
RAPORT ANUAL

2021



RAPORT ANUAL 2021

www.unitbv.ro



• ÎNVAȚĂ SĂ FII ÎN CENTRU!



3

Cuvânt înainte

Anul 2021 a reprezentat pentru comunitatea Universității Transilvania din Brașov (UNITBV) un an de
tranziție de la activitatea în sistem hibrid (cu prezență fizică și online), specifică perioadei pandemice, la
normalitate, anul universitar 2021-2022 derulându-se integral cu prezența fizică a studenților și cadrelor
didactice. Desfășurarea tuturor activităților din universitate în condiții de normalitate, începând cu
octombrie 2021, a fost o decizie curajoasă, care a plasat UNITBV într-o poziție unică în peisajul academic
românesc și care cu certitudine a contribuit la creșterea calității proceselor didactice (comparativ cu
sistemul hibrid sau online), precum și la confortul psihic al studenților și al personalului universității. Si în
acest an a continuat procesul de digitalizare a unor activități specifice, în special prin implicarea studenților
noștri în cadrul unor proiecte finanțate de universitate. Totodată, au continuat lucrările de renovare și
reparații, ca parte a programului de restaurare/renovare a tuturor clădirilor din centrul istoric al Brașovului
și din complexul Colina Universității.

La 1 octombrie 2021, comunitatea Universității Transilvania din Brașov - cea mai mare și mai performantă
universitate din Regiunea Centru – includea 20.284 de studenți (la ciclurile de studii de licență, masterat
si doctorat), 603 medici rezidenți si 66 de studenți înscriși la anul pregătitor de limba româna, din toate
județele țării și din alte 76 de țări de pe 5 continente, precum și 1.313 cadre didactice, cercetători și
personal administrativ. Resursa umană – studenți și cadre didactice – a continuat să reprezinte prioritatea
conducerii universității, UNITBV fiind în prezent singura universitate din România cu un sistem de
salarizare diferențiată a cadrelor didactice, în funcție de calitatea activității didactice evaluate de studenți
și în funcție de rezultatele activității științifice. Si în acest an au continuat eforturile de stimulare a implicării
studenților în dezvoltarea universității, în cadrul programului „Fii în centru!”, în valoare de 1 milion de euro,
prin care sunt finanțate proiecte implementate de echipe de studenți. Acestea au ca scop creșterea
gradului de digitalizare a proceselor academice și administrative, modernizarea proceselor didactice și
promovarea unui campus verde.

În ceea ce privește programele de studii, ca și în anii precedenți, situația acestora a înregistrat un grad
ridicat de stabilitate, fiind implementată strategia universității de a dezvolta programe în limbi de circulație
și de a pregăti noi programe de doctorat. În activitatea de cercetare s-a înregistrat o creștere semnificativă
a numărului și a calității articolelor publicate în reviste de prestigiu (indexate Web of Science), precum și a
valorii contractelor de cercetare/asistență tehnică. UNITBV a devenit mai vizibilă internațional,
înregistrând salturi importante atât în metarankingul național, cât și în mai multe clasamente
internaționale de prestigiu. După o scădere semnificativă în anul precedent, datorată situației pandemice,
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în acest an s-a înregistrat o ceștere a numărului beneficiarilor programelor finanțate de universitate
privind atragerea de cercetători/cadre didactice din alte țări, precum și a celor privind sprijinirea cadrelor
didactice și a doctoranzilor în vederea efectuării unor stagii de pregătire în străinătate. UNITBV s-a implicat
activ și în anul 2021 în viața culturală, prin organizarea de către Centrul Muzical, Centrul Multicultural,
Mediateca Norbert Detaeye, alături de studenți și cadre didactice din facultățile universității, a numeroase
evenimente culturale, atât cu prezență fizică, cât și online. A continuat colaborarea cu Ministerul Afacerilor
Externe, cu Institutul Cultural Român și cu reprezentanțele diplomatice ale României, în vederea
organizării unor spectacole și expoziții ale studenților și cadrelor didactice în străinătate, UNITBV fiind cea
mai activă universitate românească la Pavilionul României din cadrul World Expo Dubai 2020.

În 2021 au continat eforturile de internaționalizare a UNITBV, astfel încât numărul de instituții partenere
a crescut la 645, din 84 de țări ale lumii. Creșterea față de anul precedent a numărului de mobilități ale
studenților și cadrelor didactice a fost completată de participarea cu prezența fizică sau online la
numeroase evenimente educaționale și științifice internaționale. Orientarea UNITBV spre atragerea de
studenți internaționali din țările în curs de dezvoltare s-a reflectat în anul 2021 prin creșterea numărului
bursierilor statului român (prin programele de burse ale ministerelor educației și afacerilor externe), cât și
al bursierilor finanțați de UNITBV în cadrul programului de burse de studii „Transilvania Academica
Scholarship” pentru studenții non-UE.

În anul 2021, veniturile UNITBV au fost de 293.9 milioane lei, iar cheltuielile au fost de 278,2 milioane de
lei, la finalul anului universitatea înregistrând un excedent bugetar cumulat de peste 165.8 milioane de lei.
Toate aceste realizări, într-un an în care încă s-au resimțit efectele pandemiei, precum și decizia de a reveni
la activitatea academică normală au demonstrat capacitatea de adaptare și reziliență a comunității
noastre academice și ne fac să fim încrezători în viitorul școlii superioare brașovene.

Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan
Rector



A C T I V I TAT E A C A D E M I C Ă



Universitatea Transilvania din Brașov este cea mai mare universitate din Regiunea Centru. Este o
universitate matură, care și-a construit în timp un prestigiu real în plan național și internațional.
Stabilitatea și forța ei constau deopotrivă în marea diversitate și în unitatea elementelor ce o
compun. Universitate comprehensivă, UNITBV oferă programe de studii de licență și masterat în
peste 40 de domenii academice (științe inginerești, matematică și informatică, științe biomedicale,
științe sociale, umaniste și arte și sport și educație fizică). Oferta educațională se corelează cu
cerințele profesionale ale pieței muncii, mai ales în ceea ce privește programele de masterat și de
formare continuă. Există în structura universității programe concepute în colaborare cu companiile
care sunt angajatori tradiționali ai absolvenților UTBv, după cum există și programe de nișă, care
anticipează nevoia societății de profesionalizare în domenii noi.

Infrastructura didactică se modernizează constant, Universitatea punând la dispoziția studenților
spații ergonomice, echipamente și acces la informația științifică actuală, precum și o platformă de
tip e-learning.

Toate programele sunt acreditate sau autorizate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior, care a evaluat instituțional Universitatea în 2007, în 2013 și în 2018 și care
i-a acordat calificativul „grad de încredere ridicat”.

Prof. dr. Mihaela Gheorghe
Prorector responsabil cu activitatea didactică
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43
Domenii de licență

17
Cu frecvență redusă

și învățământ la distanță101
Programe
de studii

10
În limba engleză

84
Cu frecvență

1
90 În limba germană

În limba română

UNITBV oferă programe de studii de licență în 43 de domenii.

Din cele 101 de programe de licență, 11 sunt derulate în limbi de circulație internațională și 17
programe sunt oferite în forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Programe de studii de licență

Programe de licență (forme de învățământ și limba de predare)
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FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL
• Inginerie aerospațială

• Inginerie industrială

• Inginerie și management

Construcții aerospațiale

Ingineria și managementul calității

Tehnologia construcțiilor de mașini

Inginerie economică industrială

Sisteme de producție digitale

Ingineria și managementul afacerilor

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

• Inginerie electronică, telecomunicații
și tehnologii informaționale

• Calculatoare și tehnologia informației

• Mecatronică și robotică

IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă; ID - învățământ la distanță

• Inginerie electrică

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

Electrotehnică

Robotică

Calculatoare

Inginerie electrică și calculatoare (EN)

Tehnologia informației

Automatică și informatică aplicată

Electronică aplicată

• Ingineria sistemelor

IF
IF
IF

IF

IF
IF

IF / ID

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF / FR*

*numai cu predare în limba română

IF

IF

IF

IF / FR*

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

• Inginerie industrială

• Ingineria materialelor

• Inginerie și management

Ingineria sudării

Ingineria securității în industrie

Inginerie economică în domeniul mecanic
Antreprenoriat în ingineria materialelor

Știința materialelor

• Inginerie mecanică
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

• Ingineria autovehiculelor

• Ingineria transporturilor

Inginerie mecanică (RO/EN)

Autovehicule rutiere (RO/EN)
Ingineria transporturilor și traficului
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Domenii și programe de studii de licență pe facultăți
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IF

IF / FR

IF

IF

IF

IF / ID

• Silvicultură

• Inginerie forestieră

• Inginerie geodezică

Silvicultură

Ingineria prelucrării lemnului

Măsurători terestre și cadastru

Exploatări forestiere

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ȘI EXPLOATĂRI FORESTIERE

FACULTATEA DE DESIGN DE MOBILIER ȘI INGINERIE A LEMNULUI

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM

Ingineria și designul produselor finite din lemn (RO/EN)

Cinegetică

IF

IF
IF

IF
IF
IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF
IF

IF

• Inginerie civilă

• Inginerie și management
în agricultură și dezvoltare rurală

• Ingineria instalaților

• Ingineria produselor alimentare

• Inginerie și management

Construcții civile, industriale și agricole

Inginerie și management în alimentație
publică și agroturism

Căi ferate, drumuri și poduri

Ingineria produselor alimentare

Inginerie și management în industria turismului

Instalații pentru construcții

Controlul și expertiza produselor alimentare

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU

• Inginerie industrială

• Ingineria mediului
• Inginerie mecanică
• Mecatronică și robotică
• Științe inginerești aplicate Optometrie

Inginerie medicală

Ingineria și protecția mediului în industrie

Design industrial (RO/EN)

Ingineria designului de produs (EN)

Inginerie sistemelor de energii regenerabile

Mecatronică
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IF

IF

IF / ID

• Matematică

• Marketing

• Psihologie

• Educație fizică și sport

• Muzică

• Informatică

• Administrarea afacerilor

• Științe ale educației

• Kinetoterapie

• Management
• Economie și afaceri internaționale
• Finanțe
• Contabilitate
• Cibernetică, statistică
și informatică economică

Matematică informatică

Marketing

Psihologie

Educație fizică și sportivă

Interpretare muzicală - Instrumente (RO/EN)

Informatică aplicată (RO/DE)

Administrarea afacerilor (EN)

Psihopedagogie specială

Kinetoterapie și motricitate specială

Muzică

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTURI MONTANE

FACULTATEA DE MUZICĂ

Informatică

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Sport și perfomanță motrică

Interpretare muzicală - Canto

Management
Afaceri internaționale
Finanțe și bănci
Contabilitate și informatică de gestiune
Informatică economică

IF

IF / FR

IF / ID

IF / ID

IF / ID

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF / FR

IF / ID

IF

IF / ID

IF / ID
IF / ID
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IF / ID

IF
IF

IF
IF
IF

IF/FR

IF

IF
IF
IF
IF

IF

IF

IF

• Sănătate

• Limbă și literatură

• Limbi moderne aplicate

• Studii culturale

Medicină

Sociologie

Comunicare și relații publice
Media digitală (RO/EN)
Asistență socială

Limba și literatura română - o limbă și literatură
modernă (engleză / franceză / germană)
Limba și literatura română - o limbă și literatură
modernă (engleză / franceză / germană)

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză,
germană)
Studii americane (EN)

Limba și literatura chineză - o limbă și literatură
modernă (engleză / franceză / germană) / Limba
și literatura română

Limba și literatura engleză - o limbă și literatură
modernă (franceză / germană) / Limba
și literatura română

Laborator clinic

Asistență medicală generală

Resurse umane

FACULTATEA DE MEDICINĂ

FACULTATEA DE LITERE

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

FACULTATEA DE DREPT

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI COMUNICARE

• Drept

• Sociologie

• Științe ale comunicării

• Asistență socială

Drept
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33

62 1

4
Învățământ

cu frecvență redusă78
Programe
de studii13

74
Cu frecvență

2

Domenii
de masterat

În limba română În limba franceză

În limba engleză În limba germană

Programele de masterat ale UNITBV acoperă 33 de domenii. Majoritatea sunt programe cu
frecvență, în limba română, universitatea având ca strategie extinderea ofertei de programe în limbi
de circulație internațională.

