: 
https://www.ueb.ro/admitere/HG_979_2022_modificare_si_completare_HG%2
0_34_2022_privind_domeniile_si_programele_de_master_2022-2023.pdf 
 

I.3. Platforma online si activitate de tutorat 



Începând cu anul universitar 2020-2021 Universitatea Ecologica din București 
utilizează in procesul educational platforma G Suite for Education. 

Toate cadrele didactice si toti studenții utilizează pentru comunicare si accesul la suita 
de aplicații educaționale, precum Google Classroom, exclusiv conturile de email 
instituționale, din domeniul @ueb.education 

https://www.ueb.ro/files/Utilizarea_platformei_Modul_Student_G_Suite_for_Education

_UEB.pdf 

I.4. CCOC 

 

În cadrul UEB funcționează Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) a 

cărui misiune constă în informarea, consilierea și orientarea studenților în carieră în scopul 

unei mai bune integrări pe piața forței de muncă. Prin acest Centru, studenții sunt consiliați, 

pentru a preveni eventualele blocaje în evoluția academică a studenților. 

Pentru studenții activi, în cadrul UEB funcționează Societatea Antreprenorială 

Studențească UEB (SASUEB). Această Societate Studențească este o structură fără 

personalitate juridică înființată în cadrul Universității Ecologice din București în conformitate 

cu: Ordinul MEN nr. 3262 din 16.02.2017. SASUEB funcționează din punct de vedere 

academic în subordinea Senatului Universității și din punct de vedere administrativ în 

subordinea Rectorului. 

SASUEB are ca misiune declarată sprijinirea, dezvoltarea și încurajarea spiritului 

antreprenorial în mediul universitar, cu predilecție în rândurile studenților și absolvenților 

Universității Ecologice din București. Activitatea SASUEB se adresează studenților 

Universității Ecologice din București, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl 

frecventează sau de forma de învățământ la care sunt înmatriculați, inclusiv studenților veniți 

la studii prin programe de mobilități, dar și absolvenților proprii în primii 3 ani de la 

absolvire. 

Societatea Antreprenorială Studențească UEB funcționează pe baza unui Regulament, ce se 

poate observa pe site la adresa: 

https://ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulamentul%20si%20Metodologia%20de%20or

ganizare%20si%20functionare%20a%20Societatii%20Antreprenoriale%20Studentesti%20din

%20Universitatea%20Ecologica%20din%20Bucuresti%20-%202017.pdf 

I.5. ERASMUS+ 
 



În UEB există Depar

menținerea în cadrul programului Erasmus LLP 

proiecte de mobilitate universitar

activitățile de internaționalizare a Universit

parteneriatelor existente și dezvoltarea unor noi acorduri bilaterale cu institu

superior și entități din afara sistemului de înv

profesionale sau companii - pentru mobilit

cadre didactice) din: Portugalia, Spania, Fran

Lituania, Germania și Turcia (http://www.ueb.ro/erasmus/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamentul ERASMUS. În perioada 2015

inerea în cadrul programului Erasmus LLP și ulterior obținerea Cartei Erasmus+ pe 

proiecte de mobilitate universitară de studenți și cadre didactice. Toate acestea au contribuit la 

ionalizare a Universității Ecologice din București prin continuarea 

i dezvoltarea unor noi acorduri bilaterale cu institu

i din afara sistemului de învățământ superior (ONG

pentru mobilități studențești de practică sau pentru formarea de 

cadre didactice) din: Portugalia, Spania, Franța, Marea Britanie, Italia, Ungaria, Finlanda, 

i Turcia (http://www.ueb.ro/erasmus/). 

tamentul ERASMUS. În perioada 2015-2020 s-a reușit 

inerea Cartei Erasmus+ pe 

i cadre didactice. Toate acestea au contribuit la 

ii Ecologice din București prin continuarea 

i dezvoltarea unor noi acorduri bilaterale cu instituții de învățământ 

mânt superior (ONG-uri, asociații 

 sau pentru formarea de 

a, Marea Britanie, Italia, Ungaria, Finlanda, 



 

 

 

 

I.6. Servicii suport studențești  
Serviciul bibliotecă 

În cadrul campusului universitar se regăsește biblioteca universității cu un fond de 
carte de peste 20.000 de volume si reviste de specialitate. 
Serviciul secretariat 
Fiecare facultate are în componență câte un secretariat care se află în serviciul studentului. 
Cazare în cămin 

Dintre facilitățile oferite studenților de Universitatea Ecologică din București, este și 
aceea a asigura nevoia de cazare a studenților din alte localități, care solicită acest lucru. 
Astfel, la începutul fiecărui an universitar, studenții depun o cerere la universitate prin care 
solicită un loc în căminul „Artifex”, situat vis-à-vis de sediul din Bd. Doina Cornea 
(Bd.Vasile Milea), cu care Universitatea Ecologică din București încheie un acord anual. 

 

I.7. Selecția disciplinelor opționale şi facultative –  
Selecția se efectuează în perioada iunie-septembrie pentru următorul an universitar. 
 

I.8. Transferul de credite ECST  
(3) Universitățile au obligația să precizeze pentru studenți şi pentru cadre didactice condiţiile 

în care aplică sistemul opțiunilor multiple la nivel disciplinar sau la nivel de grup de 

discipline, respectiv regulile în temeiul cărora se permite transferul de credite obţinute prin 



promovarea unei/unor discipline la alte facultăţi/universităţi, chiar dacă aceasta/acestea 

figurează în programul de predare al propriei facultăţi. Totodată, universităţile vor preciza 

setul de reguli pe baza cărora asigură coerenţa formării de cunoştinţe şi competenţe 

definitorii pentru domeniul de pregătire atât în ciclul de studii de licenţă, cât şi în cel de 

studii de masterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului  

 

 

 

Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului a luat ființă în anul 1990 și a fost 
acreditată prin Legea nr. 282/28 iunie 2003. Inițial, în anul 1990, instituția purta denumirea de 
Facultatea de Științele Naturii și Ecologie. Începând cu anul 2009, prin hotărârea Senatului 
Universității Ecologice din București, instituția se numește Facultatea de Ecologie și Protecția 
Mediului. 

