
Anexa nr. 2.1.1.11. 

 

Hotărârea Guvernului nr. 615/2017  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii 

instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior 
pentru anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 4 
aprilie 2017, se modifică și se completează după cum urmează: 
 
1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins: 
" Art. 61. -Se aprobă specializările/programele de studii universitare de licență prevăzute în anexa nr. 7, 
care cuprinde numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați începând cu anul universitar 2018-2019." 
 
2. Articolul nr. 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
" Art. 8. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre." 
 
3. Anexele nr. 1-6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre. 
 
4. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 7 
la prezenta hotărâre. 
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***EXTRAS*** 

Anexa nr. 3, poziția 32 

 

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2017) 

Structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de 

licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, 

locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program 

de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți 

care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018 

 

32. UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA **) 

 

Nr

. 

crt

. 

Facultatea 
Domeniul de 

licență 

Specializarea/Progra

mul de studii 

universitare de licență 

(locația geografică de 

desfășurare și limba 

de predare)*A 

Acreditar

e (A)/ 

Autorizar

e de 

funcționar

e 

provizorie 

(AP) 

Forma de 

învățămâ

nt 

Numărul 

de credite 

de studii 

transferabil

e 

Numărul 

maxim 

de 

studenți 

care pot 

fi 

școlariza

ți 

 

1 

Facultatea 

de Litere 

și Arte 

Limbă și 

literatură 

Limba și literatura 

engleză 
A IF 180 40 

 

Limba și literatura 

engleză - Limba și 

literatura germană 

AP IF 180 35 

 

Limba și literatura 

maghiară - Limba și 

literatura română 

AP IF 180 35 

 

Limba și literatura 

maghiară - Limba și 

literatura engleză 

AP IF 180 35 

 

Limba și literatura 

germană 
A IF 180 35 

 

Limba și literatura 

maghiară 
A IF 180 30 



 

Limba și literatura 

germană - Limba și 

literatura maghiară 

AP IF 180 35 

 
Arte vizuale Arte plastice (grafică) A IF 180 35 

 
Muzică Muzică A IF 180 25 

 

2 

Facultatea 

de Științe 

Economic

e și 

Sociale 

Asistență 

socială 
Asistență socială A IF 180 50 

 
Filosofie 

Filosofie (în limba 

maghiară) 
A IF 180 25 

 
Sociologie 

Sociologie (în limba 

maghiară) 
A IF 180 35 

 

Științe ale 

educației 

Pedagogia 

învățământului primar 

și preșcolar (în limba 

maghiară) 

AP IF 180 35 

 
Teologie 

Teologie asistență 

socială 
AP IF 180 35 

 

Administrar

ea afacerilor 

Economia comerțului, 

turismului și 

serviciilor 

A IF 180 60 

 
Finanțe Finanțe și bănci AP IF 180 50 

 
Management Management A IF 180 75 

 
**) Activitatea didactică la specializările instituției se desfășoară în limba maghiară. 

 