Programe de masterat (forme de învățământ și limba de predare)

Programe de studii de masterat



IF

IF

IF

IF

IF

IF / FR
IF
IF

IF / FR

IF
IF

IF

IF

IF

IF

IF
IF

IF

IF

IF

IF
IF

IF

• Inginerie mecanică

• Inginerie industrială

• Silvicultură

• Ingineria materialelor

• Inginerie electrică

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ȘI EXPLOATĂRI FORESTIERE

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

• Ingineria autovehiculelor

• Inginerie și management

• Inginerie industrială

• Inginerie electronică, telecomunicații
și tehnologii informaționale
• Ingineria sistemelor

Simulare și testare în inginerie mecanică

Ingineria fabricației inovative

Managementul ecosistemelor forestiere

Ingineria și managementul materialelor
avansate - metalice, ceramice și compozite

Sisteme electrice avansate (EN)

Ingineria virtuală în proiectarea autovehiculelor (EN)

Managementul afacerilor în industrie
Managementul afacerilor industriale
și antreprenoriat (EN)

Ingineria securității și sănătății în muncă
Ingineria sudării materialelor avansate

Sisteme electronice și de comunicații integrate

Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice

Autovehiculul și mediul
Autovehiculul și tehnologiile viitorului
Sisteme de comandă și control pentru autovehicule

Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul

Managementul calității

Silvicultură multifuncțională (EN)
Silvicultură europeană (EN)

IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă; ID - învățământ la distanță

Metode practice integrate în ingineria sistemelor
de propulsie (EN)

Ingineria proceselor de fabricație avansată (RO/EN)

Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere

Securitate cibernetică (EN)
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IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF
IF

• Inginerie forestieră

• Inginerie industrială

• Mecatronică și robotică

• Inginerie civilă și instalații

• Inginerie și management
în dezvoltare rurală
• Ingineria produselor alimentare

• Inginerie mecanică

FACULTATEA DE DESIGN DE MOBILIER ȘI INGINERIE A LEMNULUI

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS ȘI MEDIU

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM

Eco-design de mobilier și restaurare

Design de produs pentru dezvoltare durabilă
și protecția mediului

Management în opsitalitate și eco-agroturism

Modernizare energetică în mediul construit

Eco-biotehnologii agricole și alimentare

Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative

Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină
Management integrat de mediu

Sisteme de procesare și controlul calității
produselor agroalimentare

IF
IF
IF
IF

• Matematică

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

• Informatică
Structuri matematice fundamentale

Aplicații pentru telefonul mobil
și tehnologii internet în e-business (DE)

Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
Tehnologii internet (EN)



IF

IF

IF

IF

IF
IF
IF
IF
IF

IF
IF
IF
IF

• Marketing

• Management
• Administratea afacerilor

• Economie și afaceri internaționale
• Contabilitate

• Informatică economică
• Finanțe

• Psihologie

• Științe ale educației

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Politici și strategii de marketing

Management și strategii de afaceri
Administrarea afacerilor în turism

Relații economice internaționale
Politici contabile, audit și control de gestiune

Sisteme informatice integrate pentru afaceri
Management financiar bancar

Audit intern

Psihologia educațională, consiliere școlară și vocațională

Formarea și managementul resurselor umane în educație

Psihologia muncii, organizațională și resurse umane

Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici

Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie

IF
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IF
IF

IF
IF

IF

IF

• Știința sportului și educației fizice

• Muzică

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTURI MONTANE

FACULTATEA DE MUZICĂ

Educație fizică școlară și activități motrice de timp liber
Profilaxie și recuperare motrică și somato- funcțională
prin exercițiu fizic

Tehnica și arta muzicală în secolul XX

Diagnoză și prognoză psihomotrică

Meloterapie

Performanță motrică și management în sport

Stil și performanță în interpretarea instrumentală
și vocală
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IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF/FR

IF

IF

IF

IF

IF
IF/FR

• Sănătate

• Filologie

• Drept

• Sociologie

• Asistență socială

FACULTATEA DE MEDICINĂ

FACULTATEA DE LITERE

FACULTATEA DE DREPT

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE

Managementul strategiilor preventive și politici sanitare

Inovare culturală

Drept privat aprofundat

Gestiunea și dezvoltarea resursei umane

Studii de limbă și literatură germană din perspectivă
interculturală (DE)

Științe penale aprofundate

Managementul și strategiile îngrijirilor paliative

Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (EN)

Legislație europeană și carieră judiciară

Asistență și dezvoltare comunitară

Cultură și discurs în spațiul anglo - american (EN)

Medicină tradițională chineză (EN)

Studii de limba și literatura română

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Gestiunea campaniilor de imagine

Studii de limbă și cultură franceză (FR)
Limba și literatura română - identitate în multiculturalism



UNITBV organizează studii doctorale în 18 domenii acreditate. Toate programele de doctorat se
desfășoară atât la forma de învățământ cu frecvență cât și cu frecvență redusă, în limba română și
în limbi de circulație internațională.

Programe de studii de doctorat

• Inginerie mecanică

• Inginerie industrială

• Ingineria materialelor

• Inginerie electrică

• Inginerie electronică, telecomunicații și

tehnologii informaționale

• Ingineria sistemelor

• Inginerie forestieră

• Inginerie și management

• Calculatoare și tehnologia informației

• Informatică

• Matematică

• Silvicultură

• Marketing

• Finanțe

• Filologie

• Medicină

• Știința sportului și educației fizice

• Muzică
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Oferta educațională complementară

Pe lângă ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat, oferta educațională a UNITBV include și
cursuri de limba română pentru studenți internaționali, programe de conversie profesională, pregătire
psiho-pedagogică, rezidențiat și programe postuniversitare de formare continuă.

Program pregătitor de
limba română pentru

studenții internaționali
66 de studenți

Conversie profesională
3 programe

Pregătire psihopedagogică
(nivel licență și masterat)

3061 de studenți

Programe postuniversitare
de perfecționare

2 programe

Rezidențiat
603 medici rezidenți



Studenți, admiși și absolvenți

Numărul total de studenți, de admiși și de absolvenți pe ramuri de știință la ciclul de licență

Științe inginerești
6909 studenți

2270 admiși în 2021

1168 absolvenți în 2021

Științe sociale
5895 studenți

2102 admiși în 2021

1138 absolvenți în 2021

Științe umaniste și arte
928 studenți

384 admiși în 2021

146 absolvenți în 2021

Matematică și științe ale naturii
807 studenți

331 admiși în 2021

194 absolvenți în 2021

Științe biologice și biomedicale
1422 studenți

337 admiși în 2021

269 absolvenți în 2021

Știința sportului și a educației fizice
640 studenți

266 admiși în 2021

120 absolvenți în 2021

• Total 19.818 studenți la programe de licență și masterat / 7335 admiși în 2021 / 4289 absolvenți în 2021
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UNITBV este o universitate comprehensivă cu o structură echilibrată, care se reflectă și în distribuția
studenților pe domenii și ramuri de știință. La 1 octombrie 2021 în universitate erau înmatriculați
20.284 de studenți la programele de licență, masterat și doctorat.
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IF 200
170
583
428
190
130
708

358

461

47

89

123

142

462

348

121

97

324

94

274

319

576

194

192
19

275

140

302

350

68
60
177
150
57
40
226

106

155

22

38

59

75

142

100

49

30

112

41

73

101

218

65

77
19

81

61

89

110

20
26
112
55
33
16
125

64

88

0

21

24

26

97

69

13

12

46

16

62

41

147

18

48
1

31

29

61

61

IF

IF

IF

IF
IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

ID

IF

IF
IF

IF

IF
IF
IF

IF
ID

IFR

IFR

IFR

ID
IF

IF
IF

Științe inginerești

Matematică
și științe ale naturii

Domeniul
fundamental

Domeniul
de licență

Înrolarea și absolvirea pe domenii de licență

Total
studenți

Admiși
în 2021

Absolvenți
2021

Inginerie mecanică

Calculatoare și tehnologia informației

Ingineria autovehiculelor

Inginerie electrică

Ingineria transporturilor

Inginerie electronică, telecomunicații
și tehnologii informaționale

Inginerie aerospațială
Inginerie industrială

Ingineria sistemelor

Inginerie și management

Ingineria materialelor

Mecatronică și robotică
Silvicultură

Inginerie geodezică
Inginerie forestieră

Inginerie civilă
Ingineria instalațiilor
Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare rurală
Ingineria produselor alimentare
Ingineria mediului
Științe inginerești aplicate
Matematică
Informatică



IF 255
175
362
108
196
189
207

159
196

210

436

144
104

6626 ani
4 ani
3 ani

119

152

356

157

181

1033

278

129

232

68

465
295

226

465

382

205

483

256

94
75
132
42
75
75
72

59
74

74

166

72
39

113

54

60

99

73

72

299

121

44

92

30

121
103

74

179

136

72

199

99

58
29
57
25
49
33
33

33
45

49

92

11
22

102

13

29

74

24

55

170

48

33

33

11

94
73

30

94

72

48

69

65

IF

IF

IF

IF

IF
IF
IF
IF
IF

ID
IF
IF

IF

ID

ID
IF

IF

IF
ID
IF
ID

IFR

IFR

IF

IF

ID

IF

ID

IF

ID
IF

Științe sociale

Științe umaniste
și arte

Știința sportului
și a educației fizice

Științe biologice
și biomedicale

Domeniul
fundamental

Domeniul
de licență

Total
studenți

Admiși
în 2021

Absolvenți
2021

Marketing

Contabilitate

Administrarea afacerilor

Cibernetică, statistică
și informatică economică

Management

Economie și afaceri internaționale

Psihologie

Finanțe

Științe ale educației

Drept

Sociologie
Științe ale comunicării
Asistență socială
Sănătate

Muzică

Educație fizică și sport

Limbă și literatură

Kinetoterapie

Limbi moderne aplicate
Studii culturale
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Echilibrul între domeniile tehnice și umaniste se păstrează și în cazul programelor de masterat.