În cadrul Facultății de Ecologie și Protecția Mediului există cinci programe de studii 
universitare acreditate, din care:  

- două programe de studii universitare de licență: 
� programul de studii universitare de licență Ecologie și protecția mediului, 

forma de învățământ cu frecvență; 



� programul de studii universitare de licență Ecologie și protecția mediului, 

forma de învățământ cu frecvență redusă; 
- trei programe de studii universitare de master: 

� programul de studii universitare de master Managementul Resurselor 

Naturale, forma de învățământ cu frecvență; 
� programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului asupra 

Mediului, forma de învățământ cu frecvență; 
� programul de studii universitare de master Gestionarea Efectelor 

Schimbărilor Climatice, forma de învățământ cu frecvență. 
Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului își asumă misiunea de a forma 

specialiști cu o calificare superioară pentru activitățile ecologice, tehnice, științifice, 
economice și sociale și de a dezvolta cercetarea științifică în colaborare permanentă cu 
instituțiile similare din țară și din străinătate. Atenția comunității didactice este concentrată pe 
îmbunătățirea continuă a calității furnizării programelor de studii și pe consolidarea 
rezultatelor pozitive obținute conform misiunii și obiectivelor asumate. 

Dintre obiectivele facultății, care decurg din realizarea misiunii asumate și care 
urmăresc individualizarea instituției în spectrul larg al ofertei educaționale din România, 
amintim: 

• Furnizarea unor programe de studii adaptate la cerințele vieții economice și 
sociale; 

• Formarea de intelectuali autentici, cu o bună pregătire fundamentală și de 
specialitate și care posedă o largă cultură umanist-ecologică; 

• Pregătirea viitorilor specialiști în spiritul cunoașterii și înțelegerii rolului 
ecologiei și al protecției mediului în toate domeniile de activitate; 

• Implementarea de tehnologii didactice noi, prin folosirea mijloacelor 
informaticii și a tehnicii de calcul pentru formarea de specialiști întreprinzători 
în condițiile economiei de piață. 

Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului din cadrul Universității Ecologice din 
București este condusă de Decan și are în componență un departament intitulat 
„Departamentul de Științele Mediului”, condus de un Director de departament.  

Departamentul de Științele Mediului este format din cadre didactice cu dovedite 
competențe științifice, dar care au și o experiență practică pentru fiecare domeniu de predare. 

Programul de studii universitare de licență „Ecologie și protecția mediului”, 
învățământ cu frecvență, este înființat (acreditat) instituțional prin Legea nr. 282 din 26 
iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 28 iunie 2003, privind 
înființarea Universității Ecologice din București. 

Senatul Universității Ecologice din București a aprobat organizarea programului de 
studii universitare de licență Ecologie și Protecția Mediului forma de învățământ cu frecvență 
redusă în data de 18.01.2010. 

Programul de studii universitare de licență „Ecologie și protecția mediului”, forma 
de învățământ cu frecvență redusă, a primit calificativul încredere cu autorizare, numărul 
maxim de studenți școlarizați în primul an de studii de 50, în ședința Consiliului ARACIS din 
data de 22.07.2010, a fost autorizat provizoriu în anul 2011 conform HG 87/2011. La 
evaluarea externă anterioară realizată la data de 29.06.2017 gradul de încredere acordat a fost 



de încredere cu acreditare, numărul maxim de studenți școlarizați în primul an de studii a 
fost stabilit la 50, a fost acreditat în anul 2017 conform HG 140/2017.  

 

Programul de studii universitare de licență are misiunea de a desfășura activități 
didactice cu scopul de a forma specialiști pentru învățământ, cercetare științifică, activități 
social-economice. Susține promovarea și dezvoltarea competențelor pentru practicarea 
profesiilor din domeniul bine cunoscut al Științei mediului și susține abordarea 
interdisciplinară a cercetării problemelor de mediu din perspectiva științelor aplicate. Aceste 
deziderate se realizează prin utilizarea eficientă și la standarde de calitate, etică și deontologie 
a tuturor resurselor (umane, financiare, infrastructură), prin promovarea valorilor moderne ale 
învățământului centrat pe student. 

Cercetarea științifică desfășurată în cadrul Facultății de Ecologie și Protecția Mediului 
are misiunea de a susține, dezvolta și promova inovarea în domeniul cercetării, dezvoltării și 
transferului de cunoștințe, precum și dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare. 

Totodată, programul de studii se încadrează în contextual mai larg al misiunii 
Universității Ecologice din București, respectiv, de a participa la formarea culturii și 
conștiinței ecologice a absolvenților. În acest sens, Facultatea de Ecologie și Protecția 
Mediului se individualizează în raport cu alte structuri universitare de profil, prin următoarele 
particularități: 

• Planul de învățământ asigură un program educațional care dezvoltă un mediu 
optim de învățare și dobândire de cunoștințe cu privire la ecosistemele acvatice și 
terestre, la rolul acestora la nivelul biosferei, astfel încât orice activitate economică 
să includă managementul acestora, pentru asigurarea dezvoltării durabile, fără 
afectarea generațiilor viitoare. 

• Planurile de cercetare științifică includ oferta de cunoștințe de specialitate ce 
vizează atât tipologia și gestiunea resurselor, instrumentele și metodele specifice 
de evaluare a impactului asupra ecosistemelor sau asupra sănătății publice dar și 
acțiunile de protecție și conservare a mediului în contextul introducerii în circuitul 
economic, toate aceste cunoștințe asigurând dobândirea de abilități cognitive 
specifice, dezvoltarea capacității de cercetare științifică și obținerea de competențe 
complementare cu domeniul Științei mediului. 

