
 

 

Lista domeniilor de studii de licență și masterat prioritare pentru sesiunea de 

formare a studenților evaluator ARACIS 

- iulie, 2019 – 

 
1. Domenii de studii universitare de licență prioritare  

 

Matematică și 

științe ale naturii 
Științe inginerești 

Științe biologice și 

biomedicale 
Științe sociale 

Științe umaniste și 

arte 

Știința sportului și a 

educației fizice 

Matematică Inginerie Civilă Biologie Științe administrative 
Limbi moderne 

aplicate 

Educație fizică și 

sportivă 

Informatică Ingineria instalațiilor Biologie 
Științe ale 

comunicării 
Istorie Kinetoterapie 

Fizică Inginerie Electrică 
Medicină – Sănătate 

(non-UE) 
Asistență socială Studiul patrimoniului  

Chimie Inginerie energetică Medicină veterinară 
Administrarea 

afacerilor 
Teologie  

Inginerie chimică 

Inginerie electronică, 

telecomunicații și 

tehnologii 

informaționale 

Medicină dentară – 

Sănătate 

Cibernetică, statistică 

și informatică 

economică 

Studii Culturale  

 

 



 

 

Matematică și 

științe ale naturii 
Științe inginerești 

Științe biologice și 

biomedicale 
Științe sociale 

Științe umaniste și 

arte 

Știința sportului și a 

educației fizice 

Geografie Inginerie geologică 
Medicină dentară – 

Sănătate (non-UE) 
Contabilitate Arhitectură  

Geologie Inginerie geodezică 
Farmacie – Sănătate 

(non-UE) 
Economie Urbanism  

Știința mediului Mine, petrol și gaze  Finanțe Arte vizuale  

 Inginerie aerospațială  Management 
Teatru și artele 

spectacolului 
 

 
Ingineria 

autovehiculelor 
 Marketing 

Cinematografie și 

media 
 

 
ingineria 

transporturilor 
 

Economie și afaceri 

internaționale 
  

 Agronomie     

 Horticultură     

 inginerie forestieră     

 Silvicultură     

 

Inginerie și 

management în 

agricultură și 

dezvoltare rurală 

    

 Biotehnologii     

 
Ingineria produselor 

alimentare 
    

 Zootehnie     

 



 

 

Matematică și 

științe ale naturii 
Științe inginerești 

Științe biologice și 

biomedicale 
Științe sociale 

Științe umaniste și 

arte 

Știința sportului și a 

educației fizice 

 

Calculatoare și 

tehnologia 

informațiilor 

    

 Ingineria Sistemelor     

 Inginerie mecanică     

 Inginerie industrială     

 
Inginerie marină și 

navigație 
    

 Arhitectură navală     

 
Mecatronică și 

robotică 
    

 Ingineria materialelor     

 Ingineria mediului     

 
Inginerie și 

management 
    

 Inginerie genistică     

 

Inginerie de 

armament, rachete, 

muniții 

    

 

 

 



 

 

2. Domenii de studii universitare de masterat prioritare 

 

Matematică și 

științe ale naturii 
Științe inginerești 

Științe biologice și 

biomedicale 
Științe sociale 

Științe umaniste și 

arte 

Știința sportului și a 

educației fizice 

Matematică 
Inginerie civilă și 

instalații 
Biologie Drept Istorie 

Știința sportului și a 

educației fizice 

Informatică Inginerie Electrică Biochimie Științe administrative Teologie  

Fizică Inginerie energetică Medicină 
Științe ale 

comunicării 
Studii Culturale  

Chimie 

Inginerie electronică, 

telecomunicații și 

tehnologii 

informaționale 

Medicină veterinară Asistență socială Arhitectură  

Inginerie chimică Inginerie geologică Medicină dentară 
Informații și 

securitate națională 
Urbanism  

Geografie Inginerie geodezică Farmacie 
Ordine publică și 

siguranță națională 
Arte vizuale  

Geologie Mine, petrol și gaze  Științe militare Istoria și teoria artei  

Știința Mediului Inginerie aerospațială  
Administrarea 

afacerilor 

Teatru și artele 

spectacolului 
 

 
Ingineria 

autovehiculelor 
 Cibernetică, statistică 

Cinematografie și 

media 
 

 
ingineria 

transporturilor 
 

Informatică 

economică 
  

 



 

 

Matematică și 

științe ale naturii 
Științe inginerești 

Științe biologice și 

biomedicale 
Științe sociale 

Științe umaniste și 

arte 

Știința sportului și a 

educației fizice 

 Agronomie  Contabilitate   

 Horticultură  Economie   

 inginerie forestieră  Finanțe   

 Silvicultură  Management   

 Inginerie și 

management în 

agricultură și 

dezvoltare rurală 

 Marketing   

 Biotehnologii  Economie și afaceri 

internaționale 

  

 Ingineria produselor 

alimentare 

    

 Zootehnie     

 Calculatoare și 

tehnologia 

informațiilor 

    

 Ingineria Sistemelor     

 Inginerie mecanică     

 Inginerie industrială     

 Inginerie navală și 

navigație 

    

 Științe inginerești 

aplicate 

    

 



 

 

Matematică și 

științe ale naturii 
Științe inginerești 

Științe biologice și 

biomedicale 
Științe sociale 

Științe umaniste și 

arte 

Știința sportului și a 

educației fizice 

 Arhitectură navală     

 Mecatronică și 

robotică 

    

 Ingineria materialelor     

 Ingineria mediului     

 Inginerie și 

management 

    

 Inginerie genistică de 

armament, rachete și 

muniții 

    

 


