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1. DOMENIU 

Procedura se aplică în cadrul Universității din Petroșani, la toate Facultățile, pentru Școala 

Doctorală, respectiv pentru toate programele de studii indiferent de nivelul lor – licență, master, 

doctorat și postuniversitar.  

2. SCOP 

Procedura reglementează modalitatea de elaborare a programelor de studii universitare pe 

baza rezultatelor învățării în scopul asigurării absolvenţilor o integrare rapidă şi eficientă în piaţa 

forţei de muncă. 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

- Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității 

educației, cu completările și modificările ulterioare; 

- Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista 

indicatorilor de performanță ai ARACIS; 

- Ghidul activitătilor de evaluare a calitătii programelor de studii universitare și a 

institutiilor de invătământ superior, elaborat și aplicat de ARACIS; 

- Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat, 

elaborat și aplicat de ARACIS;  

- Standardele specifice ale Comisiilor de specialitate ARACIS; 

- Cadrul European al Calificărilor; 

- The European Higher Education Area în 2020; 

- Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education, 

2019; 

- Carta Universității din Petroșani, 2017.  
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4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

4.1. Program de studii - Concretizează oferta educațională a unei organizații furnizoare 

de educație. Programul de studii universitare reprezintă un grup de unități curriculare 

de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să 

ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment de 

diplomă. Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii și 

organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, masterat, doctorat. La rândul lor, studiile 

postuniversitare pot fi organizate ca programe postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare (Sursa: Legea 

educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare) 

4.2. Rezultate ale învățării - sunt enunțuri referitoare la ceea ce un student  va fi 

capabil să facă sau să demonstreze la finalizarea unui ciclu de învățare (program). 

Rezultatele învățării se exprimă prin cunoștințe, abilități și competențe dobândite pe 

parcursul diferitelor experiențe de învățare formală, non-formală și informală (Sursa: 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011) 

4.3. Competență – Capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, aptitudini și abilități 

personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de  studiu și pentru 

dezvoltarea profesională și personal. (Sursa: RECOMANDAREA CONSILIULUI din 

22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea   Cadrului european al calificărilor 

pentru învățarea de-a lungul vieții – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2017/C 

189/03). 

 

 

 

5. CONȚINUT 
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5.1. Prin elaborarea unui program de studii bazat pe rezultatele învățării se urmărește asigurarea 

selecției conținutului, dezvoltarea strategiilor de predare, planificarea și selecția materialelor 

didactice (și resurselor).  

5.2. Rezultatele învățării sunt afirmații sintetice cu privire la ceea ce un student/cursant știe, 

înțelege și este capabil să facă la finalizarea unui proces de învățare (program, curs), și sunt 

definite în termeni de cunoștințe, aptitudini, responsabilitate și autonomie.  

5.3. Rezultatele învățării vor orienta profesorul în selecția și organizarea conținuturilor predării, 

în alocarea corectă a resurselor procedurale și de timp, pot fi învățate/ asimilate de către student, 

evaluate și certificate. 

5.4. Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF-2017), elementele componente ale 

rezultatelor învățării sunt reprezentate de: cunoștințe (fapte, principii, teorii și practici), abilități 

(cognitive și practice) și nivel de responsabilitate și autonomie (capacitatea de a-și asuma 

responsabilitatea și de a arăta autonomie). 

5.5. Scrierea rezultatelor învățării are câteva caracteristici tehnice și conceptuale de urmat: 

a) Atunci când se ia în considerare modul în care rezultatele învățării ar trebui să fie scrise, 

astfel încât să fie utile trebuie ținut cont de următoarele aspecte: descrierile prea detaliate 

pot fi confuze, dar afirmațiile prea generale pot deveni lipsite de sens.  

b) Rezultatele învățării vor fi astfel redactate încât să fie evidențiată clar relația cu 

competențele profesionale (pentru asigurarea relevanței lor pe piața muncii sau a învățării 

ulterioare) și să poată fi utilizate ca repere-cheie în definirea și aplicarea strategiei de 

evaluare academică și pe piața muncii. 