Obiectivele programului de studii 

În concordanță cu misiunea programului de studii universitare de licență Ecologie și 

Protecția Mediului, putem contura următoarele obiective fundamentale ale programului de 
studii: 

� Formarea de specialiști ce vor activa în învățământul preuniversitar și universitar, 
în cercetarea științifică și în alte domenii, sociale, ale culturii, producției, etc.  

� Dezvoltarea și consolidarea unei autentice culturi a calității în rândul cadrelor 
didactice și al studenților, în vederea asigurării unui proces de învățământ 
universitar modern, centrat pe student și pe dezvoltarea de competențe, precum și 
fundamentat pe repere științifice actuale. 

� Asigurarea de standarde înalte de calitate prin resurse umane competente și 
implicate și spații de învățământ amenajate și dotate corespunzător. 



� Creșterea vizibilității facultății în diferitele medii de comunicare, în vedere 
creșterii relevanței noastre pentru administrația locală, comunitate și potențialii 
parteneri. 

Competențele dobândite
1
 

Competențe profesionale: 

C1. Analizează datele referitoare la ecologie / Analyse ecological data.  

C2. Analizează datele referitoare la protecția mediului / Analyse environmental 

data. 

C3. Evaluează impactul de mediu / Assess environmental impact.  

C4. Realizează studii de mediu / Conduct environmental surveys.  

C5. Asigură managementul habitatelor / Manage habitats.  

C6. Asigură conservarea resurselor naturale / Conserve natural resources.  

C7. Desfășoară activitate de cercetare ecologică / Conduct ecological research.  

C8. Utilizează tehnici de monitorizare a habitatelor / Employ habitat survey 

techniques.  

C9. Asigură conformitatea cu legislația de mediu / Ensure compliance with 

environmental legislation.  

Competențe transversale: 

C10. Are abilități de comunicare, de lucru în echipă și de raportare a 
rezultatelor / Has skills for communication, teamwork and results reporting.  

C11. Are abilități de utilizare a calculatorului și a internetului (competențe 
TIC) / Has computer and internet use skills (ICT skills). 

Titlul și calificarea obținute 

Titlul acordat: Licențiat în știința mediului  

Denumirea calificării: Ecologie și protecția mediului 

Informații privind nivelul calificării 

Nivelul calificării: Studii universitare de licență - 6 CNC (Cadrul Național al 
Calificărilor). 

Durata oficială a programului de studii și numărul de credite de studii transferabile 
(conform ECTS/SECT): 3 ani - 180 credite ECTS/SECT. 

                                                           
1 Competențele dezvoltate în cadrul calificării sunt în concordanță cu competențele ESCO – Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, 
Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor – European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations) identifică și 
clasifică competențele, competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața forței de muncă din UE și pentru educație și formare. În 
elaborarea ESCO s-a ținut cont de clasificări internaționale, precum ISCO-08 (Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor), ISCED 
(Clasificarea Internațională Standard a Educației). Această clasificare este menită să susțină strategia Europa 2020 și noua Agendă pentru 
competențe în Europa. Competențele pot fi căutate aici: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill  Manualul ESCO poate fi descarcat: 
https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/0a89839c-098d-4e34-846c-54cbd5684d24  



Ocupații posibile pentru absolvenți cu Diplomă de licență, conform „Clasificării 

Ocupațiilor din România"  

Denumire COR 

Ecolog 

Inspector de specialitate ecolog 

Referent de specialitate ecolog 

Cod COR 

213305 

213302 

213303 

 

Programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului asupra 

Mediului 

Programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului asupra Mediului a 
luat ființă în anul 2012 în cadrul Facultății de Ecologie și Protecția Mediului, funcționând fără 
întrerupere până în prezent. Programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului 
asupra Mediului a obținut acreditarea ARACIS în ședința Consiliului din data de 30 mai 
2013. 

PSUM – Evaluarea Impactului Asupra Mediului are misiunea de a forma specialiști în 
domeniul Științei mediului, profesioniști care să se poată integra într-un mediu profesional 
concurențial și dinamic. 

Programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului Asupra Mediului este 
important deoarece prin identificarea în avans a alternativelor posibile la proiectul de 
dezvoltare propus și a impacturilor adverse semnificative, se pot atinge mai bine obiectivele 
de dezvoltare durabila la nivel național. De asemenea, este posibilă evitarea sau diminuarea 
impacturilor adverse asupra mediului ambiant, social și cultural, se pot reduce costurile, se 
poate planifica mai bine infrastructura și se poate evita pierderea ireversibilă a unor resurse. 
Acest rol al evaluării impactului asupra mediului este recunoscut de Principiul 17 al 
Declarației de la Rio referitoare la mediu și dezvoltarea durabilă. În acest context, se impune 
pregătirea unor specialiști cu o viziune multidisciplinară modernă, acesta fiind scopul 
asumat al programului de master propus. 

Programul educațional al studiilor universitare de master Evaluarea Impactului 

Asupra Mediului furnizează masteranzilor atât cunoștințe generale privind încadrarea în 
context a acestui subiect, cadrul de reglementare la nivel național și internațional dar și 
instrumente și metode specifice de evaluare a impactului asupra unor factori de mediu (apa, 
aer, sol), asupra ecosistemelor sau asupra sănătății publice. Cursanții urmează un program de 
documentare specializată, de laborator și practică de teren, în colaborare cu instituții de profil 
din țară și din străinătate cu experiență în domeniu, asigurându-se astfel o pregătire la 
standarde înalte pentru profesia ce va fi exercitată după absolvire. 

Obiectivele programului de studii universitare de master 

PSUM – Evaluarea Impactului Asupra Mediului vizează pregătirea specialiștilor de 
mediu, capabili să utilizeze date și informații din domeniile ecologie generală, biologie, 
geografie, geologie, să prelucreze date prin metodele oferite de biostatistică și geostatistică, să 
interpreteze satelitograme și hărți de diferite tipuri, să elaboreze și să gestioneze programe de 



evaluare a impactului asupra mediului, să estimeze valoarea economică a resurselor naturale 
regenerabile (speciile), să interpreteze legislația de mediu în condiții concrete, să se plieze 
condițiilor de desfășurare a afacerilor de mediu. 

