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1. Introducere 
 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București (denumită în continuare, Universitatea) 

s-a constituit ca unitate de învățământ superior în cadrul Fundației de Drept și Relații 
Internaționale ''Nicolae Titulescu”, care a luat naștere pe baza actului constitutiv din data de 
17.12.1990, prin sentința civilă nr. 26.09.01.1991 a Judecătoriei Sectorului 1 București, 
rămasă definitivă. La înființarea Fundației, Universitatea a avut denumirea de Institutul de 
Drept și Relații Internaționale „Nicolae Titulescu”. Odată cu înființarea Facultății de științe 
economice s-a schimbat denumirea în Universitatea „Nicolae Titulescu” conform sentinței 
civile din 14.06.1999. Prin Legea nr. 241/2002 Universitatea „Nicolae Titulescu” se 
înființează ca instituție de învățământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat, 
parte a sistemului național de învățământ. 

Sediul Universității este în București, Calea Văcărești nr. 185, Sector 4. Universitatea 
este persoană juridică fără scop lucrativ (non-profit), dispunând de patrimoniu propriu, 
corespunzător standardelor naționale. 

În cadrul Universității  funcționează trei facultăți: Facultatea de Drept, Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor și Facultatea de Relații Internaționale și Administrație. 

Facultatea de Drept cuprinde programul de studii universitare de licență „Drept” 
(acreditat) și programul de studii universitare de licență „Drept european și internațional” 
(acreditat). De asemenea, în cadrul facultății funcționează 5 programe de studii universitare de 
masterat acreditate: „Dreptul afacerilor”, „Drept internațional și al Uniunii Europene” „Științe 
penale”, „Drept financiar, bancar și al asigurărilor” și „Carieră judiciară”. 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor1 cuprinde 2 programe de studii 
universitare de licență: „Contabilitate și informatică de gestiune” (acreditat) și „Administrarea 
Afacerilor” (acreditat). De asemenea, au fost organizate 3 programe de studii universitare de 
master, dintre care 2 sunt în domeniul Contabilitate („Management contabil, audit și expertiză 
contabilă”, „Contabilitatea și auditul entităților economice”) și un program de master în 
domeniul Administrarea afacerilor („Antreprenoriat și administrarea afacerilor”). 

Facultatea de Relații Internaționale și Administrație2 cuprinde 1 program de studii 
universitare de licență: „Administrație publică” (acreditat), și 2 programe de studii 
universitare de master: „Managementul organizațiilor și serviciilor publice” și „Protecția 
integrității organizațiilor”, program de master acreditat, încadrat în domeniu începând anul 
universitar 2020-2021, conform HG nr. 738/31 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 
821 bis din 8.IX.2020. 

Universitatea își asumă desfășurarea activității pe trei planuri majore: activitatea 
didactică, cercetarea științifică, relația cu societatea. 

a) Activitatea didactică gravitează în jurul a două deziderate: necesitatea dezvoltării 
unui învățământ centrat pe student și necesitatea racordării nivelului de pregătire a 
absolventului în acord cu cerințele dictate de piața muncii.  

b) O componentă importantă a misiunii Universității o constituie și dezvoltarea 
activității de cercetare științifică, valorificarea rezultatelor cercetării și organizarea studiilor 
universitare de doctorat. 

În cadrul Universității, activitatea de cercetare științifică se desfășoară pe baza strategiei 
pe termen lung și a programelor pe termen mediu și scurt privind cercetarea, documente care 
prevăd și pun un accent deosebit pe cercetarea desfășurată în legătură cu ciclul de studii 

 
1 Denumirea actuală datează din anul universitar 2016-2017, în conformitate cu H.G. nr. 654/2016. 

Denumirea anterioară era aceea de „Facultatea de științe economice”. 
2 Denumirea actuală datează din anul universitar 2016-2017, în conformitate cu H.G. nr. 654/2016. 

Denumirea anterioară era aceea de „Facultatea de științe sociale și administrative”. 
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masterale și a celor de licență. 
c) Dezvoltarea relației Universității cu societatea este o altă componentă importantă a 

misiunii asumate. Pe această linie, sunt întreprinse acțiuni diferite menite să transforme 
prezența Universității  în viața societății într-o constantă. 

Prezentul raport privind starea Universității, elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 
130 alin. (2) și (3) din Legea nr. 1/5.01.2011 a educației naționale, cuprinde informații 
relevante pentru anul universitar 2021-2022, respectiv pentru anul calendaristic 2022, după 
cum urmează: 

a) informațiile privind situația programelor de studii, personalul instituției, asigurarea 
calității activităților din cadrul universității, situația respectării eticii universitare și a eticii 
activităților de cercetare, situația posturilor vacante, situația inserției profesionale a 
absolvenților din promoțiile precedente și prezentarea activității departamentului Erasmus, au 
în vedere anul universitar 2021-2022; 

b) informațiile privind situația financiară a Universității și rezultatele activității de 
cercetare științifică sunt prezentate având în vedere anul calendaristic 2022; 

c) informațiile privind angajabilitatea au în vedere studenții care au absolvit studiile 
universitare de licență, master, doctorat în anul 2020.  

 
2. Evaluarea programelor de studii 
 
În anul universitar 2021-2022, la Facultatea de drept, în perioada 15-18 noiembrie 2021, 

s-a desfășurat vizita pentru evaluarea periodică a Școlii doctorale și a domeniului de studii 
universitare de doctorat Drept, în vederea menținerii acreditării. 

Din Raportul ARACIS întocmit reiese că IOSUD îndeplinește cerințele normative 
obligatorii și standardele și indicatorii de performanță conform Metodologiei ARACIS și, în 
acest temei, creează condiţii pentru asigurarea calităţii activităților școlii doctorale. 

În ședința din data de 16.12.2021, Consiliul ARACIS a acordat calificativul 
„menținerea acreditării” pentru domeniul de studii universitare de doctorat Drept și pentru 
Școala doctorală. 