c) În scrierea rezultatelor învățării trebuie avut în vedere interesul studentului, respectiv al 

absolventului de a dobândi/deține competențe, respectiv cunoștințe și abilități pe care să le 

poată utiliza la un anumit nivel de autonomie și responsabilitate, achiziții care să îi permită 

să se insereze flexibil și dinamic pe piața muncii și să își continue dezvoltarea profesională 

și personală. 
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d) Rezultatele învățării vor face referire la toate categoriile de cunoștințe necesare pentru 

dobândirea competențelor profesionale: cunoștințe declarative, procedurale și atitudinal-

valorice;  

e) Rezultatele învățării vor include și referiri la cunoștințe și abilități de natură transversală, 

care îi permită absolventului să își asume sarcini și responsabilități profesionale în condiții 

de funcționalitate maximă (abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare, cunoștințe 

și abilități de etică profesională etc). 

5.6. Deoarece în scrierea rezultatelor învățării, abordarea taxonomică a lui Bloom este cea mai 

răspândită și considerată ca cea mai dezirabilă, în tabelul nr.1 sunt evidențiate verbele utilizate în 

stabilirea rezultatelor învățării aferente fiecărei competențe conform taxonomiei lui Bloom, 

respectiv o variantă revizuită a acestei taxonomii de către L. Anderson și D.R. Krathwohl în anul 

2001 (tabelul nr. 2).  

 
Tabelul nr. 1 Taxonomia lui Bloom 

Tipul de învățare Verbe de utilizat 
Cunoașterea (amintirea informațiilor) afirma, cita, defini, efectua, identifica, ilustra, indica, 

lista,  livra, menționa, numi, potrivi, povesti, raporta, 
reaminti, recunoaște, relata, scrie, selecta 

Înțelegerea (capacitatea de a vedea și 
înțelegerea relațiilor ) 

asocia, compara, contura, converti, deduce, 
demonstra, descrie, discuta, distinge, estima, explica, 
interpreta, schița, raporta, retrăi, revizui, sugera, 
traduce, rezuma, apăra, aranja 

Aplicarea (folosirea cunoștințelor ) aplica, determina, ilustra, restructura, rezolva, folosi, 
schimba, dezvolta, angaja, construi, demonstra, 
descoperi, dramatiza, interpreta, cerceta, conduce, 
modifica, opera, organiza, clasifica, exersa, prezice, 
pregăti, produce, programa, schița, traduce 

Analiza (deconstrucția și investigarea 
cunoașterii) 

analiza, examina, diferenția, distinge, categorisi, pune 
întrebări, rezuma, cerceta, diferenția, compara, 
critica, relaționa, selecta, dezbate, determina, proba, 
structura, experimenta, identifica, chestiona, rezolva, 
testa 

Sinteza (combinarea informației asimilate 
într-o noua unitate de informație)  

combina, asambla, compune, crea, unifica, formula, 
proiecta, integra, propune, sintetiza, adapta, rearanja, 
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Tipul de învățare Verbe de utilizat 
compila, construi, concepe, explica, genera, planifica, 
restructura, colabora, sistematiza, reconstrui, 
relaționa, reorganiza, revizui 

Evaluarea (judecăți de valoare sau adecvare) estima, evalua, critica, măsura, nota, concluziona, 
judeca, apăra, valida, ordona, decide, distinge, estima, 
confrunta, revizui, justifica, interpreta, aprecia, 
calcula 

 
Tabelul nr. 2 Taxonomia lui Bloom (revizuită) 

Niveluri ale 
comportamentelor 
cognitive  

 

Activare din memorie 
/Reamintire 
(rezultate ale învățării 
asociate cu demonstrarea 
asimilării cunoștințelor 
factuale) 
  

Verbe (exemple): recunoaşte, identifică în…, răspunde la întrebări, alegând 
varianta corectă…, numește, menţionează, enumeră, redă, indică, alege, 
prezintă  
 
Produse ale învățării (exemple): definiţii, liste, răspunsuri sintetice, 
reproductive, răspunsuri la întrebări evocative, reproduceri, diagrame cu 
informaţii factuale 

Înțelegere  
(rezultate ale învățării 
asociate cu demonstrarea 
asimilării semnificațiilor 
principale, definitorii ale 
cunoștințelor) 
  