Competențele dobândite prin programul de studii universitare de master 

Competențe profesionale: 

C1. Analizează datele referitoare la protecția mediului. Asigură conformitatea cu 
legislația de mediu. Colectează eșantioane în vederea analizei / Analyse 

environmental data. Ensure compliance with environmental legislation. 

Collect samples for analysis.  

C2. Desfășoară anchete de mediu. Efectuează audituri de mediu. Efectuează 
cercetare înainte de anchetă. Efectuează evaluări de mediu ale siturilor / 
Conduct environmental surveys. Carry out environmental audits. Conduct 

research before survey. Conduct environmental site assessments.  

C3. Elaborează strategii de remediere a siturilor contaminate. Evaluează impactul 
de mediu asupra apelor subterane / Develop environmental remediation 

strategies. Assess groundwater environmental impact.  

C4. Gestionează sistemul de management de mediu. Implementează măsuri de 
protecție a mediului. Investighează poluarea / Manage environmental 

management system. Implement environmental protection measures. 

Investigate pollution. 

C5. Oferă consiliere în legătură cu prevenirea poluării. Oferă consiliere în legătură 
cu sistemele de management al riscului de mediu / Advise on pollution 

prevention. Advise on environmental risk management systems. 

C6. Pregătește reprezentări vizuale ale informațiilor. Realizează studii de mediu. 
Utilizează software de desen tehnic. Utilizează tehnici de consultare / 
Prepare visual data. Perform environmental investigations. Use technical 

drawing software. Use consulting techniques. 

Competențe transversale: 

C7. Are abilități de comunicare, de lucru în echipă şi de raportare a rezultatelor / 
Has skills for communication, teamwork and results reporting. 

C8. Are abilități de utilizare a calculatorului și a internetului (competențe TIC) / 
Has computer and internet use skills (ICT skills). 

Titlul și calificarea obținute 

Titlul acordat: Master  

Denumirea calificării: Evaluarea Impactului Asupra Mediului 

Informații privind nivelul calificării 

Nivelul calificării: Studii universitare de masterat - 7 CNC (Cadrul Național al 
Calificărilor). 



Durata oficială a programului de studii și numărul de credite de studii transferabile (conform 
ECTS/SECT): 2 ani - 120 credite ECTS/SECT. 

Ocupații posibile pentru absolvenți cu Diplomă de masterat, conform „Clasificării 
Ocupațiilor din România"  

Denumire COR 

Cercetător în ecologie și protecția mediului 

Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului 

Cod COR 

213146 

213147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FACULTATEA DE DREPT 

 

a) scurtă prezentare a structurii şi a facilităţilor oferite în campus; 

Facultatea de Drept este prima structură universitară acreditată din cadrul Universității 
Ecologice din București, prima instituție de învățământ privat cu acest profil creată în 
România, înființată la 4 aprilie 1990, acreditată prin Legea nr. 282/2003. 

Programele de studii ale Facultății de Drept se încadrează în: 

Domeniul fundamental: Științe sociale; 

Domeniul de studii universitare de licență/masterat: Drept; 

În cadrul Facultății de Drept există opt programe de studii universitare acreditate, din care:  

- două programe de studii universitare de licență: 



� programul de studii universitare de licență Drept, forma de învățământ cu 
frecvență; 

� programul de studii universitare de licență Drept, forma de învățământ cu 
frecvență redusă; 

- șase programe de studii universitare de master: 

� programul de studii universitare de master Drept Intern și Internațional al 
Mediului, forma de învățământ cu frecvență; 

� programul de studii universitare de master Drept Social Român și European, 
forma de învățământ cu frecvență; 

� programul de studii universitare de master Științe Penale și Criminalistică, forma 
de învățământ cu frecvență; 

� programul de studii universitare de master Dreptul Informațiilor și al Securității 
Private, forma de învățământ cu frecvență; 

� programul de studii universitare de master Drept Internațional și Dreptul Uniunii 
Europene, forma de învățământ cu frecvență; 

� programul de studii universitare de master Drept Internațional și European al 
Afacerilor, forma de învățământ cu frecvență; 

� programul de studii universitare de master Instituții de Drept Privat, forma de 
învățământ cu frecvență. 

Facultatea de Drept, prin programele sale, urmărește formarea de juriști cu o temeinică 
pregătire fundamentală și de specialitate, având în același timp o amplă cultură juridico-
ecologică, respectiv inițierea și desfășurarea unor acțiuni în scopul conștientizării societății 
civile asupra dreptului la un mediu sănătos și asupra importanței accesului la justiție pe 
probleme de mediu.  

Programele de studii asigură dobândirea competențelor profesionale și transversale necesare 
desfășurării, după absolvire, activităților specifice domeniului juridic în conformitate cu 
Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 

Facultatea beneficiază de facilități educaționale moderne, săli de curs și seminar, laboratoare 
de cercetare, și a dezvoltat parteneriate cu instituții și organizații din domeniul juridic. 
Practica se desfășoară în cabinete de avocatură, cabinete notariale și în alte instituții de profil 
pe baza unor convenții de practică sau individual. 

b) calendarul anului universitar; 

Structura anului universitar este în conformitate cu specificul domeniului de studii și normele 
ARACIS și este afișată pe website-ul propriu. 
(https://www.ueb.ro/drept/structura_an_univ.php) 

c) procedurile de înmatriculare egal condițiile de admitere 

Înmatricularea studenților se realizează în baza reglementărilor în vigoare, actualizate anual 
(https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulament%20privind%20organizarea%20
admiterii%20in%20anul%20universitar%202022-2023.pdf). La Facultatea de Drept, 
admiterea în anul I la studii de licență IF și IFR se face în ordinea mediilor de la examenul de  