Numărul total de studenți, de admiși și de absolvenți pe ramuri de știință la ciclul de masterat

Științe inginerești
1330 studenți

689 admiși în 2021

547 absolvenți în 2021

Științe sociale

1095 studenți

566 admiși în 2021

437 absolvenți în 2021

Științe umaniste și arte
224 studenți

107 admiși în 2021

91 absolvenți în 2021

Matematică și științe ale naturii
243 studenți

112 admiși în 2021

69 absolvenți în 2021

Științe biologice și biomedicale

179 studenți

96 admiși în 2021

74 absolvenți în 2021

Știința sportului și a educației fizice
146 studenți

75 admiși în 2021

36 absolvenți în 2021

• Total 3217 studenți la programe de masterat / 1645 admiși în 2021 / 1254 absolvenți în 2021
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IF 34

166
51

7
84
32

7
64
17

0
IF
IFR

IFR

63
300

27
44

36

81

95

83

130

146

99

38
167

32

43

37

91

59

92

113

34

184

179

47
62

44

78

211

200

74

70

19

33
150

17
23

19

40

49

50

73

75

49

24
73

17

19

17

45

32

42

49

17

104

96

19
24

23

45

95

106

41

37

27

21
114

4
15

21

39

34

37

50

36

53

21
68

9

23

16

43

23

39

43

10

98

74

25
20

15

26

60

47

32

30

IF
IF

IF

IF
IF
IF
IF

IF

IF

IF

IF

IF

IFR

IF

IF
IF

IF

IF

IF

IF

IF
IF

IF
IF

IF
IF

IF
ID

IF

IF
IF

Științe inginerești

Știința sportului
și educației fizice

Științe biologice și biomedicale

Științe umaniste
și arte

Științe sociale

Matematică
și științe ale naturii

Domeniul
fundamental

Înrolarea și absolvirea pe domenii de masterat

Domeniul
de masterat

Total
studenți

Admiși
în 2021

Absolvenți
2021

Inginerie mecanică

Ingineria autovehiculelor

Inginerie electronică, telecomunicații
și tehnologii informaționale

Ingineria materialelor

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor

Inginerie și management

Inginerie electrică

Mecatronică și robotică
Silvicultură
Inginerie forestieră
Inginerie civilă și instalații

Marketing

Contabilitate

Sociologie

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Ingineria produselor alimentare

Administrarea afacerilor

Informatică economică

Asistență socială

Management

Psihologie

Filologie

Economie și afaceri internaționale

Științe ale educației

Muzică

Medicină
Știința sportului și a educației fizice

Matematică
Informatică

Finanțe

Drept
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IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

IF

Calculatoare
și tehnologia informației

Știința sportului și educației fizice

Informatică

Inginerie forestieră

Filologie

Ingineria materialelor

Inginerie industrială

Marketing

Muzică

Ingineria sistemelor

Ingineria mecanică

Matematică

Silvicultură

Inginerie electrică

Inginerie și management

Medicină

Finanțe

Total

Inginerie electronică, telecomunicații
și tehnologii informaționale

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

IFR

Domeniul de doctorat

Numărul total de studenți, de admiși si de absolvenți pe domenii de doctorat

Forma de
învățământ

Număr total
doctoranzi
01.10.2021

Doctoranzi admiși
la 01.10.2021

Teze susținute
în 2021

7
5
7
7
5
4
9
3
6
1
7
1

11
3
8
6
8

17
46
15
25
11
30
6

13
10
8
2

50
24
21
8
21
49
8
4

466

3
0
0
2
0
0
1
0
2
0
1
1
3
1
4
0
2
5
9
2
5
0
2
2
3
0
1
2

10
7
3
1
5

13
3
1

94

0
1
1
2
0
0
2
1
0
0
0
0
2
0
1
0
2
1
5
2
6
0
5
0
5
3
0
1
2
0
4
2
1
2
0
0
51
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Posturi didactice și modul de acoperire a acestora

Personal academic titular

Structura personalului academic al UNITBV reflectă stabilitatea și totodată dinamismul politicii de
resurse umane.

Posturile de asistent universitar sunt ocupate mai ales pe perioadă determinată, de către doctoranzi
și tineri doctori aspiranți la o carieră universitară.

Total 692

261

209

175

Lectori

Conferențiari

Profesori

47 Asistenți

Total posturi 1672

249

262

956

205

Profesor

Conferențiar

Lector / Șef lucrări

Asistent universitar

• Titulari

175

209

47

261

692

37

14

112

117

280

Asociați •

Personal academic și posturi didactice
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Distribuția personalului didactic pe departamente

10

7

23

4

5

4

7

2

13

6

5

1

6

8

3

5

8

7

9

3

8

5

5

5

4

5

7

7

7

7

6

5

6

9

11

2

6

6

5

3

11

5

1

8

11

3

7

7

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

24

23

43

9

19

15

18

10

28

16

13

17

25

18

16

18Alimentație și turim

• Departamentul

Inginerie mecanică Inginerie mecanică

Autovehicule și transporturi

Ingineria fabricației Inginerie tehnologică
și management industrial

Inginerie și management industrial

Design de produs, mecatronică
și mediu

Design de produs
și mediu

Ingineria materialelor și sudură Știința
și ingineria materialelor

Știința materialelor

Inginerie electrică și fizică aplicată Inginerie electrică
și știința calculatoarelor

Automatică și tehnologia informației

Electronică și calculatoare

Silvicultură Silvicultură
și exploatări forestiereExploatări forestiere, amenajarea

pădurilor și măsurători terestre
Prelucrarea lemnului
și designul produselor din lemn

Ingineria lemnului

Inginerie civilă Construcții

Instalații pentru construcții

Ingineria și managementul
alimentației și turismului

• Facultatea de Prof. Conf. Lect. Asist. Total



• Departamentul

Matematică și informatică Matematică și informatică

Literatură și studii culturale

Lingvistică teoretică și aplicată

Litere

Educație fizică și motricitate specială

Performanță motrică

Educație fizică
și sporturi montane

Marketing, turism-servicii
și afaceri internaționale Științe economice

și administrarea afacerilor
Finanțe, contabilitate
și teorie economică
Management
și informatică economică

Psihologie și științele
educației

Psihologie, educație și pregătirea
personalului didactic

Drept Drept

Științe sociale și ale comunicării Sociologie și comunicare

Discipline fundamentale profilactice
și clinice

Specialități medicale și chirurgicale

Medicină

Interpretare și pedagogie muzicală Muzică

• Facultatea de Prof. Conf. Lect. Asist. Total

8

6

2

3

4

1

3

6

4

3

12

4

3

7

17

9

1

11

10

10

9

5

11

2

7

6

5

8

1

12

5

1

14

10

19

12

17

8

3

13

8

22

8

0

3

0

0

1

9

2

1

0

0

6

0

13

49

27

11

15

28

22

40

25

33

13

22

29

16

50
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Cel mai apreciat profesor al promoției

Recunoașterea calităților didactice ale profesorilor universității printr-o recompensă financiară
consistentă (creşterea salariului lunar cu 1500 de lei pentru un an) reprezintă un mijloc prin care UNITBV
stimulează anual performanța personalului său academic în planul activității profesionale cu studenții.

UNITBV este singura universitate din România care a implementat încă din anul universitar 2017-2018
programul „Cel mai apreciat profesor al promoției”. Mecanismul prin care se aplică acest program
presupune „votul” secret al fiecărui absolvent (acordat înainte de examenul de finalizare a studiilor)
pentru cele mai apreciate cadre didactice.

Sunt beneficiare ale creşterii salariale: (a) cadrele didactice care au întrunit cele mai multe “voturi” de la
promoțiile de absolvenți ai programelor de licență, respectiv (b) cadrele didactice care au cel mai mare
procent de “voturi” de la absolvenții de licență și masterat, însumat (10% din totalul cadrelor didactice
titulare pentru fiecare variantă).

În 2021, pe baza voturilor absolvenților din acest an, 138 de cadre didactice (28 de profesori, 48 de
conferențiari, 55 de lectori/şefi de lucrări şi 7 asistenți) au fost desemnate drept beneficiare ale creşterii
salariale pe baza performanței evaluate de către absolvenți.



CERCETARE
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Cercetarea interdisciplinară este atât o reflectare firească a structurii comprehensive a universității (ce
integrează ramuri de știință inginerești, sociale, umaniste, artistice, medicale, matematice, ale
sportului și educației fizice), cât și o direcție strategică de afirmare a instituției în plan regional și
internațional. Deși anul 2021 a fost marcat de restricții privind mobilitatea internațională și întâlnirile
față în față, rezultatele celor 692 de cadre didactice și 55 de cercetători indică o îmbunătățire a
performanței, atât în ceea ce privește numărul autorilor care publică în reviste prestigioase, cât și în
privința calității rezultatelor obținute (vizibilitatea și anvergura proiectelor de cercetare,
parteneriatele internaționale dezvoltate).

Prof. dr. Carmen Buzea

Prorector responsabil cu activitatea de cercetare științifică
și informatizarea
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Finanțarea cercetării: proiecte, granturi, contracte, programe interne

Proiecte, granturi și contracte

1.142.493 €
Planul Național de

Cercetare Dezvoltare Inovare

787.692 €
Finanțare

internațională

660.645 €
Industrie și alte

finanțări

30
proiecte

55
granturi

54
contracte

Programe pentru dezvoltarea cercetării finanțate de UNITBV

550.000 €

Proiecte studențești
R&I

800 € / lună, 67 luni

Bursa rezidențială (total)
Transilvania Fellowship for Young

Researchers

59.000 €

Acces colecții online

10
proiecte

6
burse

130.307
volume

În anul 2021 în cadrul universității au fost implementate 139 de granturi, proiecte și contracte de
cercetare științifică și asistență tehnică, cu o valoare totală a sumelor încasate de 2.590.830 euro.

Pentru susținerea activității de cercetare și consolidarea parteneriatelor internaționale au fost derulate o
serie de programe interne finanțate integral sau co-finanțate de universitate.
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Publicații și brevete
În anul 2021 au fost publicate 738 lucrări științifice indexate în baza de date ISI Web of Science (WoS) /
Clarivate Analytics (date parțiale, 30 iunie 2022). S-a înregistrat creșterea numărului cadrelor didactice
și al cercetătorilor care publică articole în reviste prestigioase și o creștere a numărului de articole
publicate în reviste cu cotații scientometrice foarte bune (i.e., factor de impact, scor relativ de influență).

2992019

2020

2021

405

533 Articole ISI WoS /
Clarivate Analytics

658

Proceedings și alte
publicații ISI WoS /
Clarivate Analytics

80

Cadre didactice, cercetători și doctoranzi care
au publicat în reviste cotate ISI WoS /
Clarivate Analytics

Publicații indexate ISI WoS /
Clarivate Analytics



Școala Doctorală Interdisciplinară

Studiile universitare de doctorat și stagiile postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară în
cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare.

Brevete de invenție

brevete
eliberate

cereri de
brevete

15 10

Activitatea Școlii Doctorale
Interdisciplinare

Studenți doctoranzi, conducători
de doctorat

domenii de
doctorat

teze susținute
public

atestate de
abilitare

18

1751463 Doctoranzi

158 Conducători de doctorat
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Rezultate ale cercetării pe facultăți

52 39 22

7 4 5

36 41 15

5 5 13

255.309 € 133.731 € 56.041 €

1 1 0

14.392 € 0 0

58 16 21

52 15 21

Cadre didactice

Cercetători

Doctoranzi

Proiecte finanțare
națională

Buget proiecte
finanțare națională

Proiecte finanțare
internațională

Buget proiecte
finanțare

internațională

Publicații ISI WoS

Articole
și review ISI WoS

FACULTATEA
DE INGINERIE MECANICĂ

FACULTATEA DE INGINERIE
TEHNOLOGICĂ

ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

FACULTATEA DE ȘTIINȚA
ȘI INGINERIA MATERIALELOR
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FACULTATEA
DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI
ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
ȘI

EXPLOATĂRI FORESTIERE

FACULTATEA DE DESIGN
DE MOBILIER ȘI INGINERIE

A LEMNULUI

61 33 18

16 12 0

42 69 16

14 26 0

257.478 € 555.787 € 0

5 11 3

328.519 € 98.839 € 10.074 €

108 78 28

95 76 28

Cadre didactice

Cercetători

Doctoranzi

Proiecte finanțare
națională

Buget proiecte
finanțare națională

Proiecte finanțare
internațională

Buget proiecte
finanțare

internațională

Publicații ISI WoS

Articole
și review ISI WoS
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26 18 43