Verbe (exemple): redă în cuvinte proprii, explică,  exemplifică, numește, 
clasifică, identifică trăsăturile comune, clasifică/ grupează, evidențiază 
aspectele definitorii, sumarizează, pe baza..., pornind de la 
premisele....arată; evidențiază consecinţele..., descrie efectele..., compară, 
selectează cea mai adecvată..., descrie relaţia, descrie modul în care..., 
interpretează, demonstrează 
 
Produse ale învățării (exemple): sumarizare, parafrazare, descrieri, 
exemple, schiţe, reprezentări 

Aplicare 
(rezultate ale învățării 
asociate cu demonstrarea 
capacității de aplicare a 
cunoștințelor, de 
identificare a utilității 
cunoștințelor)  

Verbe (exemple): aplică regula, principiul, algoritmul pentru rezolvarea ....; 
identifică regulile, principiile, modelele care explică....., identifică soluţia; 
propune un plan de rezolvare,; aplică teoria... în rezolvarea...; planifică; 
decide... pe baza..; organizează, dezvoltă, utilizează  
 
Produse ale învățării (exemple): soluţii, simulări, joc de rol, colecţie, plan 
de rezolvare, proiect practic 

Analiză  
(rezultate ale învățării 
asociate cu demonstrarea 
înțelegerii 

Verbe (exemple): compară, diferenţiază, distinge, identifică trăsăturile 
distinctive, formulează concluzii.., identifică tipuri de.., alege, formulează 
o regulă...., investighează, disting între...,  
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componentelor, relațiilor, 
sistemelor)  

Produse ale învățării (exemple): diagrame, modele, tabele, chestionare, 
sondaj, sinteze, analogii, proiecte de investigație 

Evaluare  
(rezultate ale învățării 
asociate cu demonstrarea 
înțelegerii și a capacității 
de utilizare a finalităților, 
valorii ființelor/ideilor/ 
obiectelor, cu 
demonstrarea capacității 
de sinteză și decizie) 

Verbe (exemple): verifică corectitudinea;  apreciază,  identifică punctele 
tari/ slabe, erorile, soluțiile..., judecă, argumentează,  justifică, evaluează, 
alege, interpretează, prioritizează, ia decizii, deduce, stabilește 
criterii/indicatori/repere.  
 
Produse ale învățării (exemple): decizii, interpretări, rapoarte, 
recomandări, autoevaluare, argumentare, justificare 

Creație/Sinteză  
(rezultate ale învățării 
asociate demonstrării 
capacităților de 
dezvoltare, abordare 
pragmatică și creativă) 
  

Verbe (exemple): identifică soluţii, opţiuni, alternative; formulează puncte 
de vedere, formulează şi testează ipoteze, elaborează un plan, anticipează 
etapele, produce, creează, compune, redactează, modifică, adaptează, 
testează teorii 
 
Produse ale învățării (exemple): design nou, proiect, scrisoare de intenţie, 
plan de acțiune, proiect de intervenție. 

Surse: ***Intel®Teach Program, Designing Effective Projects: 
http://www.intel.com/content/dam/www/program/education/emea/ro/ro/documents/project-design/skills/framework-
bloom.pdf 
Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: 
Longman. 
Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, 
cognitive domain. New York: Longman 
Ghid Metodologic privind scrierea rezultatelor învățării realizat în cadrul proiectului POCA ”Creșterea capacității 
administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod 
SIPOCA/MySMIS 715/129872 
 
5.7. Scrierea rezultatelor învățării va avea în vedere structura de bază a rezultatelor învățării 
prezentată în tabelul nr. 3. 
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Tabelul nr. 3 Structura de bază a scrierii rezultatelor învățării 
Structura de bază a rezultatelor învățării 

Trebuie să se 
refere la 
student 

Trebuie să folosească un 
verb de acțiune pentru a 
semnala nivelul de 
învățare urmărit 

Trebuie să indice 
obiectul și scopul 
învățării 
anticipate 

Trebuie să clarifice  
contextul ocupațional 
și/sau social pentru care 
este relevantă 
calificarea 

Exemple 
Studentul… …va putea să 

prezinte….. 
… în scris 
rezultatele analizei 
de risc 

…. permițând altora să 
urmărească procesul și 
să repete rezultatele. 