Bacalaureat, iar la studiile de masterat se face în ordinea mediilor de la examenul de licen
de la interviul motivațional susț

d) prezentarea sintetică a planurilor de înv

Planurile de învățământ, atât pentru programele de licen
(https://www.ueb.ro/drept/ps_plan_inv
(https://www.ueb.ro/drept/ps_master_plan_inv.php
de comisiile de specialitate ale ARACIS 
competențe complexe.  

e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac 

opţiuni pentru (pachete de) discipline op

învăţământ al semestrului/anului urm

În prima săptămână a anului universitar se vor formula op
pachetul de discipline opționale 

f) descrierea schematică a fiec

denumirea disciplinei în limba român

(obligatoriu, opţional, facultativ); precizarea eventualelor cerin

cunoaştere/promovare prealabil

principalelor secţiuni/capitole/teme ale disciplinei; bibliografia minimal

numărul de ore de curs/seminar/lucr

cunoştinţelor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestr

credite acumulate prin promovare;

Conform planurilor de învățământ 

Codul disciplinei este format din: 

 FD – Facultatea de Drept, urmat de codul simplificat din tabel, astfel:
 - DF - disciplină fundamental
 - DS - disciplină de specialitate; 
 - DC - disciplină complementar
 - semestrul în care se studiaz
 - nr. crt. în ordinea anului din planul de înv
 

          FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR 

  

a) scurtă prezentare a structurii 

Facultatea de Management Financiar este o structur
Universității Ecologice din Bucure
creată în România, înființată la 4 aprilie 1990, acreditat

Programele de studii ale Facultă

Domeniul fundamental: Științe economice; 

Bacalaureat, iar la studiile de masterat se face în ordinea mediilor de la examenul de licen
ional susținut în acest scop.  

 a planurilor de învățământ  

ământ, atât pentru programele de licen
https://www.ueb.ro/drept/ps_plan_inv.php) cât și pentru programele de studii de masterat 
https://www.ueb.ro/drept/ps_master_plan_inv.php) respectă cu strictețe standardele elaborate 

de comisiile de specialitate ale ARACIS și urmăresc, prin disciplinele alese, ob

e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac 

iuni pentru (pachete de) discipline opţionale şi facultative cuprinse în planul de 

al semestrului/anului următor; 

 a anului universitar se vor formula opțiunile finale ale studen
ionale și facultative cuprinse în planul de învățământ.

ă a fiecărei discipline cuprinse în planul de înv

denumirea disciplinei în limba română şi în limba engleză; statutul disciplinei 

ional, facultativ); precizarea eventualelor cerin

tere/promovare prealabilă a unor alte discipline (prerequisites

iuni/capitole/teme ale disciplinei; bibliografia minimal

rul de ore de curs/seminar/lucrări aplicative/proiectare; procedura de evaluare a 

elor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului); num

credite acumulate prin promovare; 

ământ și fișelor disciplinelor. 

este format din:  

Facultatea de Drept, urmat de codul simplificat din tabel, astfel:
 fundamentală de bază;  
 de specialitate;  
 complementară;  

semestrul în care se studiază disciplina; 
nr. crt. în ordinea anului din planul de învățământ. 

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR  

 prezentare a structurii şi a facilităţilor oferite în campus;  

Facultatea de Management Financiar este o structură universitară acreditat
ii Ecologice din București, prima instituție de învățământ privat cu acest profil 

ă la 4 aprilie 1990, acreditată prin Legea nr. 282/2003. 

Programele de studii ale Facultății de Management Financiar se încadrează în: 

tiințe economice;  

Bacalaureat, iar la studiile de masterat se face în ordinea mediilor de la examenul de licență și 

mânt, atât pentru programele de licență Drept 
i pentru programele de studii de masterat 

țe standardele elaborate 
resc, prin disciplinele alese, obținerea de 

e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac 

i facultative cuprinse în planul de 

iunile finale ale studenților privind 
ământ. 

cuprinse în planul de învăţământ: 

; statutul disciplinei 

ional, facultativ); precizarea eventualelor cerinţe de 

 a unor alte discipline (prerequisites); enumerarea 

iuni/capitole/teme ale disciplinei; bibliografia minimală obligatorie; 

ri aplicative/proiectare; procedura de evaluare a 

ului); numărul de 

Facultatea de Drept, urmat de codul simplificat din tabel, astfel: 

 acreditată din cadrul 
mânt privat cu acest profil 

 prin Legea nr. 282/2003.  

ă în:  



Domeniul de studii universitare de licență/masterat: Științe economice;  

În cadrul Facultății de Management Financiar există cinci programe de studii universitare 
acreditate, din care:   

-  două programe de studii universitare de licență:  

� programul de studii universitare de licență Științe economice, forma de 
învățământ cu frecvență;  

� programul de studii universitare de licență Științe economice, forma de 
învățământ cu frecvență redusă;  

trei programe de studii universitare de master:  

� programul de studii universitare de master Științe economice, Managementul 
Financiar al Mediului forma de învățământ cu frecvență;  

� programul de studii universitare de master Științe economice, Management 
Financiar, forma de învățământ cu frecvență;  

� programul de studii universitare de master Științe economice, Finanțarea 
Protecției Sociale, forma de învățământ cu frecvență;  

Facultatea de Management Financiar, prin programele sale, urmărește formarea de 
economiști cu o temeinică pregătire fundamentală și de specialitate, având în același timp o 
perspectivă de dezvoltare economico-financiar-ecologică, respectiv inițierea și desfășurarea 
unor acțiuni în scopul conștientizării societății civile despre impactul asupra mediului în 
situația actuală de criză economică, și asupra importanței aplicării managementului pe 
probleme de mediu.   

Programele de studii asigură dobândirea competențelor profesionale și transversale 
necesare desfășurării, după absolvire, activităților specifice domeniului economic în 
conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.  