Tot în cadrul Facultății de drept, în perioada 5-7 aprilie 2022, s-a desfășurat vizita 
ARACIS pentru evaluarea periodică a domeniului de studii universitare de masterat Drept, 
forma de învățământ cu frecvență, în vederea menținerii acreditării.   

Din Raportul ARACIS întocmit de comisia de evaluare reiese faptul că domeniul de 
studii universitare de masterat Drept, cu programele de studii: Științe penale, Carieră 
judiciară, Drept internațional și al Uniunii Europene, Dreptul afacerilor și Drept financiar, 
bancar și al asigurărilor satisface cerințele, standardele și indicatorii de performanță și 
standardele specifice.  

În ședința din data de 26.05.2022, Consiliul ARACIS a acordat calificativul 
„menținerea acreditării” pentru domeniul de studii universitare de masterat Drept, 
programele de studii: Științe penale, Carieră judiciară, Drept internațional și al Uniunii 
Europene, Dreptul afacerilor și Drept financiar, bancar și al asigurărilor, forma de 
învățământ cu frecvență, cu 60 de credite și o capacitate de școlarizare de 250 de studenți.  

La Facultatea de economie și administrarea afacerilor, în anul universitar 2021-2022, în 
perioada 22-24 iunie 2022, s-a desfășurat vizita ARACIS pentru evaluarea periodică a 
domeniului de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor, forma de învățământ 
cu frecvență, în vederea menținerii acreditării.   

Din Raportul ARACIS întocmit de comisia de evaluare reiese faptul că domeniul de 
studii universitare de masterat Administrarea afacerilor, cu programul de studii 
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Antreprenoriat și administrarea afacerilor, satisface cerințele, standardele și indicatorii de 
performanță și standardele specifice.  

În ședința din data de 27.10.2022, Consiliul ARACIS a acordat calificativul 
„menținerea acreditării” pentru domeniul de studii universitare de masterat Administrarea 
afacerilor, programul de studii Antreprenoriat și administrarea afacerilor, forma de 
învățământ cu frecvență, cu 120 de credite și o capacitate de școlarizare de 50 de studenți.  

De asemenea, și domeniul de studii universitare de masterat Contabilitate, forma de 
învățământ cu frecvență, a fost evaluat periodic de ARACIS în vederea menținerii acreditării. 

Vizita s-a desfășurat în perioada 6-8 iulie 2022, iar din raportul ARACIS întocmit de 
comisia de evaluare reiese faptul că domeniul de studii universitare de masterat Contabilitate, 
cu programele de studii: Management contabil, audit și expertiză contabilă și Contabilitatea 
și auditul entităților economice, satisface cerințele, standardele și indicatorii de performanță și 
standardele specifice.  

În ședința din data de 22.07.2022, Consiliul ARACIS a acordat calificativul 
„menținerea acreditării” pentru domeniul de studii universitare de masterat Contabilitate, 
programele de studii: Management contabil, audit și expertiză contabilă și Contabilitatea și 
auditul entităților economice, forma de învățământ cu frecvență, cu 120 de credite și o 
capacitate de școlarizare de 100 de studenți.   

Tot în același an universitar, la Facultatea de Relații internaționale și administrație, în 
perioada 24-26 februarie 2022, s-a desfășurat vizita ARACIS pentru evaluarea periodică la 5 
ani a programului de studii universitare de licență Administrație publică, forma de învățământ 
la distanță, în vederea menținerii acreditării.   

Din Raportul ARACIS întocmit de comisia de evaluare reiese faptul că programul de 
studii îndeplinește cerințele normative obligatorii, standardele și indicatorii de performanță și 
standardele specifice.  

În ședința din data de 31.03.2022, Consiliul ARACIS a acordat calificativul 
„menținerea acreditării” pentru programul de studii universitare de Administrație publică, 
forma de învățământ la distanță, cu 180 de credite și o capacitate de școlarizare de 75 de 
studenți.  
 De asemenea, Universitatea a solicitat la ARACIS declanșarea procedurilor pentru 
evaluarea externă a calității academice a universității și pentru evaluarea periodică externă a 
programelor de studii universitare de licență Drept, forma de învățământ cu frecvență și 
Administrarea afacerilor, forma de învățământ cu frecvență.  

 
 

3. Situația financiară a Universității pentru anul fiscal 2022 
 

Venituri totale 19.006.144 lei 
Cheltuieli totale 18.255.188 lei 
Excedent      750.956 lei 

 

CATEGORIA DE VENIT TOTAL VENIT 
REALIZAT -LEI 

OBSERVAȚII 

Venituri  ERASMUS 415312 contracte Erasmus 
Venituri din închiriere spații 577769 Diverse contracte de închiriere 
Donații și sponsorizări 12.867 Diverse contracte de 

sponsorizare și de donație 
Dobânzi bancare 242.381 plasamente la 2 bănci 
Venituri din cercetare științifică 675 LESIJ 
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Taxe CKS 7.323  
Taxe școlarizare 16.094.204  
Taxe cazare cămin studențesc 1.637.716 cazare studenți din Universitatea  

Nicolae Titulescu și din alte 
universități 

Alte venituri 17.897 rabat comercial achiziții cărți, 
diferență curs valutar  etc. 

Total venituri 2022 16.058.923  
 
Venituri din taxe de școlarizare realizate pe forme de studii 
 
FACULTATEA  LICENȚĂ MASTER DOCTORAT TOTAL 
Facultatea de Drept 
Pondere în total venituri 

9.729.929 
72.93% 

 

1.149.829 
51.52% 

 

520.750 
100% 

 

11.400.508 

Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor 
Pondere în total venituri 

2.252.790 
 

16.89% 
 

689.101 
 

30.87% 
 

- 2.941.891 

Facultatea de Relații 
Internaționale și Administrație 
Pondere în total venituri 

1.358.717 
 

10.18% 
 

393.088 
 

17.61% 
 

- 1.751.805 

Total lei 2022 
Pondere în total venituri 

13.341.436 
100.00% 

2.232.018 
100.00% 

520.750 
100.00% 

16.094.204 
100% 

 
Din totalul cheltuielilor în valoare de 18.255.188 lei, precizăm că 82.86% au reprezentat 

cheltuieli cu salariile, incluzându-se taxele aferente acestora (în valoare absolută de 
15.127.955 lei). 

