
Universitatea Transilvania din Brașov

Hotărâri ale Senatului Universităţii

Nr. 14/ 17.01.2013

1. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat structura Fişei de raportare a activităţii de

cercetare ştiinţifică (FRACS) pentru anul 2013. Structura FRACS se regăseşte în Anexa nr. 1 a
Hotărârii Senatului nr. 14 din 17.01.2013.

2. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat acordarea fiecărui Centru de cercetare a 120
puncte care vor fi repartizate de către Directorul centrului, cu avizul Directorului de Departament,
membrilor centrului care au contribuit la dezvoltarea proiectului ICDT. Aceste puncte pot fi raportate
in fişa FRACS pe anul 2012.

3. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat Planul operaţional al Universităţii Transilvania
pentru anul 2012-2013. Planul operaţional se regăseşte în Anexa nr. 2 a Hotărârii Senatului nr. 14 din
17.01.2013.

4. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat iniţierea, începând cu anul 2013-2014 a
programului de studii Resurse umane - licenţă, forma cu frecvenţă, domeniul Sociologie, în cadrul
Facultăţii de Sociologie şi Comunicare.

5. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat reînfiinţarea, începând cu anul universitar
2013-2014 a programului de studii Canto - licenţă, forma cu frecvenţă, domeniul Muzică, în cadrul
Facultăţii de Muzică.

6. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat înfiinţarea, începând cu anul universitar 2013-
2014 a programului Ing inerie mecanică - licenţă, frecvenţă redusă, domeniul Inginerie mecanică, în
cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică.

7. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat iniţierea, începând cu anul universitar 2012-
2013, a cursului facultativ Classic and modern methods for molecula r diagnostics in human patholog y

din cadrul Facultăţii de Medicină. Cursul se va desfăşura în cadrul Centrului de Formare Continuă,
Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă.

8. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat, cu unanimitate de voturi componenţa
Comisiilor  de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs. Componenţa Comisiilor  de
concurs se regăseşte în Anexa nr. 3 a Hotărârii Senatului nr.14 din 17. 01. 2013.



9. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat propunerile Comisiei de disciplină privind
desfacerea  disciplinară a  contractului individual  de muncă  al  doamnei Preda Carmen Adriana,
conform art.312, litera e, din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011. Aplicarea sancţiunii va deveni
operaţională la data reluării activităţii.

10. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat Regulamentul pentru alegerea reprezentanţilor
studenţilor.

11. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat următoarele taxe, valabile pentru cetăţenii care
studiază pe cont propriu în România cu taxe de şcolarizare în valută, din state care nu sunt membre
ale UE sau SSE : taxă de studii pentru programul de Limba română ca limbă străină - an pregătitor :
220 Euro/lună, pentru anul universitar 2012-2013 ; taxă de procesare dosar de admitere : 30 Euro
(pentru admiterea 2013).

12. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat măsura de stimulare a cadrelor didactice
pentru participarea la mobilităţi de predare în cadrul Programului Lifelong Learning/Acţiunea
Erasmus, începând cu anul universitar 2012-2013, constând în acoperirea cheltuielilor de trasport în
cuantum de până la 300 de euro/mobilitate.

13. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat împuternicirea Oficiului de Relaţii

Internaţionale al universităţii pentru a stabili criteriile şi procedura prin care sunt selecţionaţi

beneficiarii burselor de mobilitate pentru formarea cadrelor didactice şi nedidactice, în cadrul
Programului Lifelong Learning/Acţiunea Erasmus, începând cu anul universitar 2012-2013.

14. Senatul   Universităţii Transilvania din Braşov a   aprobat reînfiinţarea Lectoratului francez   la
Universitatea Transilvania , prin angajarea pe un post de lector a unui cadru didactic asociat, pe baza
acordului de colaborare încheiat cu Ambasada Franţei şi Agenţia Universitară de Francofonie.

15. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat Raportul anual de evaluare internă a calităţii

pentru anul universitar 2012-2013. Raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul universitar
2012-2013 se regăseşte în Anexa nr.4 a Hotărârii Senatului nr.14 din 17. 01. 2013.

16. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat completarea organigramei universităţii.
Organigrama universităţii se regăseşte în Anexa nr. 5 a Hotărârii Senatului nr.14 din 17 .01. 2013.

17. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat schimbarea denumirii posturilor de casier cu

studii medii din componenţa Serviciului Financiar-Contabil, în posturi de administratori financiari (de

patrimoniu) cu studii medii în cadrul aceluiaşi Serviciu. Precizăm că prin schimbarea denumirii nu se
modifică atribuţiile actuale din fişa postului, precum şi faptul că posturile de administratori financiari
(de patrimoniu) introduse în grilele universităţilor prin OMEC nr.4847 bis/2004, sunt reglementate
pentru activităţile care cuprind atribuţii şi sarcini cu specific financiar-contabil.



18. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat componenţa Biroului Electoral pe universitate.
Componenţa Biroului Electoral se regăseşte în Anexa nr. 6 a Hotărârii Senatului nr.14 din 17.01. 2013.

19. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Senatului Universităţii Transilvania prin completarea articolului 8 cu următorul aliniat :
„Biroul Senatului adoptă hotărâri în situaţii deosebite cu obligaţia de a le prezenta spre validare în
prima şedinţă de plen a Senatului, justificând necesitatea urgenţei adoptării hotărârii.”

20. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a validat hotărârea Biroului Permanent al Senatului, cu
privire la alocarea sălii JII4 Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România - filiala Braşov - cu
destinaţia sediul asociaţiei, fără a afecta celelalte activităţi ale departamentului din cadrul Facultăţii de
Construcţii, Universitatea Transilvania din Braşov.

21. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a validat hotărârea Biroului Permanent al Senatului
referitoare la propunerea Compartimentului Juridic-Contencios al universităţii de trecere pe cheltuieli
a unor sume neîncasate, în vederea înscrierii în evidenţele contabile.

22. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat susţinerea examenului de licenţă în cadrul
Universităţii Transilvania din Braşov a doamnei Marin Virginia Andreea, absolventă a Universităţii
„Andrei Şaguna” din Constanţa, Facultatea de Psihosociologie, specializarea Sociologie.

23. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a respins cererea domnului Tecuşan Răzvan, absolvent
al Facultăţii de Drept din cadrul universităţii de a susţine examenul de licenţă la Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii  ”1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

24. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a hotărât ca în baza autonomiei universitare dată de
legislaţia în vigoare - în vederea soluţionării operative a unor solicitări adresate Consiliului de
Administraţie; luând în considerare principiile şi pragurile minimale practicate pentru achiziţiile
publice; respectând tarifele de închiriere a spaţiilor temporar disponibile stabilite de către Senatul
universităţii - să delege Consiliului de Administraţie dreptul de a iniţia şi coordona procedurile privind
închirierea spaţiilor sau a terenurilor disponibile în cazul în care preţul de pornire al închirierii,
calculat pentru un an de zile, este inferior pragului prevăzut în legislaţia naţională privind achiziţiile
publice pentru procedurile de atribuire directă. Consiliul de Administraţie are obligaţia informării
semestriale a Senatului cu privire la contractele încheiate.

25. Senatul Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat acordarea în comodat a unui spaţiu spre
amenajare pentru   desfăşurarea unor   activităţi   organizate de Clubul Sportiv Universitar
Braşov (CSU).

Preşedintele Senatului,

Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Nr.
crt. Denumire Criteriu Formula Calcul

Punctaj Criteriu
Activitate de cercetare științifică, dezvoltare și inovare (criteriul CDI)

1. Articole publicate în reviste recunoscute la nivel interna ional, cotate ISI Web of Science sau
Arts & Humanities 1

60*(1+
Fi+3*SRI)*[CP]

2. Brevete interna ionale / produse noi cu drept de proprietate intelectuală, inclusiv crea ii de artă, 120*[CP]

3. Brevete na ionale (OSIM) / produse noi cu drept de proprietate intelectuală, inclusiv crea ii de 60*[CP]

4. Rezumat de brevet publicat în Monitorul Oficial al României 5
5. Rezumat de brevet publicat în publica ii oficiale interna ionale în domeniul brevetelor 10

