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Universitatea Petru Maior din Tîrgu 

Mureş prin Planul strategic de 

dezvoltare şi-a stabilit obiective 

strategice generale în dezvoltarea 

procesului educaţional. 
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Obiective axate pe:  

 recunoaşterea identităţii academice a Universităţii 
„Petru Maior” prin internaţionalizarea curriculei; 

 

 consolidarea poziției de lider pe piața locală 
educațională; 

 

 promovarea unui proces educaţional centrat pe  
nevoile studenţilor şi orientat spre cerinţele pieţei 
muncii; 

 

  îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii procesului 
didactic. 
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Prin proceduri specifice de control intern universitatea 

vizează creşterea gradului de compatibilizare a 

programelor de studii din universitate cu programele 

de studii de la universităţi europene şi internaţionale 

recunoscute, în scopul asigurării studenţilor, 

absolvenţilor a competenţelor necesare integrării pe 

piaţa europeană a muncii şi educaţiei şi 

intensificarea cooperărilor internaţionale.  
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Anual se procedează la actualizarea planurilor 

de învăţământ având în vedere standardele 

de calitate ARACIS, precum şi cerinţele 

pieţei muncii naţionale şi internaţionale. 
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La baza procesului de actualizare a curriculei stau 

studii ample efectuate de fiecare cadru didactic 

titular de disciplină sub coordonarea şi 

monitorizarea responsabililor programelor de 

studii. Aceste studii au în vedere asigurarea 

compatibilităţilor fiecărei discipline din planul de 

învăţământ cu discipline predate în cel puţin trei 

universităţi din spaţiul universitar european. 
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Activităţile de comparabilitate şi armonizare a 

curriculei sunt dovedite prin documente 

specifice întocmite pe programe de studiu 

avizate de directorul de departament, decani şi 

analizate în Consiliul Curricular. Sinteza 

întregului proces reiese din capitolul VII 

„Universităţi naţionale şi internaţionale de 

referinţă”, al Planului de învăţământ. 
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Universitatea aplică  Procedura UPM-PP-8.2.03 – 

Benchmarking, potrivit căreia se colectează şi se 

prelucrează informaţiile colectate de la universităţile din 

ţară şi străinătate, în vederea comparării proceselor şi 

performanţelor activităţilor didactice, de cercetare, de 

asigurare şi monitorizare a calităţii în vederea asigurării 

compatibilităţii cu cadrul de calificări naţional şi 

compatibilitatea cu planurile şi programele de studii 

similar din statele Uniunii Europene şi din alte state ale 

lumii. 
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Modelul de referinţă a planurilor de învăţământ întocmit 

pentru toate programele de studiu cuprinde următoarele 

capitole: descrierea programului de studiu de 

licenţă/master, cerinţe pentru obţinerea diplomei de 

licenţă/master, structura ciclului universitar (în număr de 

săptămâni), numărul orelor pe săptămână, modul de 

alegere a cursurilor opţionale, condiţii de înscriere şi 

promovare în anul de studii următor, Universităţi 

naţionale şi internaţionale de referinţă, structura planului 

de învăţământ, bilanţ general al programului de studiu. 
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Un alt instrument al gestionării adecvate a procesului 

educaţional care şi-a dovedit utilitatea în  

compatibilizarea, flexibilizarea, internaţionalizarea 

planurilor de învăţământ  din universitate cu  cele  ale  

universităţilor  similare  din  ţara   şi străinătate, dar şi 

cu cerinţele pieţei muncii, este Consiliul Curricular. 

Dovada în acest sens sunt analizele şi avizele date 

pentru modificări aduse în planurile   de învăţământ în 

perioada de pregătire a fiecărui început de an 

universitar. 
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Din studiul efectuat privind compatibilităţile disciplinelor din 

planurile de învăţământ ale programelor de studii proprii cu 
planuri de învăţământ similare exemplificăm: 

 
Programul de 

studii de 

licenţă: 

Management 

Număr discipline 

obligatorii 

University of 

Manchester 

Programul de studiu: 

Management 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea Business & 

Management University 

Geneva 

Programul de studiu: 

Management 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea International 

University of Monaco 

Programul de studiu: 

Management 

Număr discipline 

compatibile 

40 18 10 18 

Programul de 

studii de 

licenţă: 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

Număr discipline 

obligatorii 

Universitatea: 

MCI Management 

Center Innsbruck – 

Innsbruck, Austria 

Programul de studiu: 

Tourism Business 

Studies 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea: Wittenborg 

University of Applied 

Sciences - Apeldoorn, The 

Netherlands 

Programul de studiu: 