Cheltuielile cu salariile au reprezentat 79.65 % din totalul veniturilor realizate. 
Comparativ cu anul trecut, excedentul se explică prin creșterea veniturilor din taxe 

școlare ca urmare a majorării acestora începând cu anul universitar 2022/2023 și a veniturilor 
din chirii spații, dar și a reducerii anumitor categorii de cheltuieli (cheltuieli de întreținere și 
reparații) 

Capacitatea de cazare a Căminului Studențesc este de 150 camere, cu un total de 450 
paturi. 

Gradul de ocupare în anul 2022 (72% raportat la întregul an) a fost semnificativ mai 
mare față de anul 2021. 
 

4. Situația programelor de studii/specializări în anul universitar 2021-2022 
4.1. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor - FEEA 

 

Domeniul Programul de studii 

Forma de 
învățământ (cu 
frecvență, IF/ 
la distanță, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Contabilitate 

Studii universitare de licență 

Contabilitate și 
Informatică de 
Gestiune 

IF 3 ani 180 credite Acreditare HG 
631/2010, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
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580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017, HG 
158/2018, HG 
326/2019, HG 
299/2020, HG 
403/2021          

ID 3 ani 180 credite Acreditare HG 
87/2001, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017, HG 
158/2018, HG 
326/2019, HG 
299/2020 , HG 
403/2021                                         

Studii universitare de master 

Management 
contabil, audit și 
expertiză contabilă 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare 
OM 
5483/2011, 
OM 
4945/2012, 
HG 581/2013, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016, 
HG 117/2017, 
HG 185/2018, 
HG 318/2019, 
HG 297/2020, 
HG 385/2021 

Contabilitatea și 
auditul entităților 
economice 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare HG 
581/2013, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017, HG 
185/2018, HG 
318/2019, HG 
297/2020, HG 
385/2021 

 
 

Administrarea 
Afacerilor 

Studii universitare de licență 

Administrarea 
Afacerilor 

IF 3 ani 180 credite Autorizare HG 
749/2009, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017, HG 
158/2018, HG 
326/2019, HG 
299/2020, HG 
403/2021                                        

ID 3 ani 180 credite Autorizare HG 
966/2011, HG 
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707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016,  HG 
140/2017, HG 
692/2018, HG 
326/2019, HG 
299/2020, HG 
403/2021                                     

Studii universitare de master 

Antreprenoriat și 
administrarea 
afacerilor 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare HG 
664/2016, HG 
117/2017, HG 
185/2018, HG 
318/2019, HG 
297/2020, HG 
385/2021 

  
4.2. Facultatea de Drept - FD 

 

Domeniul Programul de studii 

Forma de 
învățământ (cu 
frecvență, IF/ 
la distanță, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Drept 

Studii universitare de licență 

Drept 

IF 4 ani 240 credite Acreditare 
Legea nr.  
241/2002, HG 
707/2012 și 
HG 69/2013, 
HG 580/2014, 
HG 575/2015, 
HG 376/2016, 
HG 140/2017, 
HG 158/2018, 
HG 326/2019, 
HG 299/2020, 
HG 403/2021                                 

ID 4 ani 240 credite Acreditare  
HG 966/ 2011, 
HG 707/2012 
și HG 
69/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017, HG 
158/2018, HG 
326/2019, HG 
299/2020, HG 
403/2021                                

Drept european și 
internațional 

IF 4 ani 240 credite Acreditare 
ARACIS 
2012, HG 
707/2012 și 
HG 69/2013, 
HG 580/2014, 
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HG 575/2015, 
HG 376/2016, 
HG 140/2017, 
HG 158/2018, 
HG 326/2019, 
HG 299/2020, 
HG 403/2021                                

Drept 

Studii universitare de master 

Carieră judiciară IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016, 
HG 117/2017, 
HG 185/2018, 
HG 318/2019, 
HG 297/2020, 
HG 385/2021 

Drept financiar, 
bancar  și al 
asigurărilor 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016, 
HG 117/2017, 
HG 185/2018, 
HG 318/2019, 
HG 297/2020, 
HG 385/2021 

Drept internațional 
și al Uniunii 
Europene 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016, 
HG 664/2016, 
HG 117/2017, 
HG 185/2018, 
HG 318/2019, 
HG 297/2020, 
HG 385/2021 

Dreptul afacerilor IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016, 
HG 117/2017, 
HG 185/2018, 
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HG 318/2019, 
HG 297/2020, 
HG 385/2021 

Științe penale 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016, 
HG 117/2017, 
HG 185/2018, 
HG 318/2019, 
HG 297/2020, 
HG 385/2021 

Studii universitare de doctorat 
 

4.3. Facultatea de Relații Internaționale și Administrație - FRIA 
 

Domeniul Programul de 
studii 

Forma de 
învățământ (cu 
frecvență, IF/ 
la distanță, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Științe 
administrative 

Studii universitare de licență 

Administrație 
publică 

IF 3 ani 180 credite Acreditare HG 
922/2008, HG 
730/2013 HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017, HG 
158/2018, HG 
326/2019, HG 
299/2020, HG 
403/2021                    

ID 3 ani 180 credite Acreditare HG 
966/2011, HG 
730/2013 HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017, HG 
158/2018, HG 
326/2019, HG 
299/2020, HG 
403/2021                    

Studii universitare de master 

Managementul 
organizațiilor  și 
serviciilor 
publice 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare 
OM 
4666/2009 HG 
303, 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017, HG 
185/2018, HG 
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318/2019, HG 
297/2020 

 
Protecția 
integrității 
organizațiilor 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare HG 
738/2020, HG 
385/2021 