6. Monografii, căr i de specialitate cu con inut original, capitole în volume colective, traduceri de 120*[CP]*[NP]/100

7.
Monografii, tratate originale, căr i de specialitate cu con inut original, capitole în volumecolective, traduceri de carte, publicate la edituri na ionale, recunoscute CNCSIS5, inclusiv in
format electronic 30*[CP]*[NP]/100

8. Editarea/coordonarea de volume în edituri interna ionale4 10*[CP]*[NP]/100
9. Editarea/coordonarea de volume în edituri na ionale5, inclusiv în format electronic 5*[CP]*[NP]/100
10. Lucrări știin ifice publicate în volumele conferin elor interna ionale indexate ISI 40*[CP]

11.
Articole publicate în reviste BDI (în această categorie punctajul maxim care poate fi validat este
echivalentul a maxim 1 articol pe an publicat în reviste românești recunoscute de CNCSIS
categoria B+)6, 7

30*[CP]

12. Lucrări știin ifice publicate în volumele unor conferin e interna ionale, cu comitet de recenzori, 15*[CP]

13. Lucrări știin ifice publicate în volumele unor conferin e na ionale/interna ionale, dar nu mai mult 10*[CP]

14. Articole publicate în reviste românești recunoscute de CNCSIS – categoria B (în această 10*[CP]

Contribuții pe plan didactic si profesional (criteriul DID)

15. Suport nou de curs, publicat în reprografie sau editură, inclusiv în format electronic 20*[CP]*[NP]/100

16. Lucrări și aplica ii noi, incluse în îndrumar de aplica ii, publicat la reprografie sau la editură, 20*[CP]*[NP]/100

17. Coordonarea unui program de studiu 15

Recunoașterea și impactul activității (criteriul RIA)

18.
Ini iativa în atragerea de fonduri de cercetare prin proiecte depuse în competi ii de granturi, dacăpropunerea de proiect a ob inut minimum 75% din punctajul maxim posibil al competi iei8 sauini iativa de acreditare/reacreditare laboratoare RENAR

20*[CP]

19. Contracte ob inute/derulate prin competi ii na ionale [VRON]/450
20. Contracte ob inute/derulate prin competi ii interna ionale [VEUR]/100

21. Proiecte/contracte de cercetare/consultan ă/servicii tehnice, tehnologice și culturale, încheiate [VRON]/450

22. Proiecte/contracte de cercetare/consultan ă/servicii tehnice, tehnologice și culturale încheiate [VEUR]/100

FRACS 2013

literatură, muzică etc., recunoscute la nivel interna ional de anvergură2, 3

artă, literatură, muzică etc.2, 3

carte, publicate la edituri interna ionale de prestigiu4

dar nu mai mult de punctajul echivalent al unui articol/an7

de punctajul echivalent al unui articol/an (10 puncte)7

categorie punctajul maxim care poate fi validat este echivalentul unui 1 articol pe an) 7

inclusiv în format electronic

direct cu entită i din ară
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direct cu entită i din străinătate

23. Premii la conferin e/competi ii interna ionale care se regăsesc în standardele minimale ale 5

24. Premii ale Academiei Române 60

25. Visiting professor potrivit standardelor comisiei CNATDCU de specialitate (minimum 1 lună, 60

26. Citări recunoscute de comisia CNATDCU de specialitate 10*[CP]
27. Keynote speaker la conferin e cu proceedings ISI 2
28. Teză de doctorat finalizată și sus inută public - doctorand 35
29. Teză de doctorat finalizată și sus inută public - conducător 10
30. Membru în comisia de îndrumare doctorat (punctaj unic acordat la confirmarea tezei) 2
31. Referent în comisia de doctorat – pe teză 3
32. Referent articole publicate în reviste ISI/BDI/AH - pe articol recenzat6 1
33. Organizarea de evenimente recunoscute cu punctaj în comisia CNATDCU de specialitate 20 *[CP]

34. Membru în comitetul editorial al jurnalelor indexate ISI cu SRI, al revistelor AH (Arts & 10*SRI

comisiei CNATDCU de specialitate

contract de muncă în universitatea de destina ie)