Facultatea beneficiază de facilități educaționale moderne, săli de curs și seminar, 
laboratoare de informatică/statistică, și a dezvoltat parteneriate cu instituții și organizații din 
domeniul economic. Practica se desfășoară în organizații de asigurări, bănci, și în alte 
organizații de profil pe baza unor convenții de practică sau individual pe fiecare student al 
ciclului de licență cât și al ciclului de master pentru studenții masteranzi.  

Facultatea de Management Financiar pregătește specialiști economiști cu abilități 
pentru:  

1. Economiști manageri executanți cu ciclu de trei ani studii licență pentru entități 
și organizații economice de servicii financiare, cum ar fi:   

Consilier finaciar-bancar- 241203;  

Expert finaciar-bancar- 241204;  

Inspector asigurări – 241206;  

Economist bancă – 241224;  

Ofițer bancar (credite, marketing, produse și servicii bancare) - 241230;  



Administrator bancar/produs leasing – 241231;  

Referent bancar/ societate de leasing – 241236;  

Inspector de specialitate asigurări – 241242;  

Referent de specialitate asigurări – 241244. etc.  

2. Economiști manageri master cu doi ani studii master pentru entități și 
organizații de protecția mediului, finanțe-bănci și functionari publici în protecție și asistență 
socială, dar și în direcții de asistență educațională.  

b) calendarul anului universitar;  

Structura anului universitar este cea decisă la nivelul facultăților, în conformitate cu specificul 
domeniului de studii și normele ARACIS și este afișată pe website-ul propriu, 
stiinteeconomice@ueb.ro.  

c) procedurile de înmatriculare egal condițiile de admitere  

Înmatricularea în anul I la studii de licență IF și IFR, a studenților se realizează în baza 
reglementărilor în vigoare, actualizate anual  
(https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulament%20privind%20organizarea%20 
admiterii%20in%20anul%20universitar%202022-2023.pdf)  

Înmatricularea se face în ordinea mediilor de la examenul de  Bacalaureat, iar la studiile de 
masterat se face în ordinea mediilor de la examenul de licență și de la interviul motivațional 
susținut în acest scop, iar în anul I de master se face conform mediei de la examenul de licență 
și de la interviul motivațional din perioada de admitere.   

d) prezentarea sintetică a planurilor de învățământ   

Planurile de învățământ, atât pentru programele de licență Management Financiar 
https://www.ueb.ro/stiinteeconomice/files/FMF_2022_IF_Pl_inv_Finante_si_Banci_RO_EN_ 
rev2_2605.pdf, cât și pentru programele de studii de masterat  (https://www.ueb.ro/ 
stiinteeconomice/ps_master_plan_inv.php) respectă cu strictețe standardele elaborate de 
comisiile de specialitate ale ARACIS și urmăresc, prin disciplinele alese, obținerea de 
competențe complexe și dezvoltarea competențelor digitale la toate disciplinele din planurile 
de învățământ ale facultății.   

e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac 

opţiuni pentru (pachete de) discipline opţionale şi facultative cuprinse în planul de 

învăţământ al semestrului/anului următor;  

În prima săptămână a anului universitar se vor formula opțiunile finale ale studenților privind 
pachetul de discipline opționale și facultative cuprinse în planul de învățământ.  

f) descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ:   

� denumirea disciplinei în limba română şi în limba engleză;  



� statutul disciplinei (obligatoriu, opţional, facultativ);   

� precizarea eventualelor cerinţe de cunoaştere/promovare prealabilă a unor alte 

discipline (prerequisites);  

� enumerarea principalelor secţiuni/capitole/teme ale disciplinei;   

� bibliografia minimală obligatorie;   

� numărul de ore de curs/seminar/lucrări aplicative/proiectare; procedura de 

evaluare a cunoştinţelor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul  
semestrului);   

� numărul de credite acumulate prin promovare; Conform planurilor de învățământ 
și fișelor disciplinelor.  

Codul disciplinei este format din:   

  UEB- FMF –FB – Facultatea de Mangement Financiar specializare Finanțe Bănci, 
urmat de codul simplificat din tabel, astfel:  

- DF - disciplină fundamentală de bază;   

- DS - disciplină de specialitate;   

- DC - disciplină complementară;   

- semestrul în care se studiază disciplina;  

- nr. crt. în ordinea anului din planul de învățământ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Facultatea de Știintele Comunicării  

 

 

Facultatea de Știintele Comunicării a fost înființată în 1998 în cadrul UNIVERSITĂȚII 
ECOLOGICE DIN BUCUREȘTI. Programul de studii al Facultății se încadrează în: 

Domeniul fundamental: Științe sociale; 

Domeniul de studii universitare de licență: Știinte ale Comunicării; 

Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat: Științe ale Comunicării; 

Specializarea: Comunicare și relații publice (acreditata prin H. G. nr.676 din 28 06 2007). 



Domeniul "Științe ale Comunicarii", pentru studii de licență, dar și pentru studii universitare 
de masterat, este un domeniu important, interesant, actual și fascinant, iar specializarea 
Comunicare și relații publice este una dintre profesiile cele mai căutate și mai apreciate, cel 
puțin prin aspectul ofertei de locuri de muncă. Din anul 1997 profesia "specialist în relații 
publice" a fost introdusă în Clasificarea ocupațiilor din Romania (COR) la pozitia 243201. 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII pregătește specialiști cu abilități pentru: 

1.Comunicare socială și relații publice 

2.Mass-media și campanii de presă 

3.Comunicare multimedia, publicitate, aplicații Web 

4.Crearea și gestionarea imaginii organizațiilor. 