Studentul 
… 

… va putea să facă 
diferența între… 

…efectele 
asupra 
mediului… 

… pe care le au gazele 
de răcire utilizate în 
sistemele de refrigerare. 

Sursa: CEDEFOP (2017) 
Ghid Metodologic privind scrierea rezultatelor învățării realizat în cadrul proiectului POCA ”Creșterea capacității 
administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”, cod 
SIPOCA/MySMIS 715/129872 
 
5.8. Pentru elaborarea programelor de studii bazate pe rezultatele învățării, este necesară 

parcurgerea următoarelor etape: 

a) Identificarea nevoilor existente pe piaţa forţei de muncă 

În urma acestei etape sunt identificate 1 – 3 ocupaţii din clasificarea europeană ESCO 

(European Skills/Competences, Qualifications and Occupations) sau naţională COR 

(Clasificarea Ocupaţiilor din România), aparținând aceleiași grupe de bază sau unor grupe 

de bază înrudite, pentru care trebuie pregătiţi absolvenţii programului de studii vizat. 

b) Analiza ocupaţiilor selectate / definirea competenţelor necesare 

Aceasta analiză presupune identificarea competenţelor necesare pentru accesul la 

ocupaţiile selectate anterior. În acest scop, se vor utiliza standardele ocupaţionale, precum 

şi elemente cuprinse în ESCO. Utilizarea ESCO permite identificarea unor competenţe 

recunoscute pe plan european, care conduc la o recunoaştere automată a calificării în piaţa 

forţei de muncă europene. 

Competenţele sunt grupate după cum urmează: 
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- Competenţe generale specifice (competenţe cheie, transversale); 

- Competenţe profesionale de bază, specifice domeniului ocupaţional (includ 

competenţe atât specifice strict ocupaţiei, cât şi comune cu alte ocupaţii, dar în același 

domeniu educațional); 

- Competenţe de specialitate care definesc ocupaţia. 

c) Identificarea rezultatelor învăţării necesare dobândirii competenţelor 

Această etapă face tranziţia de la exigenţele pieţei forţei de muncă la sistemul de educaţie. Pentru 

fiecare competenţă identificată se stabilesc rezultatele învăţării necesare pentru a dobândi 

respectiva competenţă. Rezultatele învăţării se stabilesc în mod succesiv pe următoarele nivele: 

- Rezultatele învăţării de specialitate - cerute în mod nemijlocit de piaţa forţei de muncă 

pentru ocupaţia vizată. Aceste rezultate ale învăţării se regăsesc în standardele 

ocupaţionale, fişele de post, descrierea ocupaţiilor din ESCO. 

- Rezultatele învăţării de domeniu - necesare în cadrul sistemului educaţional în vederea 

dobândirii rezultatelor învăţării de specialitate. 

- Rezultatele învăţării fundamentale - necesare în cadrul sistemului educaţional în 

vederea dobândirii rezultatelor învăţării de domeniu. 

d) Stabilirea disciplinelor din cadrul programului de studii  

Prin concatenarea rezultatelor învăţării identificate pentru toate competenţele se stabilesc 

disciplinele care formează planul de învăţământ (curriculum) al programului de studii. În 

concordanţă cu competenţele şi rezultatele învăţării menţionate mai sus disciplinele sunt împărţite 

în discipline de specialitate, domeniu şi fundamentale. La acestea se adaugă şi disciplinele care 

conferă competenţe de tip transversal (soft-skills), care pot fi discipline din alte domenii de ştiinţă.  

5.9. Rezultatele învăţării se elaborează de către coordonatorii programelor de studii/domeniilor de 

studii universitare de doctorat, prin consultare cu reprezentanţi ai pieţei muncii și/sau  asociaţii 

profesionale de profil. Sarcinile celor ce reprezintă piaţa muncii sunt legate de indicarea 

competenţelor necesare, astfel încât absolvenţii să aibă acces pe piaţa muncii națională şi 

internațională, în timp ce coordonatorii de programe de studii au sarcina de a scrie rezultatele 

învăţării, pornind de la competențe – diferențiate în Competenţe generale specifice, Competenţe 
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profesionale de bază, specifice domeniului ocupaţional și Competenţe de specialitate care definesc 

ocupaţia. 

