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TEMATICA  

pentru ocuparea postului de secretar gr. I 

 

 

1. Dispoziții generale privind învățământul superior;  

2. Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior;  

3. Organizarea studiilor universitare;  

4. Completarea formularelor actelor de studii;  

5. Întocmirea și eliberarea duplicatelor de studii;  

6. Organizarea studiilor universitare de licență și masterat;  

7. Organizarea anului universitar la studii universitare de licență și masterat;  

8. Înmatricularea și înscrierea studenților la studiile universitare de licență și masterat;  

9. Promovarea și trecerea de la un an de studii la altul, la studiile universitare de licență și masterat  

10. Ierarhizarea studenților pentru ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat, la studiile 

universitare de licență și masterat;  

11. Transferuri, întreruperi de studii și reînmatriculări la studiile universitare de licență și masterat;  

12. Întreruperi de studii și reînmatriculări la studiile universitare de masterat;  

13. Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat;  

14. Facilități de studii pentru studenții înscriși la studiile universitare de licență și masterat;  

15. Recunoașterea perioadelor de mobilitate interinstituțională și echivalarea rezultatelor 

academice obținute;  

16. Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul studiilor universitare de licență 

și masterat;  

17. Metodologia de admitere la studii universitare de licență și masterat, în cadrul UNARTE;  

18. Drepturile și obligațiile angajaților și ale angajatorului;  

19. Disciplina în muncă;  



20. Procedura de evaluare a salariaților;  

21. Abateri disciplinare și sancțiunile disciplinare;  

22. Procesare de teste și managementul documentelor: operații de bază privind tehnoredactarea 

testelor, tabele; fuzionarea documentelor (scrisori circulare), șabloane de documente;  

23. Activitatea în echipă: motivare, comunicare, coordonare eficientă;  

24. Negociere în situații de criză/conflictuale în cadrul echipei, cu colaboratorii externi și cu 

superiorii;  

25. Stilul personal de comunicare pentru un management eficient.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA  

pentru ocuparea postului de secretar gr. I 

 

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

2. Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare;  

3. Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, aprobat 

prin OMEN nr.657/2014;  

4. Metodologia de acordare a burselor; 

5. Regulamentul ECTS – UNARTE; 

6. Regulamentul privind regimul actelor de studii; 

7. Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de 

studii universitare de licență și masterat;  

8. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de 

licență și masterat;  

9. Carta;  

10. Regulamentul intern;  

11. Regulamentul de organizare și funcționare;  

 

Secretar Șef, 


