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1. Pentru raportarea FRACS 2013, articolele publicate În reviste la care procentul autocitărilor este mai mare de
40% vor primi punctaj În acelaşi mod ca şi articolele În reviste clasificate CNCSIS B+. Lista revistelor cu factorul
de impact şi procentul autocitărilor se găseşte În Anexa 1.

Răspund: BMP - Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi informatizarea

2. Calendarul desfăşurării Admiterii 2013 se află În Anexa 2.

3. Se propun Senatului spre aprobare taxele de şcolarizare valabile pentru anul universitar 2013-2014 şi taxele de
Înscriere la concursul de admitere 2013 (Anexa 3).

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

4. Se aprobă, În baza OMECTS nr. 6194/13.11.2012, derularea Începând cu anul universitar 2013-2014 a
următorului program de conversie profesională a cadrelor didactice din Învăţământul preuniversitar -
Tehnologie şi control În alimentaţie publică şi agroturism (IF, 4 semestre), coord. prof. dr. ing. Vasile Pădureanu,
Facultatea de Alimentaţie şi Turism.

Răspund: Decanul Facultăţii A T, Prorectorul cu activitatea didactică

5. Se aprobă lista posturilor vacante, pe perioada nedeterminată, respectiv pe perioada determinată de trei ani,
propuse de consiliile departamentelor pentru concursul din semestrul al II-lea al anului universitar curent
(Anexa 4).

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

6. În perioada 03-07.06.2013 se va desfăşura vizita echipei de evaluare ARACIS În vederea evaluării externe
periodice a calităţii academice pentru menţinerii acreditării Universităţii Transilvania din Braşov, În conformitate
cu prevederile art. 13, 17, 18, 29-32 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată de Legea 87/2006. Persoana de contact
din partea universităţii este prof. dr. ing. Simona Lache, Prorector cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii.
Planificarea activităţilor pentru evaluarea internă instituţională şi pentru evaluarea internă a programelor de
studii incluse În procesul de evaluare externă se găseşte În Anexele 5 şi 7. Lista programelor de studii de licenţă
incluse pentru evaluare de către ARACIS se găseşte În Anexa 6. Procesul de evaluare internă a programelor de
studii va fi condus de către coordonatorul programului de studii şi va implica membrii CEAC-D, inclusiv studenţii.

Răspund: Biroul de asigurare a calităţii, Prorectorul cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii, Rectorul

7. În cadrul procesului de evaluare externă periodică a calităţii academice pentru menţinerea acreditării
Universităţii Transilvania din Braşov, reprezentanţii studenţilor vor elabora un raport de evaluare internă
independent. Senatul Universităţii, la propunerea studenţilor, va desemna echipa care va coordona procesul de
evaluare internă şi de elaborare a raportului din perspectiva studenţilor. Termenul de finalizare a raportului este
16.04.2013, conform planificării din Anexa 7.

Răspund: Biroul de asigurare a calităţii, Prorectorul cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii, Rectorul

8. Se convoacă Consiliul pentru probleme social-studenţeşti (CO-Student) În data de 29.03.2013, ora 14.00, la Aula
Sergiu T. Chiriacescu, sala U I 6, cu următoarea ordine de zi:

• Discuţii privind Îmbunătăţirea regulamentelor de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin
material şi de cazare În căminele studenţeşti;

• Probleme curente.
Răspund: Directorul Direcţiei Cămine - Cantine, Secretarul Şef universitate, Prodecanii cu Studenţii şi
Legătura cu Mediul Economic şi Socio-Cultural, Prorectorul cu Studenţii şi Legătura cu Mediul Economic şi
Socio-Cultural

9. Având În vedere neprezentarea firmelor În domeniu la prima licitaţie organizată pentru instalarea automatelor
de cafea, băuturi răcoritoare şi sandviciuri, se propune Consiliului de Administraţie noul tarif unic de 200 lei
(inclusiv TVA)/ mp/ lună, pentru pornirea licitaţiei de Închiriere a spaţiilor destinate acestor tipuri de automate.