 
5. Situația studenților înmatriculați și a promovabilității în anul universitar 2021-

2022 
5.1. Facultatea de economie și administrarea afacerilor - FEEA 
5.1.1. Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF) 

 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 

% 

I  
IF 

 
Contabilitate și 
Informatică de 

Gestiune 

- - - 
II 31 29 93.54 
III                  30 27 90 

TOTAL   61 56 91.80 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 

% 

I  
IF 

 
Administrarea 

Afacerilor 

93 66 70.96 
II 70 62 88.57 
III 67 59 88.05 

TOTAL                 230 187 81.30 
 
 

5.1.2. Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID) 
 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 

% 

I  
ID 

 
Contabilitate și 
Informatică de 

Gestiune 

50 40 80 
II 47 42 89.36 
III 41 34 82.92 

TOTAL 138 116 84.05 
 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 

% 

I  
ID 

 
Administrarea 

Afacerilor 

50 43 86 
II 55 51 92.72 
III 46 43 93.47 

TOTAL 151 137 90.72 
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5.1.3. Studii universitare de master  
 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 

% 

I Management Contabil, Audit și 
Expertiză Contabilă  

53 37 69.81 
II 46 40 86.95 

TOTAL 99 77 77.77 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 

% 

I Contabilitatea și Auditul 
Entităților Economice 

25 12 48 
II 25 20 80 

TOTAL 50 32 64 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 

% 

I Antreprenoriat și 
Administrarea Afacerilor 

35 23 65.71 
II 26 19 73.07 

TOTAL 61 42 68.85 
 
5.2. Facultatea de drept – FD 
5.2.1. Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF) 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 
% 

I  
 

IF 

 
Drept 

359 314 87,46 
II 389 338 86,88 
III 333 312 93,69 
IV 457 426 93,21 

TOTAL 1538 1390 90,37 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 
% 

I  
IF 

 
Drept European 
și Internațional 

72 61 84,72 
II 63 50 79,36 
III 50 43 86 
IV 199 183 91,95 

TOTAL 384 337 87,76 
 

5.2.2. Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID) 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 
% 

I  
ID 

 
Drept 

175 149 85,14 
II 145 133 91,72 
III 151 147 97,35 
IV 153 134 87,58 

TOTAL 624 563 90,22 
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5.2.3. Studii universitare de master 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii 
DREPT 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 
% 

I Carieră judiciară 73 71 97,26 
I Științe penale 74 73 98,64 
I Dreptul afacerilor  41 30 73,17 
I Drept financiar bancar și al 

asigurărilor 
26 21 80,76 

I Drept internațional și al Uniunii 
Europene 

36 25 69,44 

TOTAL 250 220 88 
 

5.3. Facultatea de Relații Internaționale și Administrație – FRIA 
5.3.1. Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF) 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2021) 

% 
 
 
 

I 
IF Administrație 

publică 

50 39 78% 
II 76 71 93% 
III 54 49 91% 

 TOTAL 180 159 88% 
 
 

5.3.2. Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID) 
 

Anul 
de 

studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 
% 

I 
ID Administrație 

publică 

75 61 81% 
II 71 67 94% 
III 62 61 98% 

 TOTAL 208 189 91% 
 
 

5.3.3. Studii universitare de master 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2021/2022) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2022) 
% 

I 
IF 

Managementul 
Organizațiilor și 

Serviciilor 
Publice 

75 60 80% 

II 65 62 95% 

 TOTAL 140 122 87% 
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5.4. Școala doctorală 
 

În urma desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat au fost  
declarați admiși și înmatriculați, începând cu data de 01 octombrie 2021,  20 studenți-
doctoranzi. 

Pe parcursul anului universitar 2021-2022 au susținut public teza de doctorat 7 studenți-
doctoranzi. Unuia dintre cei 7 studenți-doctoranzi i s-a invalidat teza de doctorat de către 
CNATDCU, altor 2 studenți doctoranzi li s-a atribuit titlul de doctor, în domeniul Drept, prin 
ordin al Ministrului Educației, iar celorlalți 4 studenți doctoranzi nu le-a fost finalizată 
procedura de evaluare a tezei de doctorat de către CNATDCU, până la momentul întocmirii 
prezentului raport.  

Pe parcursul anului universitar 2021-2022, 12 studenți-doctoranzi au beneficiat de 
prelungirea stagiului doctoral.  

Pe parcursul anului universitar 2021-2022, 2 studenţi-doctoranzi au beneficiat de 
întreruperea stagiului doctoral.  

De asemenea, în anul universitar 2021-2022, 14 studenți-doctoranzi au beneficiat de 
perioadă de grație. 

 
6. Situația personalului instituției 

 
La data de 1.10.2021, situația personalului universității era următoarea: 
 

1 Numărul total al posturilor didactice legal constituite 99 

2 

Numărul total al personalului didactic titular1), cu funcţia de bază  în 
universitate 72 

din 
care 

2.1.  Profesori2) 9 
2.2.  Conferenţiari2) 16 
2.3.  Lectori / Şefi de lucrări 37 
2.4.  Asistenţi 10 
2.5.  Preparatori 0 

3 
Numărul total al personalului didactic titular1) cu titlul ştiinţific de doctor3) 72 

din 
care 

3.1.  Lectori / Şefi de lucrări 37 
3.2.  Asistenţi 10 

4 

Numărul total al personalului didactic titular1), cu funcţia de bază  în 
universitate, care nu a împlinit vârsta de 41 de ani (până la începutul anului 
universitar) 

18 

din 
care 

4.1.  Profesori 2) 0 
4.2.  Conferenţiari2) 0 
4.3.  Lectori / Şefi de lucrări 11 
4.4.  Asistenţi 7 
4.5.  Preparatori 0 

5 
Numărul total al personalului didactic titular1), cu funcţia de bază  în 
universitate, care a împlinit vârsta de 65 de ani (până la inceputul anului 
universitar) 