1 0 4

2 5 31

4 1 3

80.772 € 4.083 € 87.509 €

5 2 8

20.742 € 21.612 € 146.281 €

44 15 32

43 13 29

Cadre didactice

Cercetători

Doctoranzi

Proiecte finanțare
națională

Buget proiecte
finanțare națională

Proiecte finanțare
internațională

Buget proiecte
finanțare

internațională

Publicații ISI WoS

Articole
și review ISI WoS

FACULTATEA
DE CONSTRUCȚII

FACULTATEA
DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM

FACULTATEA DE DESIGN
DE PRODUS ȘI MEDIU
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FACULTATEA
DE MATEMATICĂ
ȘI INFORMATICĂ

FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ECONOMICE ȘI

ADMINISTRAREA AFACERILOR

FACULTATEA
DE PSIHOLOGIE

ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

49 53 22

0 2 0

19 35 0

0 3 3

0 53.540 € 193.038 €

0 1 3

0 0 18.367 €

101 48 12

93 42 12

Cadre didactice

Cercetători

Doctoranzi

Proiecte finanțare
națională

Buget proiecte
finanțare națională

Proiecte finanțare
internațională

Buget proiecte
finanțare

internațională

Publicații ISI WoS

Articole
și review ISI WoS
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FACULTATEA
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

ȘI SPORTURI MONTANE

FACULTATEA DE MUZICĂ FACULTATEA DE MEDICINĂ

24 25 90

0 0 2

14 29 74

1 0 3

9.093 € 0 47.916 €

0 0 7

0 0 87.643 €

22 20 102

22 19 94

Cadre didactice

Cercetători

Doctoranzi

Proiecte finanțare
națională

Buget proiecte
finanțare națională

Proiecte finanțare
internațională

Buget proiecte
finanțare

internațională

Publicații ISI WoS

Articole
și review ISI WoS
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60 29 28

2 0 0

34 0 0

3 0 0

68.841 € 0 0

4 0 4

6.800 € 0 34.423 €

13 2 13

11 2 13

Cadre didactice

Cercetători

Doctoranzi

Proiecte finanțare
națională

Buget proiecte
finanțare națională

Proiecte finanțare
internațională

Buget proiecte
finanțare

internațională

Publicații ISI WoS

Articole
și review ISI WoS

* Publicațiile cu autori din cadrul mai multor facultăți sunt incluse în statistica fiecărei facultăți

FACULTATEA DE LITERE FACULTATEA DE DREPT FACULTATEA DE SOCIOLOGIE
ȘI COMUNICARE

CE
RC

ET
AR

E
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Infrastructura de cercetare - Institutul de Cercetare Dezvoltare

Infrastructură

12 clădiri cu efeciență
energetică ridicată

Centre de Cercetare

30 de centre de cercetare

Echipamente

68 de linii integrate de
echipamente

Software

18 pachete software

Evenimente

Școli de vară
Stagii de training
Workshopuri
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Evenimente științifice
UNITBV a organizat și găzduit în anul 2021 evenimente științifice naționale și internaționale: conferințe,
workshop-uri, simpozioane, etc. la care au participat membrii comunității academice, colaboratori și
parteneri din mediul economic și reprezentanți ai comunității locale. În contextul restricțiilor impuse de
pandemia Covid-19, o parte din evenimentele programate pentru anul 2021 au fost reprogramate ori au
fost desfășurate in format online.

Conferințele internaționale organizate în 2021

CIBv

ICISIL

TILC

The 16th International Conference on Civil Engineering and Building Services

The 11th International Conference on Information Science
and Information Literacy

The 4th International Conference on Current Issues within EU and EU
Member States: Converging and Diverging Legal Trends

The 12th International Conference on Youth in the Perspective of the Olympic
Movement YPOM

CE
RC

ET
AR

E

DITRAMADigital Transformation of Furniture Sector: New Opportunities
for the Labour Market

OPTIM-
ACEMP

The 18th International Joint Conference - Optimization of Electrical & Electronic
Equipment and Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics

COMECThe 9th International Conference on Computational Mechanics and Virtual
Engineering
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În anul 2021 UNITBV s-a alăturat, în calitate de partener asociat, Alianței Universitare UNITA -
Universitas Montium, consorțiu constituit în cadrul inițiativei Universități Europene, cu scopul de a
genera schimbări sistemice în învăță mântul superior european. Alianța reunește zece universități din
cinci state europene vorbitoare de limbi romanice, ce își desfășoară activitatea în ecosisteme
geografice, culturale și socio-economice montane și transfrontaliere: Università degli studi di Torino
(Italia), Université de Pau et des Pays de l’Adour (Franța), Université Savoie Mont Blanc (Franța),
Universidad de Zaragoza (Spania), Universidade Beira Interior (Portugalia), Universitatea de Vest din
Timișoara (România), Università degli Studi di Brescia (Italia), Universitatea Transilvania din Brașov
(România), Politécnico da Guarda (Portugalia), Universidad Pública de Navarra (Spania).

Alianța UNITA

The 5th Edition of the European Poetry Biennale - Screen Time

The 5th International Conference on Inclusive and Sustainable Economic Growth.
Challenges, Measures and Solutions

Screen
Time

ISEG

The 11th International Conference on The Science of Music.
Excellence in Performance

Leaders of Automotive Science and Industry - Conference Series

ICSMEP

LASI

Innovative Approaches to Education in a Modern, Diverse and
Intercultural Environment

The 2nd International Conference on Ethical Values in Nowadays
Society

UNICULTURE

VESA
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Deși anul 2021 a fost caracterizat de o evoluție oscilantă a pandemiei COVID19, la Universitatea
Transilvania s-a încercat crearea unor condiții de studiu și de conviețuire pentru studenți cât mai
apropiate de cele normale, respectându-se toate normele sanitare specifice. În acest sens, dacă în
prima parte a anului sistemul de învățare hibrid a fost cel dominant, ulterior s-a revenit în totalitate la
prezența fizică a studenților la școală; în acest sens avantajele au fost multiple, acestea referindu-se
atât la calitatea procesului didactic cât și la nevoia de socializare a tinerilor sau la tonusul psihic al
acestora.

Și în 2021, Universitatea a stimulat performanța în activitatea didactică, acordând burse de
performanță studenților, burse de mobilitate internațională și premiind șefii de promoție ai tuturor
programelor de studii la nivelul studiilor de licență. Mai mult, cei care au ales să studieze la
Universitatea Transilvania din postura de Șef de promoție al liceului absolvit sau cei care au ales să-și
continue studiile la programele de masterat din postura de sef de promotie al programului de licență
absolvit, au beneficiat de laptop, de cazare și masă în regim de gratuitate.

Centrul de consiliere și orientare în carieră (CCOC) și Societatea Antreprenorială Studențească (SAS-
UNITBV) au organizat consiliere profesională și psihologică, respectiv o serie de evenimente cu specific
antreprenorial.

Competițiile de proiecte interne destinate studenților cu aptitudini inovatoare au continuat și în 2021;
în acest acest sens Universitatea a locat 1.000.000 euro pentru proiecte care au avut ca și obiective
prioritare continuarea proceselor de digitalizare la nivelul universității, îmbunătățirea proceselor
didactice dar și dezvoltarea a unui campus verde al UNITBV. De asemenea, au fost motivați prin burse
speciale toți studenții implicați în activitățile de îmbunătățire continuă la nivel de campus.

În zona de cămine și cantine-restaurant, au continuat lucrările de reabilitare și modernizare. Mai mult
decât atât, nu numai spațiile interioare au cunoscut îmbunătățiri ci și zonele exterioare - adiacente
(alei, parcuri, zone de colectare a deșeurilor menajere etc.).

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU
Prorector responsabil cu studenții și legătura cu mediul economic
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Studenții noștri
Studenții UNITBV de la programele de studii de licență, masterat și doctorat, sunt înmatriculați în cele
18 facultăți ale universității:

Distribuția studenților pe facultăți

Licență Masterat Doctorat
16.601 3217 466

Științe economice
și administrarea afacerilor

Inginerie mecanică

Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Medicină

Drept

Psihologie și științele educației

Inginerie tehnologică și management industrial

Matematică și informatică

Silvicultură și exploatări forestiere

Design de produs și mediu

Sociologie și comunicare

Alimentatie și turism

Litere

Educație fizică și sporturi montante 800

2850
1865

1795

1675
1573
1378

993

351
Ingineria lemnului

1224
1082
1069

985

913

736
522

241
232

Construcții

Știința și ingineria materialelor

Muzică
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Brașov

Prahova

Bacău

Buzău

Covasna

Vrancea

Dâmbovița

Argeș

Alte județe

35,98 %

13,60 %

7,62 %

6,22 %

4,92 %

3,85 %

3,28 %

2,69 %

21,83 %

Proveniența studenților UNITBV
În UNITBV, la cele trei cicluri de studii sunt înmatriculați studenți din toate județele României:

Proveniența pe județe a studenților UNITBV
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Infrastructura socială
• Complexul „Memorandumului” - 8 cămine cu 2534 de locuri de cazare

• Complexul „Colina Universității” - 5 cămine cu 1800 de locuri de cazare

• Cantine - restaurant cu meniu à la carte: „Memo” și „Colina” - peste 700 de studenți zilnic

• Colina Arena - teren de fotbal dotat cu nocturnă

• Colina Club - spațiu de relaxare pentru studenți ST
UD
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Ce s-a realizat în 2021 în zona căminelor și cantinelor?
• s-a perfecționat sistemul digital de

gestionare a cazării studenților;

• s-a implementat un sistem digital de acces în
cămine cu ajutorul cardurilor virtuale
generate prin aplicația de mobil
student@unitbv;

• s-au modernizat și ecologizat toate zonele de
colectare a deșeurilor menajere;

• modernizare/reparații a spațiilor de cazare ale
studenților, în ambele complexuri studențești;

• Colina Student Lounge a fost reabilitată și
dotată;

• au continuat lucrările la reabilitarea parcului
aferent Complexului Colina Universității;

• au fost dotate căminele cu mașini
de spălat (70), mașini de uscat rufe (35),
plite vitroceramice (40) pentru spațiile de gătit;

• au fost amenajate 5 spălătorii, complet dotate,
în incinta Complexului Colina Universității;

• a continuat dezvoltarea aplicației de mobil,
destinată studenților, student@unitbv, cu peste
18000 descărcări până în prezent;

• s-a perfecționat sistemul online de plată a
cazării pentru studenți, disponibil în aplicația de
mobil student@unitbv;

• s-a perfecționat sistemul digital de lichidare a
datoriilor către universitate, pentru studenții
care finalizează studiile;
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Structuri suport destinate studenților

• Centrul de Consiliere și Orientare a Carierei (CCOC)

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) a oferit studenților servicii gratuite de consiliere psihologică,
educațională și de carieră, cu scopul de a le facilita o acomodare mai ușoară la cerințele și dinamica mediului
universitar și de a contribui la creșterea angajabilității și integrării mai eficiente a acestora pe piața forței de
muncă.

• Societatea Antreprenorială Studențească - SAS_UNITBV

- au fost derulate o serie de activități având următoarele obiective:

- dezvoltarea clubului antreprenorilor de pe lângă SAS-UNITBV sub deviza „Together in learning, together
in practice"';

- promovarea cunoștiințelor antreprenoriale în rândul studenților universității din toate domeniile de
studii;

- econsiderarea unor programe de studii prin asocierea cunoștințelor de domeniu cu cele specifice
antreprenoriatului, cu deschidere către piața muncii în sensuri antre și intraprenoriale – dezvoltarea
primului program de studii de licență Antreprenoriat în inginerie;

- dezvoltarea unor activități comune împreună cu alte societăți antreprenoriale studențești din țară.
- stimularea si dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale în rândul studenților Universitatii

Transilvania prin crearea unei comunități de tineri creativi cu spirit antreprenorial care să fie motivați să
ofere răspunsuri la challenge-uri provocatoare;

- amenajarea și dotarea spațiilor aferente desfășurării activităților SAS_UNITBV (Colina Universității:
SAS Lounge, și Clubul antreprenorilor, Holuri C și E).