Facultatea beneficiază de facilități educaționale moderne, laboratoare de cercetare, săli de curs 
și seminar și a dezvoltat parteneriate cu instituții și organizații din domeniul relațiilor publice, 
precum posturi TV, posturi Radio și instituții guvernamentale. 

b) calendarul anului universitar; 

Structura anului universitar este cea decisă la nivelul facultăților, în conformitate cu specificul 
domeniului de studii și normele ARACIS și este afișată pe website-ul propriu. 

c) procedurile de înmatriculare egal condițiile de admitere 

Înmatricularea în anul I la studii de licență IF și IFR se face în ordinea mediilor de la 
examenul de  Bacalaureat, iar în anul I de master se face conform mediei de la examenul de 
licență și de la interviul motivațional din perioada de admitere.  

d) Prezentarea sintetică a planurilor de invățământ  

Planurile de învățământ pentru programele de studii de licență Comunicare și relații publice, 
formele de învățământ cu frecvență și frecvență redusă, respectă cu strictețe standardele 
desemnate de comisiile de specialitate ale ARACIS, atât în ceea ce privește raportul dintre 
disciplinele fundamentale, cele de specialitate și cele de domeniu, cât și în orientarea 
disciplinelor către obținerea de competențe complexe. 

Conform normelor ARACIS, pentru domeniul Științe ale comunicării, programe de studii de 
licență, raportul dintre diferitele tipuri de discipline cuprinse în planurile de învățământ este 
următorul: 

Tip de disciplină Notație în planurile de 
învățământ și în fișele 
disciplinelor 

Pondere 

Discipline fundamentale DF 20-30% 
Discipline în domeniu DD  

55-65% Discipline de specialitate DS 
Discipline complementare DC 5-15% 
 

La capitolul discipline fundamentale, planurile de învățământ pentru programele de studii de 
licență includ materii precum: Introducere în teoria comunicării, Metode de cercetare în 



științele comunicării, Etică și deontologie aplicată în comunicare. Pentru categoria 
disciplinelor de domeniu și de specialitate au fost incluse: Gândire critică, Organizare de 
evenimente, Comunicare interpersonală, Comunicare interculturală, Comunicare didactică. 
Disciplinele complementare vizează materii de studii precum: Tehnica discursului public, 
Comunicare politică sau Analiza politicilor publice.  

Programul de studii de master cu specializarea Comunicare și relații publice respectă de 
asemenea standardele domeniului și include discipline de studiu acordate evoluțiilor din 
mediul academic internațional și este orientat către cu precădere către componenta digitală. 

e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac 

opţiuni pentru (pachete de) discipline opţionale şi facultative cuprinse în planul de 

învăţământ al semestrului/anului următor; 

În prima săptămână a anului universitar se vor formula opțiunile finale ale studenților privind 
pachetul de discipline opționale și facultative cuprinse în planul de învățământ și care vor sta 
la baza întocmirii statelor de funcțiuni. 

f) descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ: 

denumirea disciplinei în limba română şi în limba engleză; statutul disciplinei 

(obligatoriu, opţional, facultativ); precizarea eventualelor cerinţe de 

cunoaştere/promovare prealabilă a unor alte discipline (prerequisites); enumerarea 

principalelor secţiuni/capitole/teme ale disciplinei; bibliografia minimală obligatorie; 

numărul de ore de curs/seminar/lucrări aplicative/proiectare; procedura de evaluare a 

cunoştinţelor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului); numărul de 

credite acumulate prin promovare; 

Conform fișelor disciplinelor și a planurilor de învățământ. 

 

 
  

  
 

 

Facultatea de Psihologie 

 

 

a) scurtă prezentare a structurii şi a facilităţilor oferite în campus 

Facultatea de Psihologie este o structură universitară acreditată din cadrul Universității 
Ecologice din București, prima instituție de învățământ privat cu acest profil creată în 
România, înființată la 4 aprilie 1990, acreditată prin Legea nr. 282/2003. 

Programele de studii ale Facultății de Psihologie se încadrează în: Domeniul fundamental: 
Psihologie; 



Domeniul de studii universitare de licență/masterat: Psihologie; 

În cadrul Facultății de Psihologie există patru programe de studii universitare acreditate, din 
care:  

⁃ două programe de studii universitare de licență: 

� programul de studii universitare de licență Psihologie, forma de învățământ cu 
frecvență; 

� programul de studii universitare de licență Psihologie, forma de învățământ cu 
frecvență redusă; 

⁃ două programe de studii universitare de master: 

� programul de studii universitare de master Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere 
psihologică, forma de învățământ cu frecvență, program care funționează din anul universitar 
2008-2009 având o durată de 4 semestre, conform OMECTS nr. 4945/2012; 

� programul de studii universitare de master Psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale, forma de învățământ cu frecvență, program care funționează din anul universitar 
2013-2014. 

Facultatea de Psihologie, prin programele sale, are misiunea de a desfăşura activităţi didactice 
cu scopul de a pregăti specialişti în domeniul psihologiei şi de a desfăşura cercetarea 
ştiinţifică în specializarea acreditată. Misiunea facultății este în concordanţă cu oportunităţile 
oferite de piaţa forţei de muncă determinate de dezvoltările, în plan naţional și internațional, 
ale calificărilor, în contextul evoluţiilor care au loc în domeniul psihologie. 

Programele de studii asigură dobândirea competențelor profesionale și transversale necesare 
desfășurării, după absolvire, activităților specifice domeniului în conformitate cu Cadrul 
Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 

Facultatea beneficiază de facilități educaționale moderne, săli de curs și seminar, laboratoare, 
și a dezvoltat parteneriate cu instituții și organizații specifice domeniului. Practica se 
desfășoară în instituții abilitate și în alte organizații de profil pe baza unor convenții de 
practică sau individual pe fiecare student al ciclului de licență cât și al ciclului de master 
pentru studenții masteranzi. 

Prin studiile de licență în Psihologie, Facultatea propune să acoper toate cele patru direcții 
majore ale psihologiei aplicate recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România: 
clinică, organizațională, educațională și securitate națională. Concomitent, accentul este pus 
pe dezvoltarea de competențe transversale, solicitate pe piața muncii în cele mai multe 
domenii de activitate. 

Funcția absolventului este de psiholog, codul 263411, conform Clasificării Ocupațiilor din 
România - COR.  