2 
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din 
care 

5.1.  Profesori2) 2 
5.2.  Conferenţiari2) 0 
5.3.  Lectori / Şefi de lucrări 0 
5.4.  Asistenţi 0 

6 

Numărul total al personalului didactic asociat: 9 

din 
care 

6.1.  Profesori2) 5 
6.2.  Conferenţiari2) 1 
6.3.  Lectori / Şefi de lucrări 2 
6.4.  Asistenţi 1 

7 

Numărul total al personalului didactic asociat care a împlinit vârsta de 65 de 
ani (până la începutul anului universitar) 7 

din 
care 

8.1.  Profesori2) 4 
8.2.  Conferenţiari2) 1 
8.3.  Lectori / Şefi de lucrări 2 
8.4.  Asistenţi 0 

8 Numărul total al personalului didactic auxiliar 24 
9 Numărul total al personalului administrativ4) 19 

 
7. Rezultatele activităților de cercetare pentru anul calendaristic 2022 
 
Raportul cercetării științifice pe anul 2022, aprobat prin hotărâre de senat în luna martie 

2023, cuprinde date privind articolele publicate în reviste cotate ISI, ISI proceedings, în 
volume ale conferințelor indexate în baze de date internaționale (BDI) sau neindexate, cărți în 
format printat/electronic, citări ale cadrelor didactice, participări în colectivele de elaborare 
sau implementare a granturilor sau a proiectelor de dezvoltare instituțională, socială și 
regională. 

În sinteză, situația cercetării științifice pentru anul calendaristic 2022 poate fi rezumată 
după cum urmează: 

 
Categorie Număr 

2022 
1.1. Articole reviste indexate ISI 11 
1.2. Articole reviste indexate ISI Proceedings 2 
2.1. Articole reviste indexate BDI 60 
2.2. Articole volume conferinţe indexate BDI 65 
2.3. Articole ne-indexate BDI 7 
2.4. Alte participări la conferinţe, seminarii, workshop-uri needitate în volum 40 
2.5.2. Cărţi în format printat/electronic publicate la edituri cu prestigiu 
recunoscute în domeniul ştiinţelor sociale 

20 

2.5.3. Cărți în format printat/electronic publicate la edituri clasificate de CNCS în 
categoria B și care nu fac parte din lista A2 

7 

2.5.4. Cărţi în format printat/electronic publicate la alte edituri 68 
2.6.1. Capitole de carte  studii, publicate la edituri cu prestigiu internaţional în 1 
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domeniul ştiinţelor sociale 
2.6.2. Capitole de carte, studii în volume colective, publicate la edituri cu 
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor sociale 

6 

2.6.4. Capitole de carte, studii în volume colective, publicate la alte edituri 8 
2.7. Cărţi coordonate 25 
2.8. Colecții (serie de volume) coordonate și editate de o editură cu prestigiu 
național/internațional recunoscut în domeniul științelor sociale 

1 

3.1.1. Citări publicaţii cadre didactice în ISI/ ISI Proceedings 20 
3.1.2. Citări publicaţii cadre didactice în BDI 185 
3.1.3. Citări publicaţii cadre didactice în cărți, capitole de cărți sau volume editate 
la edituri cu prestigiu internaţional în domeniul științelor sociale 

2 

3.1.4. Citări publicaţii cadre didactice în cărţi, capitole de cărți sau volume editate 
la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor sociale 
 

47 

3.1.6. Citări publicaţii cadre didactice în cărţi, capitole de cărţi sau volume, 
apărute la alte edituri 

15 

3.2. Granturi câștigate prin competiție sau contracte directe de cercetare 
internaționale / naționale 

1 

3.3. Premii 7 
3.4. Profesor asociat/visiting (inclusiv Erasmus) la o universitate din străinătate; 
efectuarea unui stagiu postdoctoral la o universitate din străinătate sau obţinerea 
unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 

1 

3.5. Membru în asociații profesionale sau în organizații din domeniul educației si 
cercetării 

57 

3.6. Editor sau membru în consiliul editorial al unei reviste indexate ISI / indexate 
de o bază de date internaţională / neindexate, dar care este cu prestigiu recunoscut 
în domeniul ştiinţelor sociale 

21 

3.7.2. Editor de volume sau membru în comitetul științific al unui volum 
publicat/al unei serii de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 
domeniul ştiinţelor sociale 

6 

3.7.4. Editor de volume sau membru în comitetul științific al unui volum 
publicat/al unei serii de volume publicate la edituri neclasificate 

5 

3.8. Organizator de conferinţe naţionale/ internaţionale sau alte manifestări 
științifice 

21 

3.9. Moderator la conferinţe naţionale/internaţionale sau alte manifestări 
științifice 

40 

3.10. Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor 
unor acte normative fundamentale 

7 

3.11. Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru concursurile de 
admitere în profesiile juridice/economice/socio-administrative 

5 

3.12. Preşedinte/membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din 
învăţământul superior sau pentru abilitare, respectiv confirmare teze doctorat 

13 

3.13. Membru în comisiile pentru susținerea publică a tezelor de doctorat 6 
3.16. Studiu, individual sau colectiv, de evaluare și fundamentare de politici 
publice, elaborat, în urma unor concursuri de selecție, pentru diverse instituții 
publice guvernamentale/ organizații internaţionale/centre de cercetare 

1 

3.17. Participarea în colectivele de elaborare sau implementare a granturilor sau a 12 
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proiectelor de dezvoltare instituțională, socială și regională; transfer de cunoaștere 
și instrumente de politici; asistență pentru dezvoltare ș.a., finanțate de o entitate 
regională, națională sau din străinătate. 

 
Universitatea „Nicolae Titulescu” a organizat în anul 2022, cea de a XII-a Ediției a 

Conferinței studențești CONSTANT. Această ediție a fost organizată în variantă online, 
lucrările participanților fiind evaluate de profesorii desemnați pentru fiecare secțiune, iar pe 
baza punctajelor obținute au fost acordate diplome premiu, dar si diplome de participare. 

La aceasta ediție au fost acceptate 4 lucrări ale studenților de la Universitatea din 
Miskolc şi 8 studii de la Universitatea de Stat din Pitești.  