• Centru de scriere academică

- 3 centre de consultanță în redactarea de proiecte științifice

Consiliere de carieră 53
93
25

194
44

Denumirea activității
Participanți studenți

din UNITBV

Asistență psihopedagogică
Atelier de lucru „Cum gestionăm emoțiile?"
Atelier de lucru „Strategii de învățare academică"
Voluntariat CCOC
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Competiții de proiecte interne pentru studenți
• „Proiectul meu de diplomă”

-susținerea financiară a 12proiectede diplomă de excepție propuse de Consiliile facultăților -
12.000 de lei/proiect

• „Fii în Centru!”

-susținerea financiară a unorproiectealestudențilorprivinddigitalizareaproceselordinuniversitate,
îmbunătățireaactivitățilordidacticeșidezvoltareaunuicampusverde.

- inițierea finanțării pentru9proiectecutemepropusedestudenți, învaloaretotalăde716.663euro.

Proiecte aprobate pentru finantare:

• ALUMNI_INSERT - Îmbunătățirea relației Universității Transilvania din Brașov cu absolvenții săi prin
digitalizarea activităților specifice;
• Centru de promovare și menținere a sănătății fizice și mentale în rândul studenților și cadrelor didactice
din Universitatea Transilvania din Brașov (Melo-Psi-Med);
• Simplificarea completării fișelor FRACS și CNATDCU și implementarea semnăturilor electronice;
• Transformarea Căminelor de pe Colina Universității într-un campus verde prin reducerea consumului de
energie termică în vederea implementării unui sistem de energii regenerabile pentru furnizarea energiei
termice;
• Sistem solar termic instalat pe Cantina studențească pentru aport la necesarul de energie termică al
Cantinei și Căminelor 8, 9 și 10 din Campusul Memorandului al Universității Transilvania din Brașov;
• Sistem geotermic pentru aport la necesarul de energie termică al Cantinei Studențești din Campusul
Memorandului al Universității Transilvania din Brașov;
• Noesis Innovation Center – Proposal;
• Următorii pași în educația medicală simulată - extinderea Centrului de simulare în Medicină al
Universității Transilvania din Brașov;
• Digitalizarea și modernizarea cantinelor studențești.
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Premierea studenților

„Gala șefilor de promoție”

24 Iunie 2021, Aula Universității Transilvania: studenții șefi de promoție ai celor 18 facultăți au fost
premiați, într-un cadru festiv, în prezența conducerii universității și a decanilor facultăților.

Burse acordate studenților
• 8 burse de performanță
• 50 burse speciale
• 4430 burse de merit
• 1394 burse sociale
• 1750 burse ocazionale
• 5 burse de mobilitate temporară externă
• 41 burse private
• 128 burse de excelență pentru doctoranzi
• 37 de burse pentru studenții proveniți de la Casa de copii „Sf. Iosif” - Jud. Covasna

Programe de susținere a performanței și alte forme de sprijin pentru studenți

Motivarea șefilor de promoție de la licee, deveniți studenți ai universității noastre și a absolvenților de
licență – șefi de promoție care continuă studiile la Universitatea Transilvania:
-laptop, cazare și masă gratuite - 55 de studenți
-vouchere pentru rechizite - 11 studenți
-reduceri/scutiri la cazare - 145 studenți
-reduceri/scutiri la cantină - 160 studenți
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(tsg.unitbv.ro) – formarea grupului de
studenți cu activități administrative de
campus Transilvania Star Group (TSG).
Activitățile și proiectele principale
desfășurate pe parcursul anului 2021:

• Aplicația de mobil Student@UNITBV

-interfața în limba engleză
-Interfața destinată cadrelor didactice;
-secțiunea de performanțe dedicată burselor și
mediilor;
-posibilitatea introducerii examenelor în calendar;
-secțiune pentru oportunitățile de studiu
Erasmus+;

• Registratură

-aplicației de gestiune a documentelor în
registratură la nivel de rectorat și facultate;

-realizarea unei pagini de organigramă prin care
se ține evidența personalului din Universitate,
utilizatorul având posibilitatea de vizualizare,
adăugare, actualizare și stergere a membrilor;

• Activități de promovare și design

-crearea unui site de promovare pentru centrul de
consiliere și orientare în carieră și mentenanța
acestuia (consiliere.unitbv.ro);

-mentenanța site-ului de promovare a Societății
antreprenoriale studențești (sas.unitbv.ro), mentenanța
acestuia și adăugarea unei noi secțiuni dedicate
publicațiilor;
-crearea și mentenanța site-ului de promovare a
grupului Transilvania Star Group (tsg.unitbv.ro)

• Tutoriale

-realizarea de tutoriale explicative destinate studenților
pentru utilizarea diferitelor platforme și funcționalități
interne din cadrul universității.

• Alte aplicații realizate

-crearea și finalizarea unei aplicații de gestionare a
evidenței corpurilor de clădire din Universitate împreună
cu sălile și detalii despre acestea;
-crearea și finalizarea unei aplicații dedicate fișelor de
disciplină în care fiecare cadru didactic are posibilitatea
de a-și actualiza fișa disciplinei/ disciplinelor predate;
-actualizarea integrală a design-ului platformei de
practică;
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Radio Campus Transilvania (http://www.rct.unitbv.ro) este postul de radio online al Universității
Transilvania din Brașov, grila de programe cuprinde emisiuni de interes studențesc, iar întreaga echipă
este formată din studenți voluntari de la toate facultățile din cadrul Universității Transilvania din
Brașov.

Emisiuni realizate

• Morning Campus
Emisiune de tip matinal, desfășurată în intervalul orar 09:00 – 11:00, săptămânal în zilele de marți,
miercuri și joi (în funcție de disponibilitatea moderatorilor).

•“De vorbă cu...”
Emisiune de seară, desfășurată săptămânal în ziua de joi la ora 19:00, având ca invitați membri ai
comunității academice și ai mediului economic din Brașov.

•Podcastul „Aici sau la pachet”
În perioada pandemiei conceptul de podcast a crescut în audiență, astfel că a fost necesară
implementarea acestui concept și în grila de emisiuni a Radio Campus Transilvania. Astfel, a fost
lansat și canalul oficial de YouTube al postului de radio și conturi pe platformele principale de
podcasting disponibile în România: Spotify, Apple Podcasts și Google Podcasts.
Emisiunile au fost realizate în format video și audio și difuzate fie în regim live, pe pagina de Facebook
sau pe site-ul rct.unitbv.ro sau sub forma de înregistrări și difuzate ulterior pe toate canalele media
ale Radio Campus Transilvania.



EVENIMENTE CULTURALE
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Anul 2021 a fost un an în care am continuat să ne reinventăm. Pandemia, măsurile epidemiologice au
făcut ca activitățile extracurriculare să se desfășoare mixt, atât pe online cât și prin prezență fizică,
continuând să fim o prezență activă în spațiul cultural brașovean.

Cultura și educația pe online sunt evident un intermezzo, care însă ne-a ajutat să descoperim și un altfel
de public, cel care ne ajută să înțelegem mai mult despre necesitatea de a continua activitățile culturale
indiferent de condițiile în care acestea se desfășoară.

„Cultura este sau ar trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea și de a spera!” spunea Octavian Paler.
Și ce poate fi mai evident în relația dintre universitate și comunitatea brașoveană, căreia îi aparținem,
decât simbioza care apare în timpul manifestărilor artistice, sportive sau științifice.

Viața culturală s-a dovedit și de această dată un element de siguranță, un standard constant al
existenței noastre și, chiar un mijloc eficient de menținere a calității vieții, cea care ne oferă speranțe și
certitudini în aceeași măsură.

Activitățile culturale reprezintă un liant între membrii comunității academice cât și comunitatea
culturală a Brașovului dar și o modalitate de a ieși în întâmpinarea nevoilor locuitorilor și a celor care
vizitează Brașovul, manifestările organizate constituind și o modalitate de a crește vizibilitatea
Brașovului la nivel național în domeniul cultural. Provocarea următorilor ani va fi legată de intensificarea
activităților desfășurate în întreaga lume, contribuind la creșterea vizibilității României și continuarea
procesului început înainte de pandemie nu doar de internaționalizare a universității în domeniul
educației, dar și în cel al culturii și al sportului.

Universitatea Transilvania este una dintre instituțiile emblematice ale Brașovului de azi care trebuie să
formeze oameni capabili să fie responsabili, implicați social și civic, să fie o sursă de educație, de inovare
și cercetare, să fie parte din efortul de combatere a pandemiei, dar și de revenire la normalitate, toate
acestea alcătuind un tot unitar în spațiul cunoașterii și dezvoltării personale și globale, dar și în efortul
global de promovare a valorilor educaționale și socio-culturale.

Prof. dr. med. Liliana Rogozea
Prorector responsabil cu relațiile publice



55

Evenimente culturale
În ultimii ani, universitatea și-a diversificat activitatea dobândind o dimensiune culturală solidă.
Principalii contribuitori la viața culturală din ce în ce mai bogată sunt Centrul de Muzică, Centrul
Multicultural și Mediateca „Norbert Detaeye” a universității.

Printre alte facultăți, Facultatea de Muzică și Facultatea de Litere sunt deosebit de active în
organizarea de evenimente culturale și promovarea artiștilor valoroși dintre studenții lor și din
lume.

Astfel, UNITBV a devenit un adevărat ambasador al valorilor culturale în cadrul comunității
brașovene, dar și la nivel național și internațional. Dovadă în acest sens este numărul considerabil
de evenimente organizate în 2021, un an constrâns de criza de sănătate.
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Recunoașterea activității culturale și creative a UNITBV a fost reflectată de numărul mare de spectatori
prezenți (la fața locului sau online) la evenimente și de numeroasele nominalizări în numeroasele categorii
ale competiției „Premiile Anului pentru Cultură la Brașov”. Câștigătorul „Premiului Cartea Anului” a fost
dramaturgul Mihai Ignat, profesor la Facultatea de Litere.
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• Concerte și recitaluri

• Proiecții de film

• Festivaluri și târguri

• Evenimente culturale cu scopuri educative

24

8

5

4

3

11

3

6

• Expoziții și vernisaje

• Evenimente literare

• Conferințe și workshop-uri

• Alte evenimente culturale
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Concerte și recitaluri

• Concert „Gala Doctoranzilor Muzicieni" - Interpreți: studenți-doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale
Interdisciplinare a Universității: Adetu Edith, Bourceanu Mădălina, Calefariu Emilia, Pop Anda, Vari Renata,
Bercu Alina, Lazar-Boros Maria Magdalena, Negrea Ana-Maria, Darie Laurențiu, Mureșan Valentin,
Ropotan Radu, Sebastian Shwan, Szocs Botond;

• Concert de orgă „Liszt și orga romantică” - Interpreți: absolvente ai clasei de orgă din cadrul Facultății
de Muzică din Brașov, Iulia Reitu și Geanina Sălăgean;

• Concert Pascal J. Haydn - „Ultimele șapte cuvinte ale Mântuitorului pe cruce" - Interpreți: Gaudeamus
Quartet (Lucia Neagoe, Raluca Irimia, Leona Varvarichi, Ștefan Neagoe) și preotul Ioan Manea;

