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In aten{ia:

Domnului prof. dr. ing. Theodor Borangiu, managerul proiectului

"Program strategic pentru promovarea inovdrii in servicii prin educalia

deschisd, continub (INSEED)", contract nr. POSDRU I 86 I 1 .21 S I 57 7 48

Aviz de validare a calificirii

Tehnici avansate de gestiune a datelor de analizi pentru

sustenabilitatea afacerii (TAGDASA)

Comisia de evaluare numitd prin decizia Autoritifii Nafionale pentru Calificiri

nr.326 din 14 noiembrie 2011 qi intrunitd in scopul anahzdrii gi evaludrii finale a

dosarului pentru calificarea universitard de master cu denumirea: Tehnici avansate de

gestiune a datelor de analizi pentru sustenabilitatea afacerii (TAGDASA), dosar

inaintat de cdtre Universitatea ,,Politehnica" din Bucureqti in calitate de promotor al

proiectului ,,Program strategic pentru promovarea inovirii in servicii prin educafie

deschisi, continui (INSEED)", contract nr. POSDRU/8611.215157748, a stabilit

validarea dosarului.

in sprijinul deciziei de validarea a dosarului se aduc argumentele formulate de

cdtre comisia de evaluare qi anexate la prezenta.

Cu deosebitd stimd,
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ANEXA

Argumentarea validirii calificirii universitare de master

Tehnici avansate de gestiune a datelor de analizl pentru sustenabilitatea afacerii

(TAGDASA)

Calificarea ,,Tehnici avansate de gestiune a datelor si analiza pentru

sustenabilitatea afacerii" (TAGDASA) se incadreazd in tendinlele actuale de

dezvoltare qtiinlificd pe plan nafional gi internalional a domeniului de mare

actualitate qi cu fintd pe termen lung * sistemele de servicii cu suport TIC in

industrie, important pentru economia bazatd, pe servicii oblinute prin cunoaqtere,

cercetare, inovare qi dezvoltare.

Programul de studii TAGDASA poate contribui semnificativ la pregdtirea de

specialigti care sd valorifice tehnologiile informalionale in domeniul serviciilor

(economice), rapid integrabili pe piafa muncii, atdt in sectorul IT, cdt qi in alte

sectoare industriale moderne din Romdnia.

Domeniul acoperit de programul de studii TAGDASA este unul de mare interes,

fiind insd pa(ial acoperit in fard prin alte programe de studii destinate

administrdrii afacerilor, echivalente sau foarte apropiate, unul chiar din cadrul

Universitdlii Transilvania Braqov.

Obfinerea calificdrii oferite de masterul TAGDASA se bazeazd pe dotarea

existent[, pe existenja unor colective de cercetare gi a unor colabordri care pot

constitui baza pentru cercetdri viitoare. Programul este declarat a fi de tip

profesional qi, ca urmare, el nu este destinat pentru a pune bazele dezvoltdrii de

cdtre absolvenli a unei activitdli de cercetare performante. Tematicile dezbdtute

prin program au un caracter interdisciplinar. Existenla Institutului PRO-DD

menlionat in Anexa 4 a aplicaliei de validare a calificdrii se constituie in punct de

sprijin pentru dezvoltarea calificdrii qi acercetdrii proprii in domeniul propus.
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