Humanities) sau membru în jurii interna ionale

Precizări:
1. Nu se punctează rezumatele (abstract), chiar dacă sunt publicate în reviste cotate ISI sau reviste cu SRI.
2. Pentru domeniul Muzică, coeficientul CP are valoarea 1 pentru calitatea de autor principal si valori subunitare pentru
coautori, dar nu mai pu in de 0,2.
3. Pentru domeniul Educa ie Fizică și Sport, coeficientul CP are valoarea 1 pentru calitatea de autor principal si valori
subunitare pentru coautori, dar nu mai pu in de 0,2.
4. Editurile interna ionale sunt cele recunoscute de comisiile CNATDCU de specialitate. Pentru domeniul „Literatură”,
se iau în considerare volume originale în genurile literaturii artistice (proză, poezie, teatru) publicate la edituri cu
prestigiu în domeniu.
5. Se punctează doar căr ile și capitolele în volume colective cu un grad ridicat de noutate. Gradul de noutate va fievaluat de o comisie de referen i cu expertiză în domeniul publica iei,  aprobată de către Consiliul Știin ific alUniversită ii.6. Bazele de date interna ionale (BDI) sunt cele recunoscute de comisiile CNATDCU de specialitate. Nu se vor lua înconsiderare forumurile din categoria WSEAS, DAAAM etc. (la domeniile stiin elor umaniste se consideră categoria B,deoarece B+ a fost desfiin at, fiind asimilat cu B, iar fostul B – asimilat cu C)
7. Se vor declara toate articolele publicate din respectiva categorie, acordându-se punctajul numai pentru un articol.
8. Proiectele raportate ca ini iative de atragere de fonduri, exclud proiectele pentru care s-a ob inut premiere în cadrul
UTBv pentru depunerea de proiecte eligibile.
9. Se exclud autocitările.
10. Punctajele minime anuale cerute pentru gradele didactice de profesor, conferen iar, șef lucrări/lector, asistent si
preparator rămân neschimbate în raport cu anul 2012. Minim 50% din punctaj trebuie realizat din criteriul CDI.
11. Pentru cercetătorii știin ifici norma se stabilește la nivel de conferen iar, exclusiv din criteriile CDI și RIA.
12. Directorii Departamentelor vor prezenta anual în Consiliul Facultă ii situa ia cadrelor didactice care nu au îndeplinit
punctajele minime FRACS în ultimii trei ani, împreună cu analiza cauzelor și a măsurilor corective necesare.

Președinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Universitatea Transilvania din Braşov

CABINET RECTOR
500036 Braşov, B-dul EROILOR nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268412088

www.unitbv.ro

PPLLAANN OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL
22001122--22001133

PPrreeaammbbuull

Planul operaţional al Universității Transilvania din Brașov pentru perioada 2012-2013 s-a
elaborat pe baza Planului Strategic elaborat pentru perioada 2012-2016, în concordanță cu
misiunea asumată prin Carta Universității „de a produce şi a transfera cunoaştere către
societate prin: (1) Cercetare ştiinţifică avansată, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, în
domeniul Dezvoltării Durabile, (2) Formare iniţială la nivel universitar prin programe de studii
de licenţă, master şi doctorat, (3) Programe postuniversitare, (4) Dezvoltarea interacţiunii
dintre Universitate şi societate, în structuri comune şi în parteneriate adaptate societăţii bazate
pe cunoaştere”.

În realizarea acestei misiuni, valorile asumate pentru perioada 2012-2013 sunt:
transparenţa, performanţa, colegialitatea,  echitatea,  recunoaşterea meritelor, etica,
deschiderea spre comunitate.

Documentul a pornit de la analiza sintetică a evoluţiei Universității şi a situaţiei sale
actuale. Această analiză s-a bazat atât pe documente publice de referinţă (Carta Universităţii,
rapoarte de autoevaluare şi de evaluare instituţională ARACIS şi EUA, rapoartele de evaluare
internă a calităţii, rapoartele anuale privind starea universităţii etc.), cât şi pe discuţiile purtate
cu cadre didactice, studenţi, reprezentanţi ai structurilor suport din universitate şi o parte din
personalul didactic auxiliar şi TESA.