• Concert „Stabat Mater" de Giovanni Battista Pergoles - Interpreți: soprana Aurelia Florian,
mezzosoprana Carmen Topciu, pianistul Ovidiu Mezei și de Cvartetul Kronstadt, în a cărui componență se
regăsesc Adrian Pipaș (vioara I), Ana-Maria Pipaș (vioara II), Előd Gabor (violă) și Zsόfia Bartha (violoncel) ;

• Recitalul vocal-instrumental - Interpreți: pianista Alina Elena Bercu și tenorul Gabriel Sin și
Aranjamentul realizat de Vladimir Horowitz pentru lucrarea „Tablouri dintr-o expoziție" de M. Mussorgski;

• Concertul „Swing in style" – Interpreți: Luiza Zan – voce și Jazzpar Trio: Gáspár Csaba - vioară, voce;
Gáspár Álmos – chitară; Vitályos Lehel – contrabas;

• Concerte la Pavilionul României din cadrul Expo Mondial 2020 Dubai. Participanți: lector dr. Alexandra
Belibou, Alexandra Mitu – pian (clasa conf. dr. Anca Preda), Sabin Bănescu – pian (clasa conf. dr. Anca
Preda), Nora Kakasi – flaut (clasa prof. dr. Filip Ignac), Magdalena Lazăr (doctorand, clasa prof. dr. Stela
Drăgulin), Ionel Suciu – clarinet (clasa dr. Iulian Rusu), Filip Zsombor - chitară (clasa prof. dr. Corneliu
Voicescu), Janet Gal – vioară (clasa conf. dr. Alina Nauncef), Nicoleta Porancea - violă (clasa lector dr. Leona
Varvarichi), Andrei Drăgușanu (acordeon) și lector dr. Lioara Frățilă - pian;
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• Recitaluri vocal - instrumentale - Interpreți: pianistul Paul Cristian Ionescu (clasa prof. dr. Corina
Ibănescu) și mezzosoprana Noe ́mi Kara ́csony, profesor asociat, de la Facultatea de Muzică, Novi Sad,
Belgrad;

• Concertul „Seara de Moș Nicolae” - Orchestra și Corul Facultății de Muzică din Brașov – Interpreți:
Mădălina Bourceanu, Ioana Rucsanda, Gabriel Pleșca, Dirijor: Traian Ichim;

• Concert de colinde „În așteptarea lui Moș Crăciun” - Corul de Copii al Universității Transilvania din
Brașov – Camerata Veselă coordonați de drd. Iuliana ISAC și drd. Vlad Isac;

• Recital de colinde - Interpreți: studenți de la Facultatea de Muzică din cadrul Universității Transilvania
din Brașov coordonați de prof. asoc. drd. Liviu Iosif și prof. asoc. George Muraru;

• Concert „Santa Claus is coming to town” - Interpreți: studenți ai claselor de muzică ușoară și jazz de la
Facultatea de Muzică a Universității Transilvania din Brașov coordonați de drd. Anda Pop;

• Chamber Jazz@Universitatea Transilvania

◉ Alone Together - Improvizații de jazz- o serie de concerte solo de pian în șase părți -
Interpreți: Mircea Tiberian, Alexandru Olteanu, Toma Dimitriu, Lucian Ban, Sebastian Spanache,
Romeo Cozma, Both Sides of the River / Mircea Tiberian, Chris Dahlgren & Tilo Weber;

◉ Mat Maneri DUST: Mat Maneri - violă Hohn Hebert – contrabas, Randi Peterson – tobe, Lucian Ban;

◉ BORDERLINE: Louis Sclavis, Lucian Ban și Moritz Baumgartner;

• Recital de pian - Paul Ionesc;

• Recital Anastasia Barbu, programul de excelență Piano Star;

• Recital de pian Diana Ionescu;

• Concert Vibrate!festival: „Impressions de voyage en jazz: Enescu, Ellington, Ravel”, Ramona Horvath și
contrabasistul francez Nicolas Rageau;
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Expoziții și vernisaje

• Expoziția „Transylvania Retouched. A Matter of Landscape and Representation” este un proiect
curatoriat de Daniela Duca și Virág Major și inițiat de ICR Berlin - Rumänisches Kulturinstitut Berlin,
pornind de la tema reprezentării peisajului natural și implicațiile sociale și culturale ale acestor
reprezentări. Aceasta a inclus lucrări ale unor artiști români și maghiari preponderent originari din
Transilvania - Aladár Garda, Anca Benera & Arnold Estefan, Zsolt Fekete, Károly Elekes, Lehel Kovács,
Mircea Nicolae, Radu Băieș și Szabolcs Kisspál - alături de materiale inedite (foto, video și text) din
arhivele personale ale fondatorilor mișcării artistice land-art MAMŰ;

• Expoziția „FAR - 12 Fotografii de Arhitectură din România" surprinde creația a 12 fotografi de la noi și
viziunea lor asupra arhitecturii și spațiului construit. Majoritatea fotografilor selectați sunt și arhitecți:
Alexandru Crișan, Cosmin Dragomir, Vlad Eftenie, Laurian Ghinițoiu, Dacian Groza, Radu Malașincu,
Andrei Mărgulescu, Ovidiu Micșa, Vlad Pătru, Ștefan Tuchilă, Arthur Țințu și Șerban Bonciocat;

• Concert Vibrate!festival: TranSimfonia ECHOS la Aula Universității;

• Concert Vibrate!festival: Dostoievski - Diana Ionescu, Bartholomew LaFollette și Fanfarov Dumitru;

• Concert „Unseen. Concert in the dark", Monica Florescu - pian și Makcim Fernandez Samodaiev
violoncel;

• Recital Kira Frolu;

• Recital de vioară și pian: Valentin Șerban și Ioan Dragoș Dimitriu;

• Recitalul pianistului Paul Cristian Ionescu (clasa prof. dr. Corina Ibănescu) și mezzosopranei Noémi
Karácsony, profesor asociat al Facultății de Muzică - Novi Sad și Belgrad, Serbia;

• Concerte susținute de studenți și profesori de la Facultatea de Muzică la Expo 2020 Dubai.
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• Expoziția „Bitter Things. Lucruri care dor Povești și amintiri ale unor familii transnaționale" este realizată
de platforma de creație din Berlin bi’bak și se bazează pe documentare, expoziția urmărește impactul
migrației forței de muncă asupra noțiunilor de maternitate și familie, din perspectiva unor lucrătoare
migrante și a copiilor lăsați în urmă. Concept și regie artistică: Malve Lippmann, Can Sungu. Coordonator
de proiect: Anna Krauss;

• Expoziția „Amural - Metabuildung" și instalația lui Marius Jurca - Tipare ale poeziei Andrei Bodiu
reprezintă un omagiu digital interactiv adus poetului român Andrei Bodiu (1965-2014), redactor-șef al
revistei Interval, profesor și decan al Facultății de Litere;

• Expoziția „Amural- Metabuildung" a lui Ovidiu Hrin oferă ocazia unei priviri reflexive în miezul
dispozitivului creativ (de design grafic, tipo-grafic, cali-grafic) din care emerg, în fond, componente
definitorii ale portretului, vocii, discursului și percepției publice ale tuturor celor care și a tot ceea ce
participă la spațiul public. Cele trei instalații componente – murmur, crazy a.i. și vortex – oferă incursiuni
criptic-experimentale în câteva dintre domeniile în care Ovidiu operează și creează: scriere, design grafic,
typography, scriere caligrafică și discurs critic;

• Expoziția Bienala Albastră -„Vegetal Bodies". Lumea Anjei Molendjik, misterioasă, onirică, vegetal-
umană, desenată pe suporturi neconvenționale și colorată doar aparent uniform;

• Expoziția documentară „Personalități grecești care au jucat un rol în istoria românilor, din antichitate
până în zilele noastre” realizată sub egida Ambasadei Greciei la București a făcut parte dintr-o serie de
evenimente care aniversau bi-centenarul Revoluției Grecești

• Vernisajul „Brașovul în devenire. Atmosferă, arhitectură și spațiu urban” (a III-a ediție), prof.dr. arh.
Teofil Mihăilescu.
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Proiecții de film

Evenimente literare

• KineDok la Brașov, sezonul VI
◉Scurt-metraje românești din perioada comunistă: Reportaj de la Steagul Roșu
(Alexandru Sîrbu, 1956 - 19 min.), Casa noastră ca o floare (Alexandru Boiangiu, 1963 - 19 min.),
Scrisoare din orașul nou (Titus Mesaroș, 197 - 10 min.), Aflați despre mine (Adrian Sârbu, 1982 -
17 min.), Pentru strănepoți, încă ceva despre București (Doru Segall, 1980 - 15 min.);
◉ Filmul documentar „Srbenka";
◉ Filmul documentar „Kiruna";
◉ Filmul „Solo";

• Alpin Film Festival: proiecția filmului „Lemn” de Monica Lăzurean-Gorgan, Ebba Sinzinger, Michaela Kirst
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• Dezbateri literare în cadrul proiectului „Présents littéraires francophones”.
• Seară de lectură cu scriitorul Ingo Schulze.
• Ediția a V-a a Bienalei europene de poezie. „Screen Time" - poeți străini
Crispin Best (UK), Iris Colomb (UK), Nadia De Vries (NL), Sergej Timofejev (LV),
Kinga Tóth (HU), Yulya Tsimafeyeva (BY), Alhierd Bacharevič (BY) și poeți
români: Ruxandra Novac, Svetlana Cârstean, Dósa Andrei, Ioana Zenaida
Rotariu, Bogdan Ghiu, Cosmina Moroșan, Deniz Otay.
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Festivaluri și târguri

• Festival AFECT, Festival imperfect – Partener Facultății de Psihologie și științele educației a UNITBV;

• Festival Vibrate!festival și Amural racord - Centrului Multicultural al UNITBV;

• Târgul internațional „The 17th China, Shenzhen International Cultural Industries Fair Cloud ICIF" -
Shenzhen, China.

• Trei ateliere de lucru „Tradition reloaded: connect visually and emotionally with Romanian craft workers
as they create art”, organizate de Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului în cadrul Expo
2020 Dubai;
• Workshop-uri și tutoriale cu tematică ce a vizat reîntoarcerea la motivele populare românești,
organizate de un grup de studenți de la Facultatea de Psihologie și științele educației în cadrul Expo 2020
Dubai;
•Conferința „Andrei Mărgulescu – Certitudini, dileme și imagini".

Conferințe și workshopuri
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• Atelier de educație muzicală „Ritm, melodie și armonie” – coordonat de prof. dr. Mădălina Rucsanda și
lector dr. Alexandra Belibou;

Evenimente culturale cu scopuri educative

• Eveniment „Să ne cunoaștem mai bine” (Proiectul ROSE PSE-Student);
• Webinar „International Student Research Webinar in Language and Culture” ediția a II-a;
• Conferința internațională interdisciplinară „Dracula Congres";
• Workshop-uri „Abordarea scenariului didactic între logic și creativ”, „Perceperea tactil - kinestezică și
desenul artistic în formarea competențelor” și „Mă simt bine la școală!” (Proiectul „Curriculum relevant,
educație deschisa ̆ pentru toți” CRED).