Profesia de psiholog în România este reglementată prin Legea nr. 213/2004 privind profesia 
de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului 
Psihologilor din România și Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004. 



Conform COR avem Grupa de bază 2634 - psihologi, care efectuează cercetări și studiază 
procesele mentale și comportamentul ființelor umane, individual sau în grupuri, și aplică 
aceste cunoștințe pentru a promova adaptarea și dezvoltarea ființelor umane pe plan personal, 
social, educațional sau ocupațional. 

Explicitarea funcției, conform COR, rezidă în următoarele: 

⁃ Grupa majoră 2 - Specialiști în diverse domenii de activitate 

⁃ Subgrupa majoră 26 - Specialiști în domeniul juridic, social și cultural 

⁃ Grupa minoră 263 - Specialiști în domeniul social și religios 

⁃ Grupa de bază 2634 - Psihologi. Această  grupă de bază din Clasificarea Ocupațiilor 
din România - COR are corespondența în International Standard Classification of Occupations 
- ISCO 08, respectiv 2634 - Psychologists. 

b) calendarul anului universitar: 

Structura anului universitar este cea decisă la nivelul facultăților, în conformitate cu specificul          
domeniului de studii și normele ARACIS și este afișată pe website-ul propriu: 

https://www.ueb.ro/psihologie/structura_an_univ.php 

c) procedurile de înmatriculare egal condițiile de admitere 

Înmatricularea în anul I la studii de licență IF și IFR, a studenților se realizează în baza 
reglementărilor în vigoare, actualizate anual 
(https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/Regulament%20privind%20organizarea%20 
admiterii%20in%20anul%20universitar%202022-2023.pdf) 

Înmatricularea se face în ordinea mediilor de la examenul de Bacalaureat, iar la studiile de 
master se face în ordinea  mediei aritmetice dintre nota obținută la proba de verificare a 
cunoștințelor și media obținută la examenul de licență/diplomă.  

Departajarea candidaților situați pe ultimele locuri și având medii egale va fi stabilită în urma 
susținerii unui interviu motivațional, admiterea realizându-se în limita numărului de locuri 
alocate programului de studiu respectiv. 

Pentru studii universitare de master, cunoștințele specifice domeniului de studiu se verifică 
prin proba orală, probă care constă în evaluarea cunoştinţele specifice domeniului de studiu și 
se verifică oral, pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate consultate pe 
parcursul studiilor de licenţă din cadrul universităţii în care candidatul a urmat cursurile. 
Proba reprezintă o analiză a unui subiect (concept/termen/caz/situație), stabilit ad-hoc de către 
comisia de admitere, dintr-un set de cunoștințe minimale achiziționate pe parcursul studiilor 
de licență, cu relevanță pentru domeniul psihologie. Analiza se realizată prin: identificarea 
problemei, conceptualizarea de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model și 
argumentarea pe baza unui raționament aplicativ. Evaluarea probei are în vedere nivelul 
cunoștințelor achiziționate pe parcursul studiilor de licență în domeniul de specialitate, modul 
de utilizarea abilităților specifice domeniului prevăzute în Registrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior (cunoștințe, aptitudini, responsabilități sau ce trebuie să cunoască, 
să înțeleagă și să facă un absolvent), precum și nivelul abilităților academice. Candidatul va fi 
în măsură să susțină oral și un portofoliu din care să rezulte aspecte referitoare la: date 
personale, parcurs academic, activități relevante pentru performanța academică (voluntariat; 



participări la conferințe, workshop-uri, cursuri; publicații personale; alte activități extra-
curriculare semnificative academic), argumente ale activităților (diplome, adeverințe etc.). 

d) prezentarea sintetică a planurilor de învățământ 

Planurile de învățământ, atât pentru programele de licență Psihologie  

https://www.ueb.ro/psihologie/ps_plan_inv.php cât și pentru  programele de studii de master 
(https://www.ueb.ro/psihologie/ps_master_plan_inv.php)  

respectă cu strictețe standardele elaborate de comisiile de specialitate ale ARACIS și 
urmăresc, prin disciplinele alese, obținerea de competențe complexe și dezvoltarea 
competențelor digitale la toate disciplinele din planurile de învățământ ale facultății. 

e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac 
opţiuni pentru (pachete de) discipline opţionale şi facultative cuprinse în planul de învăţământ 
al semestrului/anului următor; 

În prima săptămână a anului universitar se vor formula opțiunile finale ale studenților privind 
pachetul de discipline opționale și facultative cuprinse în planul de învățământ. 

f) descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ: 

⁃ denumirea disciplinei în limba română şi în limba engleză; 

⁃ statutul disciplinei (obligatoriu, opţional, facultativ); 

⁃ precizarea eventualelor cerinţe de cunoaştere/promovare prealabilă a unor alte 
discipline (prerequisites); 

⁃ enumerarea principalelor secţiuni/capitole/teme ale disciplinei; 

⁃ bibliografia minimală obligatorie; 

⁃ numărul de ore de curs/seminar/lucrări aplicative/proiectare; procedura de evaluare a 
cunoştinţelor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului); 

⁃ numărul de credite acumulate prin promovare; 

Conform planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor. 

Codul disciplinei este format din UEB FP 21 urmat de codul simplificat. 

Codul disciplinelor:  

1. Discipline grupate după statutul academic: DF - Discipline de domeniu / Discipline 
fundamentale DS - Discipline de specialitate DC - Discipline complementare  

2. Discipline grupate după regimul frecventării: DO - Discipline obligatorii DA - Discipline 
opționale (la alegere) Df - Discipline facultative DCD - Discipline carieră didactică / 
facultative  

3. Discipline grupate după statutul academic și regimul frecventării: DF O - Discipline de 
domeniu / Discipline fundamentale obligatorii DS O - Discipline de specialitate obligatorii 
DS A - Discipline de specialitate opționale DC A - Discipline complementare opționale 

     



  

Toate programele de studii sunt acreditate! 