5.10. Rezultatele învățării trebuie să fie armonizate între programele de studii care au ca scop 

pregătirea de specialiști pentru aceleași ocupații, atât la nivel național cât și internațional. În acest 

fel se asigură recunoașterea studiilor și mobilitatea absolvenților pe piața muncii. 

5.11. Rezultatele învăţării se actualizează la fiecare 5 ani. 

5.12. Începând cu 01.01.2022, programele de studii universitare de licență și master vor fi înscrise 

în RNCIS numai însoţite de suplimente la diplomă care vor conţine rezultatele învăţării aferente 

programului de studii. De asemenea, programele de studii postuniversitare vor fi înscrise în RNPP 

pe baza suplimentelor la diplomă care vor conţine rezultatele învăţării aferente programului de 

studii.  

5.13. Scrierea rezultatelor învățării pentru un program de studii se poate realiza chiar dacă nu există 

un standard ocupațional actualizat în România, dacă se utilizează competențele europene aferente 

calificărilor lor. Pentru programele de studii universitare de doctorat, scrierea rezultatelor învățării 

va lua în calcul atât programele de pregătire bazate pe studii universitare avansate, cât și activitățile 

de cercetare specifice, precizându-se cunoștințele, abilitățile, responsabilitatea și autonomia pe 

care doctorandul  le va dobândi după finalizarea parcurgerii disciplinelor/ activităților de 

cercetare.  

 

6. RESPONSABILITĂȚI    

6.1. Directorul departamentului are următoarele responsabilități şi competențe:  

a) transmite prezenta Procedură operațională membrilor Departamentului; 

b) coordonează, la nivel de departament, demersul de scriere a rezultatelor învățării de către 

coordonatorii programelor de studii. 

6.2. Coordonatorul programului de studii are următoarele responsabilități şi competențe:  

a) în conformitate cu prezenta procedură și cu celelalte acte legislative în vigoare, scrie rezultatele 

învățării pentru programul de studii pe care îl coordonează;  

b) solicită avizarea la nivelul departamentului a rezultatelor învățării.  
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6.3. Decanul Facultății: 

a) transmite Consiliului Facultății rezultatele învățării elaborate la nivel de Departament și solicită 

avizarea acestora; 

b) ulterior obținerii avizului Consiliului Facultății pentru rezultatele învățării aferente programelor 

de studii de licență, master și postuniversitare, solicită aprobarea conținutului acestora în cadrul 

Consiliului de Administrație.  

6.4. Directorul Școlii Doctorale are următoarele responsabilități şi competențe: 

a) transmite prezenta Procedură operațională conducătorilor de doctorat activi în cadrul Școlii 

Doctorale; 

b) coordonează, la nivel de Școală Doctorală, demersul de scriere a rezultatelor învățării de către 

coordonatorii programelor de studii universitare de doctorat; 

c) transmite Consiliului Școlii Doctorale rezultatele învățării elaborate la nivel de programe de 

studii universitare de doctorat și solicită avizarea acestora; 

d) ulterior obținerii avizului Consiliului Școlii Doctorale pentru rezultatele învățării aferente 

programelor de studii de doctorat, solicită aprobarea conținutului acestora în cadrul Consiliului de 

Administrație.  

6.5. Consiliul Facultății: 

a) analizează și avizează rezultatele învățării pentru programele de studii gestionate de 

departamentele din structura Facultății.  

6.6. Consiliul Școlii Doctorale: 

a) analizează și avizează rezultatele învățării pentru programele de studii universitare de doctorat.  

6.5. Consiliul de Administrație al Universității din Petroșani: 

a) aprobă rezultatele învățării pentru programele de studii de licență, master, doctorat și 

postuniversitare care funcționează în cadrul Universității din Petroșani.  


	- Ghidul activitătilor de evaluare a calitătii programelor de studii universitare și a institutiilor de invătământ superior, elaborat și aplicat de ARACIS;
	- Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat, elaborat și aplicat de ARACIS;
	- Standardele specifice ale Comisiilor de specialitate ARACIS;
	- Cadrul European al Calificărilor;
	- The European Higher Education Area în 2020;
	- Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education, 2019;
	- Carta Universității din Petroșani, 2017.
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