Alte evenimente culturale

• Proiectul „Dor! Dor? Das Land, in dem ich geboren bin. Heimat: Fremde”, inițiat de Referentul cultural
pentru Transilvania de la Muzeul Transilvănean din Gundelsheim, Germania și asociația Cu timp pentru
cultură;

• Proiectul „Mentoring und Aktion", realizat de Centrul Cultural German din Brașov, în colaborare cu
Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov;

• Eveniment „Dialoguri despre educație: Calea spre cea mai bună versiune a sinelui nostru”, organizat
de Facultatea de Psihologie și științele educației;

• Eveniment „Academia de online" (ediția a III-a) organizat de Facultatea de Sociologie și comunicare,
în parteneriat cu agențiile brașovene The Pharmacy și Romanian Copywriter.
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• „Organizarea evenimentelor culturale și sportive” coordonat de Facultatea de Sociologie și
comunicare;

• Eveniment „Bastionul PR-iștilor” organizat de Facultatea de Sociologie și comunicare;

• Întâlnirea absolvenților cu studenții Facultății de Drept;

• Eveniment „Mărțișorul bucuriei", organizat de Facultatea de Sociologie și comunicare la Centrul
Rezidențial pentru Vârstnici Casa Nikodemus, Sânpetru;

• Eveniment Amazon Experience CESUPA Challenge cu participarea studenților de la Facultatea de
Științe economice și administrarea afacerilor și de la Facultatea de Sociologie și comunicare;

• Vizite la muzeele brașovene „Conexiuni profesionale și culturale”, organizate de Facultatea de Design
de mobilier și inginerie a lemnului.
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Intensificarea procesului de internaționalizare reprezintă o prioritate strategică pentru UNITBV.
Realizarea acestui obiectiv, integrat în strategia generală de dezvoltare, va contribui la adaptarea
universității la contextul internațional actual al învățământului superior și al unui mediu în continuă
schimbare și implicit va conduce la creșterea vizibilității și a calității proceselor de educație și de
cercetare științifică, prin extinderea cooperării cu instituții relevante din țările Uniunii Europene și din
afara spațiului european.

Cele mai importante obiective specifice care decurg de aici sunt: (i) dezvoltarea capacității
instituționale și creșterea vizibilității internaționale a universității prin consiliere la nivel internațional;
(ii) creșterea potențialului universității de a atrage studenți internaționali prin dezvoltarea, ȋn fiecare
facultate, a cel puțin unui program cu predare în limbi străine (inclusiv în parteneriat cu alte
universități din țară sau străinătate), în special la ciclurile de masterat și doctorat; (iii) stimularea
participării personalului universitar la evenimente internaționale de educație, științifice sau în
interesul învățământului, ca premisă a dezvoltării cooperării internaționale, îmbunătățirii vizibilității
universității și creșterii calității; (iv) intensificarea implicării specialiștilor din străinătate ȋn procesele
didactice, de cercetare și administrative ale universității; (v) creșterea vizibilității universității și a
numărului de studenți internaționali prin finanțarea anuală de către universitate a unor programe de
burse/sprijin pentru studenții din țările mai puțin dezvoltate; (vi) intensificarea colaborării cu
Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice ale României ȋn străinătate și cu alte instituții/
organizații din țară și din străinătate în vederea dezvoltării unor proiecte comune educaționale sau de
cercetare/asistență tehnică, de promovare a limbii, culturii și civilizației românești, precum și de
atragere a studenților străini.

Prof. dr. ing. Simona Lache
Prorector responsabil cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
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Instituții partenere

UNITBV are acorduri de colaborare (acorduri cadru, ERASMUS+ și CEEPUS) cu 645 instituții partenere din
84 de țări. Din cele 527 acorduri ERASMUS+, 138 sunt acorduri de tip KA107 cu universități din 45 de
țări.

Acorduri de colaborare pe continente și țări:

- Africa: 13 (Africa de Sud, Algeria, Maroc, Mauritius, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Zimbabwe, )

- America de Nord: 22 (Canada, Haiti, Mexic, Republica Dominicană, S.U.A.)

- America de Sud: 20 (Argentina, Brazilia, Chile, Cuba, Ecuador, Panama, Peru, Uruguay)

- Asia: 78 (Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Cambodgia, China, Coreea de Sud, Georgia, India,
Indonezia, Iordania, Iran, Israel, Japonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Sri
Lanka, Thailanda, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam)

- Europa: 512 (Albania, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Macedonia de Nord, Malta, Marea Britanie, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia,
Serbia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, Țările de jos, Ucraina, Ungaria)
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Parteneri internaționali
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• Luxemburg - 1
• Macedonia de Nord - 7
• Malta - 1
• Marea Britanie - 8
• Moldova - 12
• Muntenegru -1
• Norvegia - 3
• Polonia - 38
• Portugalia - 21
• Rusia - 14

• Serbia - 13
• Slovacia - 12
• Slovenia - 6
• Spania - 36
• Suedia -1
• Turcia - 62
• Țările de jos - 5
• Ucraina - 9
• Ungaria - 15

Parteneri europeni:
• Albania - 12
• Austria - 15
• Belarus - 5
• Belgia - 8
• Bosnia și Herțegovina - 9
• Bulgaria -13
• Cehia - 16
• Cipru - 2
• Croația - 12

• Danemarca - 3
• Estonia - 1
• Finlanda - 8
• Franța - 41
• Germania - 35
• Grecia - 18
• Irlanda - 3
• Italia - 38
• Letonia - 2
• Lituania - 6
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• 407 studenți full-time din 76 de țări
din Africa, America, Asia și Europa

• 93 studenți în mobilități Erasmus+
• 5 studenți în mobilități în baza acordurilor bilaterale

Studenți internaționali

Proveniența studenților internaționali full-time

An pregătitor - 66
Licență - 242

Masterat - 65

Doctorat - 27
Rezidențiat - 7

• Afganistan -1
• Albania - 7
• Algeria - 7
• Austria - 2
• Azerbaidjan - 1
• Bangladesh - 4
• Belarus - 3
• Belgia - 1
• Benin - 1
• Bolivia - 1
• Brazilia - 5
• Bulgaria - 1
• Cambodgia - 1
• Canada - 1
• Rep. Capului Verde - 2
• China - 2
• Coasta de Fildeș - 1
• Republica Populară
Democrată Coreeană - 5
• Costa Rica - 1

• Cuba -1
• Ecuador - 7
• Egipt - 4
• Franța - 3
• Gabon - 1
• Germania - 9
• Ghana - 4
• Grecia - 1
• Haiti - 7
• Honduras - 1
• India - 1
• Indonezia - 8
• Iordania - 14
• Iran - 3

• Israel - 1
• Italia - 3
• Kârgâzstan - 1
• Kenya - 4
• Liban - 2
• Libia - 5
• Maroc - 9
• Mauritius - 1
• Mexic - 2
• Moldova - 172
• Mongolia - 1
• Namibia - 1

• Nigeria - 4
• Pakistan - 1
• Palestina - 4
• Peru - 4
• Qatar - 1
• Rep. Congo - 7
• Rep. Democratică
Congo - 1
• Federația Rusă - 3
• Rwanda - 2
• Saint Lucia - 1
• Sao Tome și Principe - 4

• Senegal - 1
• Serbia - 3
• Siria - 16
• Somalia - 1
• Spania - 1
• St. Kittes și Nevis - 2
• St. Vicente și
Grenadine - 2
• Sri Lanka - 2
• SUA - 4
• Sudan - 4
• Sudanul de Sud - 1

• Tadjikistan - 1
• Thailanda - 1
• Tunisia - 3
• Turcia - 5
• Turkmenistan - 1
• Ucraina - 5
• Vietnam - 1
• Yemen - 2
• Zimbabwe - 6
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• 5 studenți de la Xi'an International Studies University, China

Austria - 1

Cehia - 2

Franța - 16

Germania - 2

Grecia - 2

Irlanda - 1

Italia - 11

Polonia - 3

Portugalia - 4

Spania - 28

Turcia - 22

Uzbekistan - 1

Mobilități Erasmus+ la UNITBV

Mobilități ale studenților internaționali la UNITBV

• 89 studenți în mobilitate de studii • 4 studenți în mobilități de practică

Mobilități în baza acordurilor bilaterale
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171 de mobilități internaționale (122 de studenți)

Studenți ai UNITBV în mobilități internaționale

• 62 participări la activități artistice
internaționale

• 47 mobilități de studiu

• 32 mobilități de practică

• 17 participări la competiții și concursuri
internaționale studențești

• 5 stagii de studiu

• 2 participări la cursuri de specializare
/ școli de vară

• 2 stagii de documente / cercetare

• 4 mobilități în cadrul unor proiecte

79 Erasmus+

63 Fonduri proprii UNITBV

17 Fonduri pentru cercetare
științifică universitară
7 Proiecte de cercetare
5 Burse pentru susținerea
mobilităților temporare
externe
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195 de misiuni (127 de cadre didactice și cercetători)

Cadre didactice din străinătate care au vizitat UNITBV în anul 2021, pentru următoarele tipuri de
activități:

• 15 din 10 țări - participări la conferințe simpozioane, workshop-uri, școli de vară

• 31 din 12 țări - participare la vizite de studii, predare, evenimente artistice etc.

• 5 din 2 țări - participare la proiecte educaționale sau de cercetare

46 - stagii de
documentare/ cercetare/
instruire/vizite de studii și
schimburi de experiență

42 - activități în proiecte /
contracte de cercetare
internaționale

40 - activități de predare și
instruire profesională
Erasmus+

36 - manifestări științifice
internaționale (conferințe,
congrese)

17 - participări la
competiții sportive /
evenimente artistice de
promovare a universității

9 - activități de promovare
a universității

2 - participare la comisii
externe de evaluare sau
comisii de doctorat

2 - cursuri / școli de vară

1 - participare la activități
CEEPUS

Personalul Universității Transilvania din Brașov în mobilități
internaționale

Mobilități ale personalului universitar din străinătate la UNITBV
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Cadre didactice și personal administrativ în mobilități Erasmus+ de predare și formare la UNITBV

Țara Țara Țara Țara

Africa de Sud Ecuador Polonia Uzbekistan

Albania Grecia Portugalia Zimbabwe

Armenia Iordania Rusia

Azerbaidjan Iran Serbia

Bosnia și
Herțegovina Kazahstan Slovacia

Brazilia Malaysia Spania

Bulgaria Maroc Tanzania

Canada Mauritius Thailanda

Cehia Moldova Turcia

China Muntenegru Ungaria

Nr.
mobilit.

Nr.
mobilit.

Nr.
mobilit.

Nr.
mobilit.