Planul Operaţional pentru anul 2012-2013 este un instrument elaborat în concordanţă
cu Planul Operaţional al facultăţilor universităţii noastre precum şi cu Planul Strategic al
universităţii fiind o modalitate eficientă de stabilire a coordonatelor pe care conducerea
universităţii împreună cu toţi membrii comunităţii academice trebuie să o respecte asigurând
astfel dezvoltarea coerentă şi permanentă a Universităţii Transilvania în contextul integrării
României în Uniunea Europeană

Rector,
Prof.univ.dr. Ioan Vasile Abrudan

http://www.unitbv.ro/
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Obiectivul 1: Promovarea unei structuri, a unor reglementări de funcţionare şi a unui sistem
de alocare a resurselor care să contribuie la dezvoltarea durabilă şi armonioasă a universităţii,
prin:

1.1. Asigurarea unor relaţii de lucru bazate pe transparenţă, colaborare şi onestitate
cu Senatul Universităţii, organizaţiile studenţeşti, facultăţile şi departamentele
universităţii, Institutul de cercetare-dezvoltare ICDT-PRODD şi celelalte structuri
şi organizaţii din universitate;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

1.2. Identificarea periodică şi înaintarea către Senat a propunerilor de amendare a
Cartei Universităţii şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare, în vederea
armonizării acestora cu schimbările legislaţiei naţionale în domeniu şi cu nevoile
de dezvoltare a universităţii;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

1.3. Promovarea unor structuri suport şi administrative adaptate la nevoile de
dezvoltare a universităţii şi care să servească cu competenţă şi respect
comunitatea universitară, precum şi a unui sistem informatizat de circulaţie a
documentelor prin care să fie redusă birocraţia actuală;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

1.4. Sprijinirea dezvoltării tuturor facultăţilor din universitate;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

1.5. Promovarea unui sistem de alocare a resurselor către facultăţi şi departamente
bazat pe transparenţă, colegialitate, echitate şi flexibilitate (în condiţiile
respectării reglementărilor în vigoare);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

1.6. Promovarea unor mecanisme şi structuri (inclusiv fundaţii) care să permită
facultăţilor/departamentelor să presteze activităţi specifice (altele decât
activităţile de educaţie şi cercetare), prin care să atragă finanţare pentru propria
dezvoltare;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

1.7. Organizarea în fiecare an a cel puţin unei şedinţe a Consiliului de Administraţie în
fiecare facultate din universitate, în vederea cunoaşterii şi înţelegerii
problemelor specifice cu care se confruntă facultăţile/departamentele.
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie
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Obiectiv 2: Promovarea în universitate a unui climat favorabil de formare, dezvoltare şi
motivare a resursei umane, prin:

2.1. Analiza  la nivelul fiecărei facultăţi/departament a  situaţiei  resursei umane  şi
elaborarea unui program pe termen scurt, mediu şi lung de dezvoltare a acesteia
în vederea satisfacerii nevoilor didactice, ştiinţifice şi administrative (inclusiv a
cerinţelor de acreditare a diverselor programe de studii);
o Termen: aprilie 2013
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.2. Profesionalizarea structurii administrative, la nivelul universității și al facultăților,
prin creșterea rolului administrației în sprijinirea dezvoltării unei conduceri
academice mai competente și mai eficiente;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.3.Asigurarea competențelor de cercetare și didactice ale personalului academic prin
procese de selecție, dezvoltare și management); atragerea de cadre didactice talentate
atât din punctul de vedere al cercetării științifice cât și cel al procesului educațional;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.4. Identificarea nevoilor de dezvoltare în carieră a diverselor categorii de personal
(didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi TESA) şi promovarea unor mecanisme
de satisfacere a acestor nevoi (training, specializări, facilitarea continuării studiilor
superioare pentru personalul cu studii medii etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.5. Identificarea  la nivelul universităţii a personalului didactic şi de cercetare cu
performanţe în diverse domenii (ştiinţific, administrativ, relaţiile cu studenţii,
relaţiile cu mediul economic şi socio-cultural, organizarea practicii etc.) şi
asigurarea cadrului optim de performanţă pentru aceste categorii de personal,
precum şi de transfer a acestor cunoştinţe către alţi colegi;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.6. Sprijinirea logistică şi financiară a cadrelor didactice în vederea finalizării
doctoratului, a realizării criteriilor minimale de abilitare sau pentru obţinerea
titlurilor ştiinţifice (training, plata taxelor de publicare, a participărilor la
conferinţe etc.), precum şi premierea de către universitate a rezultatelor
cercetării;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi informatizarea

