
 

 

ROMÂNIA                            
Ministerul Educaţiei Naționale 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti 
Acreditată prin Legea nr.133/2005 

Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București 
Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69     Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69  

Website: www.artifex.org.ro 

E-mail: universitate@artifex.org.ro 

 

1 

A u B 

SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 23 / 22.05.2018 

 

cu privire la aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Universității ,,ARTIFEX” din 

București privind intrarea în lichidare, începând cu anul universitar 2018-2019, a trei programe de 

studii universitare de master care sunt ineficiente academic și financiar 
 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 20/09.05.2018 cu privire la avizarea 

propunerii Președintelui universității referitoare la intrarea în lichidare, începând cu anul 

universitar 2018-2019, a trei programe de studii universitare de master care sunt ineficiente 

academic și financiar, respectiv programele Finanțe-bănci și piețe de capital, Managementul 

întreprinderilor mici și mijlocii și Marketing strategic; 

În conformitate cu art. 213 alin. (2) lit. n)  și alin. 13 lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, modificată și completată, a art. 75 alin. (2) lit. u) din Carta Universităţii „ARTIFEX” 

din Bucureşti, art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. u) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

 

  

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobă intrarea în lichidare, începând cu anul universitar 2018-2019, a trei 

programe de studii universitare de master care sunt ineficiente academic și financiar, după cum 

urmează: 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

studii 

universitare 

de master 

Denumirea programului de studii 

universitare de master 

Locația  

geografică 

Limba 

de 

predare 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite de 

studiu 

transferabile 

1. Finanțe  Finanțe-bănci și piețe de capital București  română IF 120 

2. Management  
Managementul întreprinderilor 

mici și mijlocii  

București română IF 120 

3. Marketing  Marketing strategic București română IF 120 
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Art. 2. Rectorul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti va pune în aplicare prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Rectorul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti va aduce la cunoștința Direcției 

Generale Învățământ Universitar, din cadrul Ministerului Educației Naționale și Agenției Române 

de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS prezenta hotărâre. 

 

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