1 2 2 5

7 1 1 2

3 6 7

2 4 5

2 3 3

2 1 1

8 3 3

1 3 2

2 8 2

3 3 1

Cadre didactice și personal
administrativ – în mobilități

CEEPUS la UNITBV:
1 cadru didactic din Slovacia

Finanțarea colaborărilor internaționale

Principalele programe pentru mobilități internaționale ale studenților și personalului UNITBV

• Programe Erasmus+: 3.905.733 de lei ( KA 131)
• Proiecte internaționale derulate de UNITBV: 3.898.288 de lei
• Proiectul de dezvoltare instituțională CNFIS-FDI-2021-0214: "Internaționalizarea acasă" - crearea
unei culturi a interacțiunii internaționale continue la Universitatea Transilvania din Brașov: 1.134.268
de lei
• Bursa Universității Transilvania pentru cadre didactice și cercetători: 46.342 de lei
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Studenți ciclul licență/
masterat

Studenți doctorat

Programe pentru mobilități internaționale la UNITBV, finanțate de universitate

• ”Transilvania Academica Scholarship” (TAS): 64 din 31 țări (1.679.160 de lei)
• ”Rector's Guests”: 12 din 2 țări (17.217 de lei)
• ”Guests at Transilvania University”: 10 din 6 țări (20.234 de lei)
• ”Keynote speaker”: 1 din o țară (1.357 de lei)
• ”Transilvania Fellowship” - Transilvania Fellowship for Postdoctoral Research/Young Research: 3 din
2 țări (40.360 de lei)

Țara

Bulgaria 6 0 6 15.600

Total studenți Suma

Germania

Portugalia

România

Rusia

2

1

3

1

10nr. total de
persoane

Ungaria

Spania

Ungaria

1

1

2

1nr. total de
persoane

Iran 2
Marea
Britanie 1

3nr. total de
persoane

Transilvania
Fellowship

Rep.
Moldova 11

Italia 1

12nr. total de
persoane

Rector's Guests

Numărul de participanți și țările de proveniență în cadrul programelor finanțate de UNITBV

Beneficiarii burselor de mobilitate temporară externă pe cicluri de studii și țări de destinație

Guests at Transilvania
University Keynote speakers
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• Licență
- Autovehicule rutiere (în limba engleză)
- Inginerie mecanică (în limba engleză)
- Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
- Administrarea afacerilor (în limba engleză)
- Studii americane (în limba engleză)
- Design industrial (în limba engleză)
- Ingineria designului de produs (în limba engleză)
- Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză)
- Interpretare muzicală - instrumente (în limba engleză)
- Media digitală (în limba engleză)
- Informatică aplicată (în limba germană)

• Masterat

Programele de studii ale UNITBV în limbi de circulație internațională

- Tehnologii internet (în limba engleză)

- Inginerie virtuală în proiectarea
autovehiculelor (în limba engleză)

- Sisteme electrice avansate (în limba engleză)

- Silvicultură multifuncțională (în limba
engleză)

- Silvicultură europeană (în limba engleză) -
joint master (AU, DE, FI, FR, RO, SP)

- Metode practice integrate în ingineria
sistemelor de propulsie (în limba engleză)

- Studii lingvistice pentru comunicare
interculturală (în limba engleză)

- Cultură și discurs în spațiul anglo-american
(în limba engleză) învățământ cu frecvență/
învățământ cu frecvență redusă

- Securitate cibernetică (în limba engleză)

- Ingineria proceselor de fabricație avansate
(în limba engleză)

- Managementul afacerilor industriale și
antreprenoriat (în limba engleză)

- Medicină tradițională chineză (în limba
engleză)

- Studii de limbă și de cultură franceză (în
limba franceză)

- Studii de limbă și literatură germană din
perspectivă interculturală (în limba germană)

- Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii
internet în E-business (în limba germană)

IN
TE

RN
AȚ

IO
NA

LI
ZA

RE



76

Afilieri ale UNITBV la rețele internaționale de universități

• EUA – European University Association

• UNITA Alliance - Universitas montium

• AUF – Agence Universitaire de la Francophonie

• EUF – European University Fundation

• SUN – Silkroad Universities Network

• China – CEECs Higher Education Institutions Consortium

• OI-Net – Open Innovation Academic Network

• EUE-Net – European University-Enterprise Network

• DRC – Danube Rectors’ Conference

• IUFRO – International Union of Forest Research Organizations

Parteneriate tradiționale
• Institutul Confucius

• Lectoratul francez

• Fundația Fulbright



RESURSE FINANCIARE
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Resursele financiare ale UNITBV în anul 2021 sunt expresia unui management eficient și reprezintă
garanția implementării unor proiecte inovative, care să conducă la stimularea performanței
studenților și a cadrelor didactice.

Ec. Elena Iuliana Banciu
Director economic
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Venituri

Veniturile totale încasate în anul 2021 au însumat 293.960.049 de lei și înregistrează o reducere de
2,55% față de cele realizate în anul 2020, respectiv, o creștere de 2,59% față de cele realizate în anul
2019.

Grafic, evoluția veniturilor încasate de instituție în perioada 2019-2021 se prezintă astfel:
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Nr.crt. Denumire indicator

Veniturile în lei încasate pe surse de proveniență în anul 2021

Venituri proprii, din care:

Venituri din închirieri

Venituri din dobânzi

Taxe și alte venituri în învâțâmănt

Venituri din prestări servicii

Contribuția studenților pentru
Cămine - Cantine

Venituri din cercetare

Alte venituri din prestări servicii
și alte activități

Donații și sponsorizări

Alte venituri din valorificare
bunuri

Subvenții pentru instituții
publice - proiecte ROSE

Subvenții de la bugetul de stat
(confin. și TVA aferenta FEN)

Fonduri externe nerambursabile
și alte facilități postaderare

VENITURI TOTALE 266.661.566 286.180.895 293.960.049

Prevederi
bugetare inițiale

Prevederi
bugetare finale

Încasări realizate
(lei)

1

7.000

25.000

43.016.047

7.401.353

50.000

0

45.000

0

5.826.047

100.000

350.000

22.411.647

6.800.000

7.000 10

25.000 11.002

44.527.562 52.404.942

7.401.353 8.494.161

150.000 137.780

0 32.997

45.000 307.881

0 0

7.237.52 8.08.187

100.000 28.406

350.000 280.085

22.411.647 26.313.159

6.800.000 8.710.274
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Subvenții pentru instituții
publice, din care:

a. Finanțarea de bază, din care:

b. Alocații cu destinație specială:

- reparații capitale

- obiective de investiții

- dotări și alte investiții

- transport studenți

- subvenții cămine - cantine
Necuprins în total, sponsorizare ct. 5007

- subvenții individuale pentru
sprijin cazare OUG.73/2004
- ajutor financiar achiziție
calculatoare HG.1294/2004

- burse și alte forme de
protecție socială

3

0

182.236.009

2.000.000
90.000

0

0

40.871.060

30.746.457

817.000

0

7.072.052
52.950

223.645.519

3.687.784 3.687.784

198.177.225 198.078.999

3.300.000 3.300.000
0 0

0 0

0 0

43.476.108 43.476.108

31.515.854 31.515.854

911.000 911.000

987 987

7.748.267 7.748.267
52.950 0

241.653.333 241.555.107

- fondul pentru cercetare
științifică universitară

Contribuția fiecărui fel de venit la formarea veniturilor totale încasate, în valori relative, în perioada
2019-2021, a fost următoare:

2019 2020 2021
100,00
68,16
14,53
7,98
3,68

5,65

100,00
69,90
13,87
8,42
1,68

6,13

100,00
67,38
14,79
9,12
2,89

5,82

%Sursa venitului

Venituri total, din care:
- sume primite de la minister drept finanțare de bază
- alocații de la bugetul de stat cu destinație specială
- venituri proprii din taxe și alte venituri
- veniturile proprii ale căminelor și cantinelor studențești

- venituri din activitatea de cercetarea științifică și fonduri externe
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Sume primite de la Ministerul Educației
drept finanțare de bază

Alocații de la bugetul de stat cu destinație
specială

Venituri proprii din taxe și alte venituri

Veniturile proprii ale căminelor și
cantinelor studențești

Venituri din activitatea de cercetare
științifică și fonduri externe

Gradul de autofinanțare a universității în anul 2021 pe seama veniturilor proprii din taxele de școlarizare,
taxele administrative, donații și sponsorizări, închirieri, din activitatea de cercetare științifică, proiectare,
consultanță și expertiză, din activitațile autofinanțate, din activitățile căminelor și cantinelor studențești
și din fonduri cu finanțare nerambursabilă, a fost de 17,83%, diferența de 82,17% fiind asigurată din
sumele încasate de la Ministerul Educației drept finanțare de bază și a alocațiilor de la bugetul de stat cu
destinație specială.

Structura veniturilor încasate în 2021 pe surse de finanțare

67.38%

14.79%

9.12%

5.82%

2.89%
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Cheltuieli
În perioada analizată, Universitatea Transilvania din Brașov a efectuat plăți în sumă totală de
278.222.807 lei, cu 15.737.242 lei mai puțin decât veniturile efectiv încasate în exercițiul bugetar
analizat.

271.661.566

173.509.399

37.927.112

5.826.047

1.067.000

1.300.000

50.000

32.392.008

33.742.008

19.590.000

27.680.895 278.222.807

175.315.547 170.793.985

52.64.945 47.956.541

11.237.562 8.926.214

1.161.987 222.591

1.300.000 1.012.650

50.000 1.188

35.515.854 35.407.966

36.865.854 36.421.804

20.455.000 14.378.737

00 -477.065

Denumire indicator
Prevederi

bugetare inițiale
Prevederi

bugetare definitive Plăți efectuate

Titlul I - Cheltuieli de personal

Titlul II - Bunuri și servicii

Titlul XI - Alte cheltuieli, din care:

- Burse acordate studenților

- Despăgubiri, sume acordate
persoanelor cu handicap

- Indemnizații acordate părinților

Titlul XIII - Cheltuieli de capital

Art. 85 - Plăți efectuate în anii anteriori și
recuperate în anul curent

Titlul IX - Asistență socială acordată
studenților

Titlul VIII - Proiecte cu finanțare externă
nerambursabilă

CHELTUIELI - TOTAL (LEI)

Cheltuieli în lei efectuate în anul 2021
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2019 2020 2021
100,00

66,66

12,84

0,34

11,76

4,40

4,00

100,00

66,82

14,45

0,08

12,25

4,21

2,19

100,00

61,28

17,21

0,08

13,07

5,16

3,20

%
Natura cheltuielilor

Cheltuieli totale, din care:

- Cheltuieli de personal

Personal

- Cheltuieli materiale și servicii

Materiale și servicii

- Cheltuieli cu asistența socială acordată studenților

- Cheltuieli cu bursele

Burse

- Cheltuieli de capital

Capital

Asistența socială acordată
studenților

Fonduri externe nerambursabile

- Cheltuieli cu fonduri externe nerambursabile

Evoluția cheltuielilor totale în anul 2021 a fost inferioară evoluției veniturilor totale încasate,
influențând pozitiv rezultatul bugetar în sensul creșterii acestuia.

În perioada analizată, comparativ cu perioada precedentă, structura procentuală a cheltuielilor totale
pe categorii de cheltuieli este următoarea:

Structura cheltuielilor efectuate în 2021 pe categorii de cheltuieli

61.28%
17.21%

13.07%

5.16%

3.2% 0.08%



Rezultatul execuției bugetare

În conformitate cu prevederile art. 59 alin (1) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, rezultatul
execuției bugetare se stabilește prin diferența dintre încasările realizate și plățile efectuate.
În acest context, la data de 31.12.2021 Universitatea Transilvania din Brașov a înregistrat un rezultat de
natura excedentului bugetar concretizat în disponibilitățile bănești existente în conturile deschise la
Trezoreria Brașov și în băncile comerciale, astfel:

•disponibil în Trezoreria Brașov = 146.574.951 lei, din care:
-excedent aferent execuției bugetare = 146.003.468 lei
-excedent mecanism norvegian SEE = 43.855 lei
-disponibil conturi speciale = 527.628 lei

•disponibil în bănci comerciale = 19.860.931 lei, din care:
-disponibil aferent contului valutar = 7.559.396 lei
-disponibil din proiecte internaționale = 12.219.251 lei
-disponibil conturi speciale = 82.284 lei

Disponibilul din conturile speciale este format din garanții de bună execuție, garanții de participare la
licitații, garanții gestionari, scrisori de garanție bancară, deponenți din salarii, deponenți din burse și
sponsorizări din anii anteriori.

2019 2020 2021

113.808.294

100

150.255.629

132,03

165.825.970

145,71

Excedentul bugetar realizat (disponibil în trezorerie și bănci
comerciale) - lei

Evoluția valorica și procentuală a excedentului bugetar în perioada 2019 - 2021

Indicele de creștere (2017:100,00%)

Indicator
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Evoluția excedentului bugetar în perioada 2019 - 2021

Analiza a relevat că excedentul înregistrat este generat în proporție de 88,07% de activitatea de bază
derulată prin conturile din Trezoreria statului, și 11,93% de activitatea desfășurată prin băncile
comerciale.
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CUPRINS

• Cuvânt înainte

• Activitatea academică

• Cercetare

• Studenți și legătura cu mediul economic

• Evenimente culturale

• Internaționalizare

• Resurse financiare
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