2.7. Identificarea şi promovarea unor mecanisme de atragere a tinerilor valoroşi în
universitate prin stimulente financiare şi morale (cazare, implicarea în proiecte,
sprijinirea participării la stagii de specializare, conferinţe etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie
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2.8. Susţinerea cadrelor didactice cu experienţă din universitate pentru a participa şi
a reprezenta universitatea în diverse structuri, consilii sau agenţii la nivel regional,
naţional sau internaţional (ARACIS, CNATDCU, CNCS, CNFIS, consilii de
administraţie, comitete naţionale şi internaţionale etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.9. Sprijinirea profesorilor pensionari pentru continuarea activităţii şi propunerea
către Senat a unor mecanisme de recompensă financiară atractive pentru
conducătorii de doctorat şi coordonatorii – pensionari de contracte de cercetare-
dezvoltare;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.10. Identificarea şi promovarea mecanismelor de recompensă (financiară, punctaj
FRACS, prioritate la promovare etc.) pentru personalul didactic şi TESA care
prestează activităţi suplimentare (admitere, coordonare practică, GESFO, orar,
pregătire rapoarte de evaluare internă etc.) sau pentru soluţii inovative privind
dezvoltarea universităţii;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

2.11. Identificarea şi promovarea unor mecanisme de dezvoltare a sentimentului de
apartenenţă la comunitatea Universităţii Transilvania din Braşov, inclusiv prin
produse personalizate (insignă, office pack etc.).
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii,
Departamentul demarketing şi imagine

Obiectiv 3: Promovarea unui proces de învăţământ modern, centrat pe nevoile studenţilor şi
corelat cu cerinţele pieţei muncii, prin:

• Înființarea unui Consiliu de curriculum (format din cadre didactice cu experiență în
proiectarea și managementul programelor de studii) responsabil cu strategia
curriculară în universitate.
o Termen: aprilie 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea didactică

• Implementarea unui program de conformare la cerinţele standardelor generale şi a
celor specifice de acreditare pentru toate programele de studii autorizate să
funcţioneze provizoriu sau care urmează să fie evaluate periodic;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

• Susţinerea compatibilizării programelor de studii cu prevederile cadrului naţional al
calificărilor din învăţământul superior;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Prorectorul cu activitatea didactică
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• Integrarea temei „dezvoltării durabile” în programele de studii din oferta
educațională a universității, ca element specific în identitatea instituției;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Prorectorul cu activitatea didactică

• Fundamentarea şi propunerea către Senatul Universităţii a numărului minim de
studenţi pentru demararea unui program de studii, în conformitate cu noile
reglementări privind finanţarea domeniilor de studii prin granturi multianuale de
studiu;
o Termen:mai 2013
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

• Susţinerea dimensionării echilibrate a formaţiilor de studiu în situaţiile în care
posibilităţile financiare permit acest lucru;
o Termen: iulie 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea didactică

• Promovarea, în procesul didactic, a tehnicilor de predare inovative și a metodelor de
evaluare corespunzătoare obținerii rezultatelor învățării proiectate; creşterea
gradului de utilizare a platformei e-learning de către cadre didactice şi studenţi;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea didactică

• Reproiectarea programelor de studii și definirea rezultatelor învățării în sensul
formării competenţelor transversale, inclusiv dezvoltarea personală, a spiritului civic
și etic în rândul studenților;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Prorectorul cu activitatea didactică