Răspund: Responsabil Birou achiziţii publice, Directorul tehnico-adminitrativ, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul.
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10. În data de 16.05.2013 la ora 14.00, Universitatea Transilvania În parteneriat cu Raiffeisen Bank Braşov şi Clubul
Sportiv Universitar Braşov - CSU, organizează Crosul Universităţii Transilvania, pe traseul: Cantina Complex Memo,
Strada Lungă, Cercul Militar, Biblioteca judeţeană George Bariţiu - Rectorat. Se vor acorda premii În obiecte,
medalii şi cupe primilor 5 clasaţi la fete şi băieţi. Studenţii din anii I şi II, vor primi ca bonificaţie pentru participare
2 prezenţe la disciplina Educaţie fizică.
Răspund: Directorul tehnico-adminitrativ, Responsabilul Birou achiziţii publice, Prodecanii cu Studenţii şi Legătura
cu Mediul Economic şi Socio-Cultural, Prorectorul cu Studenţii şi Legătura cu Mediul Economic şi Sacio-Cultural.

11. În perioada 8.04.2013 - 20.04.2013 decanii facultăţilor vor prezenta un raport privind starea facultăţii, conform
art. 213, alin 9 din Legea Educaţiei Naţionale. După validarea În Consiliul facultăţii acesta va fi publicat pe site.

Răspund: Decanii, Rectorul

12. În conformitate cu adresa MEN nr. 8211/01.03.2012 a fost Încheiat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de
Sector de Activitate Învăţământ Superior şi Cercetare Între Ministerul Educaţiei, Cercetării. Tineretului şi Sportului
şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", contract Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale - sub nr. 59495 din data de 19.12.2012, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr.1 din 10
ianuarie 2013. Conform prezentului contract instituţiile de Învăţământ superior de stat au obligaţia de a invita
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la şedinţele consiliului de administraţie, ale birourilor
consiliilor de administraţie, ale senatelor universitare şi ale birourilor consiliilor facultăţilor. Înştiinţarea acestora
se face cu cel puţin 72 de ore Înaintea Începerii şedinţei, comunicând ordinea de zi şi documentele solicitate, cu
excepţia şedinţelor extraordinare.
Pentru a putea transmite către MEN raportul privind modalităţile de colaborare Între structurile de conducere şi
organizaţiile sindicale, facultăţile vor comunica, până joi 21.03.2013, ora 13,00, atât modalităţi le de colaborare cât
şi numele reprezentanţilor organizaţiilor sindicale cu care colaborează, pe adresa de e-mail: prorector-re1.publice-
imagine@unitbv.ro.

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii, Rectorul

13. În vederea promovării admiterii 2013, facultăţile sunt solicitate să transmită, până la data de 05.04.2013, pe
adresa de e-mail: prorector-re1.publice-imagine@unitbv.ro. un material de maxim 250 de cuvinte, Însoţit de
2-3 poze, pentru a fi amplasat pe site-ul Centrului Naţional Multimedia. Planificarea facultăţilor În vederea
prezentării principalelor realizări În domeniul didactic, ştiinţific sau socio-cultural la Nova TV este prezentată În
Anexa 8.

Răspund: Decanii, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii

14. Pentru derularea În condiţii bune a Zilelor porţilor deschise, În Anexa 9 este prezentată repartizarea spaţiului
expoziţional de la parterul Aulei Sergiu T. Chiriacescu. Facultăţile vor transmite, În format electronic, pe adresa de
e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro, materialele pregătite În acest scop, până luni 25.03.2013.
Fiecare facultate are la dispoziţie un panou de 4 x 2m. Orice altă solicitare va fi comunicată Biroului de Imagine, pe
adresa de e-mail: dep-marketing-imagine@unitbv.ro. până luni 25.03.2013.

Răspund: Decanii, Biroul de Marketing şi Imagine, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii
universităţii

15. În baza Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2-3.05.2013 ca zile libere, publicată În
Monitorul Oficial nr. 129/11.03.2013, activitatea aferentă zilelor de 2-3.05.2013 va fi recuperată În datele de 13 şi
20.04.2013.
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