La cele trei secțiuni ale CONSTANT (drept,  economie și administrarea afacerilor și 
relații internaționale și administrative) au participat 91 studenți/ masteranzi, după cum 
urmează: Drept penal - 7 studii (8 studenți/masteranzi); Drept privat - 9 studii (11 
studenți/masteranzi); Drept public - 32 studii (36 studenți/masteranzi); Economie și 
Administrarea Afacerilor - 29 studii (30 studenți/masteranzi); Relații internaționale și 
administrative - 11 studii (11 studenți/ masteranzi). 

 
8. Situația asigurării calității activităților din cadrul Universității 

 
În Universitate este dezvoltată o adevărată cultură a calității, bazată pe un manual al 

calității, precum și pe o serie de regulamente, metodologii și proceduri. Toate aceste 
documente au fost actualizate în scopul adaptării la schimbările legislative, dar și la demersul 
de trecere la ediția 2015 a standardului de calitate ISO sunt foarte importante pentru 
asigurarea unui nivel calitativ adecvat în cadrul proceselor derulate în cadrul Universității. 
Toate aceste documente sunt puse la dispoziția mediului academic prin intermediul Platformei 
electronice eLis. 

Pentru certificarea nivelului general al politicii de calitate dezvoltată în Universitate, s-a 
procedat la dezvoltarea unui sistem de audit organizat de comisia internă de audit, bazat pe 
acțiuni preventive și corective și care beneficiază de certificare ISO 9001. În anul universitar 
2017-2018 s-a făcut tranziția la ediția 2015 a standardului ISO. 

Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale (SEAQ), furnizate de 
Universitate, funcționează în baza legislației în vigoare, a ordinelor ministerului de resort cu 
privire la calitatea serviciilor educaționale, precum și a standardelor de calitate. Acesta 
cuprinde o structură organizatorică, precum și un ansamblu de reguli (criterii) și principii de 
evaluare a calității procesului de învățământ. Un loc aparte în sistemul de asigurare a calității 
îl ocupă Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, care gestionează întreaga 
problematică privitoare la cultura calității și care pune la dispoziția comunității academice 
informațiile și instrumentele referitoare la acest domeniu. Începând din anul 2014 toate 
documentele relevante referitoare la calitate se regăsesc pe platforma bidirecțională Elis astfel 
încât toți membrii comunității academice au posibilitatea să se documenteze cu privire la ele. 

Universitatea beneficiază și de o comisie de evaluare și asigurare a calității care 
elaborează un raport anual prezentat și aprobat de către senatul universitar. 

Este implementată Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din Universitate (Cod 
DEAC MT-03) incluzând: evaluarea activității didactice de către studenți, evaluarea colegială 
a cadrelor didactice, evaluarea colegială, autoevaluare și evaluarea efectuată de către 
directorul de departament. Rezultatele acestor evaluări sunt centralizate și prelucrate de 
comisiile de evaluare a performanțelor cadrelor didactice și de cercetare care funcționează la 
nivelul fiecărui departament, fiind reflectate în tabelul performanțelor. Pentru performanțe 
deosebite cadrele didactice pot fi recompensate în conformitate cu metodologia internă 
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adoptată în cadrul Universității. 
Pentru evaluarea activității de cercetare științifică se întocmesc rapoarte anuale la 

nivelul fiecărei facultăți și la nivelul Universității. Rapoartele sunt puse la dispoziția întregii 
comunități academice prin publicarea pe pagina web a CSJESA. 

În conformitate cu Metodologia de admitere (cod DEAC MT04) pot deveni studenți 
doar absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat. Forma de admitere este concursul de 
dosare, criteriul fiind chiar media de la examenul de bacalaureat. 

După admiterea și înmatricularea studenților, activitatea lor este reglementată de 
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. În cadrul acestui regulament se 
regăsesc toate aspectele importante ale interacțiunii dintre student și Universitate (cod DEAC 
RG-10). 

Mai mult, a fost adoptat și implementat un Regulament privind evaluarea și notarea 
studentului care prevede faptul că evaluarea pe parcurs este una foarte importantă pentru 
adaptarea metodelor didactice utilizate. Evaluarea finală reflectă rezultatele celei derulate pe 
parcursul semestrelor și se desfășoară în condiții de transparență și corectitudine, cu 
impunerea implicării a cel puțin două cadre didactice în asumarea notei acordate (cod DEAC 
RG-12). 

Începând cu anul universitar 2013-2014, a fost adoptată și implementată o procedură de 
evaluare a gradului de satisfacție cu privire la calitatea de student al Universității, rezultatele 
sondajului fiind prelucrate și prezentate membrilor mediului academic. În urma procesării 
acestor rezultate a rezultat că peste 70% din studenți sunt mulțumiți de mediul în care își 
desfășoară activitatea. 

În vederea asigurării calității, Universitatea:  
- dispune de un corp profesoral bine pregătit, cu experiență, care să țină seama de 

necesitățile studenților apărute în procesul de învățământ; 
- instituie practica examinării continue a calității, sesizării deficiențelor apărute pe 

parcurs și înlăturării acestora, preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea procesului de 
învățământ;  

- cooperează cu asociațiile studențești, precum și cu instituții guvernamentale și 
neguvernamentale implicate în activitatea de educație sau cercetare, pentru a elabora 
principiile și practicile eficace în materie de asigurare a calității și a le aplica în cadrul 
Universității;  

- cooperează cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale implicate în activitatea 
de educație sau cercetare pentru îmbunătățirea schimbului de informații și colaborarea cu 
institute similare din alte țări, în special cu cele din Uniunea Europeană; 

- oferă informații fiabile persoanelor interesate – studenți, societate civilă etc. – 
referitoare la statutul juridic al Universității, programele și condițiile de învățământ, obținerea 
diplomelor, cursurile oferite, mecanismele de asigurare a calității, ca și orice alte informații 
pertinente propuse în codurile de bune practici din acest domeniu;  

- promovează și stimulează parteneriate cu instituții de învățământ și cercetare, precum 
și orice alte forme de cooperare care vizează întărirea capacităților universității în domeniul 
învățământului superior și cercetării fundamentale sau aplicative. 

Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă 
continuă, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe 
alegerea și aplicarea standardelor de referință. Calitatea procesului educațional este asigurată 
prin următoarele procese: a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale 
învățării; b) monitorizarea rezultatelor; c) evaluarea internă a rezultatelor; d) evaluarea 
externă a rezultatelor; e) îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație. 

În anul universitar 2020-2021 Universitatea, prin Departamentul de evaluare și 
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asigurare a calității, a adoptat și pus în aplicare o serie întreagă de documente care să asigure 
desfășurarea în bune condiții a activităților didactice în condițiile impuse de starea de alertă 
decretate de autorități în contextul determinat de pandemia Covid 19 și ulterior pentru 
reluarea cursurilor în condiții de interacțiune nemijlocită. În acest fel s-a reușit asigurarea unui 
bun nivel calitativ al interacțiunii cu studenții înmatriculați la toate programele și la toate 
formele de învățământ, precum și o monitorizare atentă a nivelului de interacțiune în sistem 
on line dintre cadrele didactice și studenți.  

 
 
9. Situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare 

 
Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, prin Decizia Rectorului Universității 

„Nicolae Titulescu” a fost aprobată componența Comisiei de etică și deontologie profesională 
propusă de Consiliul de Administrație, avizată de Senatul universitar, care își desfășoară 
activitatea în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, al Cartei Universității „Nicolae 
Titulescu” din București și al Codului de etică și deontologie profesională al Universității 
„Nicolae Titulescu” din București. 

Prin noul Cod de etică și deontologie profesională aprobat de senat, Universitatea 
„Nicolae Titulescu”, ca instituție de învățământ superior, acționează pentru asigurarea unui 
mediu academic liber de ingerințe politice, religioase și de statutul socio-economic al 
membrilor săi. 

În acest Cod sunt cuprinse o serie de principii morale în baza cărora sunt reglementate 
relațiile profesionale și științifice dintre membrii comunității noastre universitare dar și 
relațiile dintre membrii comunității noastre cu instituțiile și persoanele juridice sau fizice din 
afara sa sau cu colaboratori externi ai Universității „Nicolae Titulescu”. 

Codul de etică și deontologie profesională al Universității „Nicolae Titulescu” își 
propune drept scop, crearea și dezvoltarea unui climat intelectual propice desfășurării unor 
activități didactice și de cercetare pus în slujba studenților noștri. Prin prevederile sale, acest 
Cod asigură, la nivelul instituției noastre, respectarea proprietății intelectuale a drepturilor de 
autor și a standardelor de integritate universitară. 

În anul 2022, Comisia de etică universitară a avut următoarea componență: lect. univ. 
dr. Andrei Muraru (președinte), lect. univ. dr. Mircea Sinescu (membru), lect. univ. dr. Radu 
Slăvoiu (membru), asist. univ. dr. Nadia Cantemir Stoica (membru) și student doctorand 
Alexandru Olănescu (membru). 

În anul 2022, Comisia de etică a Universității „Nicolae Titulescu” din București nu a 
primit nicio sesizare spre soluționare 

 
10. Situația posturilor didactice vacante 

 
Ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul universității se face în baza 

metodologiei proprii adoptată de senatul universitar și cu respectarea Metodologiei cadru 
adoptate la nivel național. Posturile didactice vacante scoase la concurs se postează pe site-ul 
universității și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, așa cum prevăd documentele 
relevante în domeniu.  
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11. Situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile anterioare 

 
Facultatea de Drept. Prin centralizarea a 468 fișe, în ceea ce priveşte absolvenții studiilor 

universitare de licenţă se constată că 349 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 74,57%) şi 119 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
25,43%), în timp ce prin centralizarea a 130 fișe completate de absolvenții studiilor 
universitare de master reiese că 96 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
73,85%) şi 34 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 26,15%). 

Astfel, din totalul de 598 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor 
programelor de licență și master rezultă că 445 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 74,41%), iar 153 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
25,59%). 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Din centralizarea a 105 fișe, în ceea 
ce privește  absolvenții studiilor universitare de licenţă se constată că 94 erau angajați la 
momentul completării fișei (reprezentând 89,52%) și 11 nu erau angajați la momentul 
completării fișei (reprezentând 10,48%) în timp ce prin centralizarea a 67 fișe completate de 
absolvenții studiilor universitare de master reiese că 60 erau angajați la momentul completării 
fișei (reprezentând 89,55%) și 7 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
10,45%). 

Astfel, din totalul de 172 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor 
programelor de licență și master rezultă că 154 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 89,55%), iar 7 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
10,45%). 

Facultatea de Relații Internaționale și Administrație. Prin centralizarea a 96 fișe, în ceea ce 
priveşte absolvenții studiilor universitare de licenţă se constată că 82 erau angajați la 
momentul completării fișei (reprezentând 85,42%) şi 14 nu erau angajați la momentul 
completării fișei (reprezentând 14,58%), în timp ce prin centralizarea a 25 fișe completate de 
absolvenții studiilor universitare de master reiese că 22 erau angajați la momentul completării 
fișei (reprezentând 88,00%) şi 3 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
12,00%). 

Astfel, din totalul de 121 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor 
programelor de licență și master rezultă că 104 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 85,95%), iar 17 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
14,05%). 

 
12. Mobilitățile Erasmus + 
 
Buget  
În anul universitar 2021-2022, Universitatea Nicolae Titulescu din București a gestionat 

bugetul aferent a trei contracte financiare încheiate de către universitate și ANPCDEFP.  
Astfel: 

1. Contractul cu nr.  2019-1-RO01-KA103-062655 (cu perioada de desfășurare iunie 
2019-mai 2021, prelungit până în 31/05/2022). 