Bachelor Hospitality 

Management 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea: 

SRH Hochschule Berlin – 

Berlin, Germany 

Programul de studiu: 

International Hospitality 

Management 

Număr discipline 

compatibile 

39 16 12 16 
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Programul de 

studii de 

Master: 

Managementul 

afacerilor 

Număr discipline 

obligatorii 

Harvard Business 

School 

Facultatea Business 

Programul de studiu 

MBA 

Număr discipline 

compatibile 

London School of Business 

& Finance Facultatea 

Business & Finance 

Programul de studiu MBA 

Număr discipline 

compatibile 

Universite de Strasbourg 

Facultatea Economie et 

Gestion 

Programul de studiu  

Management des Projets 

et des Organisations 

Număr discipline 

compatibile 

20 18 6 19 

Programul de 

studii de 

Master: 

Managementul 

resurselor 

umane 

Număr discipline 

obligatorii 

University of Kent 

Programul de studiu: 

Master of Human 

Resource Management 

Număr discipline 

compatibile 

Glasgow Caledonian 

University 

Programul de studiu: 

Master of Human Resource 
Management 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea London 

Graduate School of 

Management 

Programul de studiu: 

Master of Human Resource 

Management 

Număr discipline 

compatibile 

20 7 10 8 
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Programul de 

studii de licenţă: 

Istorie 

Număr discipline 

obligatorii 
Universitatea Sapienza, 

Roma 

Facultatea de Litere şi 

Filosofie 

Programul de studiu: 

Istorie 

Număr discipline 

compatibile 

University Paris Est Marne 

la Vallee 

Facultatea de Ştiinţe 

Umaniste şi Sociale 

Programul de studiu: 

Istorie 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea Erasmus 

University Rotterdam 

Facultatea History Culture 

and Communications 

Programul de studiu: 

Istorie 

Număr discipline 

compatibile 

34 25 27 19 

Programul de 

studii de licenţă: 

Ştiinţe politice 

Număr discipline 

obligatorii 

University of Kent 

Facultatea de Litere şi 

Filosofie 

Programul de studiu: 

Ştiinţe politice 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea (Harvard 

University) 

Facultatea Social Sciences 

Programul de studiu: 

Political Sciences 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea (Di Padova) 

Facultatea di Economia  

escience politiche 

Programul de studiu 

political sciences, 

international relations, 

human rights 

Număr discipline 

compatibile 

36 22 30 23 
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Programul de 

studii de licenţă: 

Informatică 

Număr discipline 

obligatorii 

Universitatea Babeş-

Bolyai din Cluj Napoca 

Facultatea de 

Matematică şi 

Informatică 

Programul de studiu: 

Informatică 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea Vrije 

University, The 

Netherlands 

Facultatea: Faculteit der 

Exacte Wetenschappen 

Programul de studiu: 

Computer Science (BSc) 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea Manchester 

University, UK 

Facultatea School of 

Computer Science 

Programul de studiu: 

Computer Science and 

Mathematics (BSc) 

Număr discipline 

compatibile 

34 30 28 31 

Programul de 

studii de 

Master: 

Tehnologia 

informaţiei 

Număr discipline 

obligatorii 

Universitatea Babeş-

Bolyai din Cluj Napoca 

Facultatea de 

Matematică şi 

Informatică 

Programul de studiu: 

Sisteme distribuite în 

internet 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea Vrije 

University, The 

Netherlands 

Facultatea: Faculteit der 

Exacte Wetenschappen 

Programul de studiu: 

Computer Science (MSc) 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea Oxford, UK 

Facultatea Computer 

Science 

Programul de studiu: 

Computer Science (MSc) 

Număr discipline 

compatibile 

16 12 13 13 
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Programul de 

studii de 

licenţă: 

Inginerie 

Economică 

Industrială 

Număr discipline 

obligatorii 

Universitatea 

Politehnica din 

Valencia 

Facultatea de 

Inginerie 

Programul de studiu: 

Ingineria Mecanica 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea Salento 

din Italia 

Facultatea de Inginerie 

Programul de studiu: 

Ingineria Industriale 

Număr discipline 

compatibile 

Universitatea 

Transilvania din Brasov 

Facultatea de Inginerie 

Tehnologică şi 

Management Industrial 

Programul de studiu: 

Inginerie Economica 

Industriala 

Număr discipline 

compatibile 

67 17 22 47 



Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 
 
 
 

Tîrgu Mureş, 08.12.2016 
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