2. Contractul cu nr. 2020-1-RO01-KA103-078172 (cu perioada de desfășurare 
01/06/2020-31/05/2022)  

3. Contractul cu nr. 2021-1-RO01-KA131-HED-000008715. Proiectul se va derula pe 
durata a 26 de luni, începând de la 01.09.2021 și terminându-se la 31.10.2023 
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În anul universitar 2021-2022 au fost au fost absorbite fonduri totale de 49.156 de 
euro, din care 40.706 € pentru desfășurarea mobilităților și 8.450 € fonduri aflate la dispoziția 
universității pentru organizarea mobilităților (SOM). 

În comparație, în anul universitar 2020-2021, au fost au fost absorbite fonduri totale de 
19.314 de euro, din care 15.814 € pentru desfășurarea mobilităților și 3.500 € fonduri aflate la 
dispoziția universității pentru organizarea mobilităților (SOM).  

Mobilităţi  
În anul universitar 2021-2022 se remarcă un reviriment semnificativ al numărului de 

mobilități, fiind realizate un număr de 22 mobilități studențești, astfel: 
- 20 mobilități de studii –SMS; 
- 2 mobilități de practică – SMP. 

Comparativ, în anul universitar 2020/2021 au fost realizate un număr total de 10 
mobilități studențești care au fost finanțate în cadrul bugetului Erasmus+.  

Poate fi semnalat, în acest an universitar, faptul că studenții- doctoranzi au beneficiat, 
în premieră, de mobilități de studii de scurtă durată, fiind realizate 7 mobilități ale studenților 
doctoranzi în cadrul Școlii de vară Jean Monnet organizate de Universitatea Kadir Has între 
15 -24 iunie 2022, in Bodrum/Mugla-Turcia. 

Universitatea Nicolae Titulescu a fost gazdă pentru următoarele cadre didactice: 
- François DIEU, Universitatea Toulouse 1 Capitole (26-29 iulie 2022); 
- Aysenur Maman de la Universitatea din Ankara, Turcia (9-13 mai 2022). 

Relația cu ANPCDEFP 
- 16-18 noiembrie 2021 –Participare la  Seminar Erasmus+ dedicat domeniului universitar. 
- 19 februarie 2022 – Elaborarea și depunerea candidaturii pentru contractul din anul 2022.  
- 24 iunie 2022- Sesiune online Beneficiary Module si raportul intermediar KA131 2021. 
- 30 iunie 2022 - Elaborarea Raportului intermediar pentru contractul din anul 2021. 
- 23 iulie 2022- Elaborarea Raportului final pentru contractul din anul 2019. 
- 23 iulie 2022- Elaborarea Raportului final pentru contractul din anul 2020.  
- 26 august 2021- Încheierea contractului financiar pentru anul 2022. 

Digitalizarea Programului Erasmus+. Erasmus without paper (EWP) 
În contextul strategiei de digitalizare a Programului Erasmus +, Universitatea Nicolae 

Titulescu din București participă la inițiativele Comisiei Europene accesând diversele 
mecanisme, aflate acum în dezvoltare: Erasmus Dashboard, Erasmus App, European Student 
Card Initiative, Online Learning Agreement, Beneficiary Module.   

În acest context, Universitatea Nicolae Titulescu din București a fost prezentă în 
cadrul mai multor reuniuni organizate de ANPCDEFP și de alte organisme europene, cum ar 
fi ” Sesiuni webinar Erasmus Goes Digital”, 6 aprilie 2022, dedicate universităților pentru 
conectarea la Erasmus Without Paper Network sau „Conferinta Erasmus+ App 2022” online, 
29 martie 2022.  

Începând cu acest an universitar,  au fost încheiate Acorduri de studii (Learning 
Agreement) în formatul Online Learning Agreement, utilizând aplicația aflată în dezvoltare 
Erasmus Dashboard.  
 
 



 22 

Parteneriate 
În cursul anului universitar 2021-2022, au fost încheiate, în cadrul Programului 

Erasmus, următoarele noi acorduri instituționale: 
- Acordului interinstituțional cu Universitatea da Coruña din Spania (2021-2029), în 

vederea realizării mobilităților de studii de lungă durată pentru studenți și a mobilităților 
de personal, in cadrul Programului Erasmus + , pentru specializarea Drept. 

- Acordului interinstituțional cu Universitatea da Coruña din Spania (2021-2029), în 
vederea realizării mobilităților de studii de scurta durată pentru studenții-doctoranzi,  in 
cadrul Programului Erasmus + , pentru specializarea Drept. 

- Acord interinstituțional cu Universitatea din Ruse “Angel Kanchev” (2022-2029) 
pentru specializarea economie.  

- Acord interinstituțional cu Universitatea Cankiri Karatekin, Turcia (2021-2027) – 
pentru domeniile drept, economie, științe politice, administrație și afaceri.  

Observații generale 
În linii esențiale, pentru anul universitar 2021/2022, se remarcă, în ceea ce privește 

desfășurarea programului Erasmus: 
- Anul universitar 2021-2022 pare a se depărta de situația generată de contextul sanitar 

internațional generată de pandemia COVID-19. Se remarcă, astfel, un reviriment 
semnificativ al mobilităților față de anul universitar anterior, fiind realizate un 
număr de 22 de mobilități studențești față de 10 în anul universitar anterior. 

- Universitatea Nicolae Titulescu din București participă în cadrul mecanismelor 
dezvoltate de către  Comisia Europeană, Erasmus without paper (EWP), pentru 
digitalizarea Programului Erasmus+.  

- Au fost realizate mobilități de studii la nivelul studiilor universitare de doctorat, în 
noul format disponibil, al mobilităților de scurtă durată.  

 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
 
Raportul privind starea Universității „Nicolae Titulescu” din București pentru anul 

universitar 2021-2022 va fi prezentat membrilor senatului universitar, în vederea aprobării. 
Ulterior aprobării, raportul va fi publicat pe pagina de web a universității și pe platforma 
electronică eLis, în vederea accesării de către membrii comunității academice. 

 
București, 10 martie 2023 

 
 

Rector 
prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca 
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