• Stimularea activităţilor didactice de tip interactiv şi susţinerea logistică şi financiară a
practicii de specialitate;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea didactică

• Abordarea cercetării științifice ca și componentă a procesului de educație, de-a
lungul întregului traseu: licență – master – doctorat;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

• Promovarea unor programe în limbi străine şi a unor programe europene comune
(joint degree/double degree) mai ales în ciclul II - master, consolidarea centrului de
predare a limbii române ca limbă străină şi înființarea a unui welcome office pentru
studenţii internaţionali;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Prorectorul cu activitatea didactică

• Dezvoltarea unei structuri suport (susţinută de specialiştii din domeniul ştiinţelor
educaţiei din universitate) care să coordoneze „masteratul didactic”, să proiecteze
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strategia de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi să monitorizeze
implementarea acesteia;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii,
Prorectorul cu activitatea didactică

• Elaborarea şi implementarea unui program de profesionalizare a carierei
universitare prin formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul didacticii
universitare (didactica specialităţii, specificitatea carierei didactice etc.); asigurarea
mijloacelor necesare pentru traininguri de didactică la nivel universitar, sprijin
logistic pentru efectuarea de schimburi de experiență cu colegi din alte universități
din țară și din străinătate, participarea la concursuri profesionale naționale și
internaționale cu propriii studenți.
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea didactică, Prorectorul cu activitatea
studenţească şi legătura cumediul economic şi socio-cultural

• Dezvoltarea formării continue în universitate pe baza diversificării ofertei de
programe acreditate, a extinderii bazei materiale, a elaborării unor materiale
didactice adecvate,  a flexibilităţii decizionale şi financiare şi a unui marketing
adecvat.
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

Obiectiv 4: Susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic, prin:

• Promovarea cadrului instituţional, logistic şi de alocare a resurselor prin care
universitatea să se situeze printre cele mai performante universităţi din România în
domeniul cercetării şi să devină reprezentativă la nivel internaţional în domeniul
Dezvoltării durabile;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

• Sprijinirea instituţională şi administrativă a ICDT – PRODD şi a Şcolii Doctorale
Interdisciplinare (SDI) în desfăşurarea activităţilor specifice;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,
Directorul ICDT, Directorul SDI

• Promovarea ICDT – PRODD la nivel regional, naţional şi internaţional în vederea
valorificării potenţialului avantaj competitiv şi de imagine pe care acesta îl conferă
universităţii;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare, Directorul ICDT,

• Adaptarea sistemului de promovare şi evaluare a activităţii de cercetare la cerinţele
actuale pe plan naţional şi internaţional;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea



Anexa 2/HS nr. 14 din 17.01.2013

7

• Elaborarea unei strategii şi a măsurilor de implementare care să stimuleze creşterea
vizibilităţii bazate pe rezultatele cercetării în universitate (articole, brevete etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

• Sprijinirea dezvoltării Editurii Universității Transilvania din Brașov, a (re)acreditării și
clasificării ei într-o poziție relevantă pentru toate domeniile științifice reprezentative
din universitate; susținerea în continuare a apariției seriilor valoroase ale Buletinului
Științific al Universității;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea didactică, Directorul Editurii

• Recompensarea conducătorilor de doctorat în momentul validării tezelor
coordonate;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

• Propunerea unor măsuri de întărire a SDI şi de stimulare a colaborărilor
internaţionale, a doctoratului în cotutelă şi a atragerii de doctoranzi şi post-
doctoranzi din străinătate;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

• Asigurarea unui cadru flexibil şi stimulativ de desfăşurare a activităţii Incubatorului
Tehnologic şi de Afaceri PRO-Energ şi a Centrului de Tehnologii, Inventică şi Business
şi promovarea colaborării acestora cu Centrul de afaceri, transfer tehnologic şi
incubator de afaceri ce va fi construit de către Agenţia Metropolitană în apropierea
ICDT-PRODD;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea

• Sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor prin organizarea sesiunilor
cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi premierea celor mai bune lucrări într-un cadru
festiv, susţinerea participării la evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi
editarea unor reviste studenţeşti de cultură şi informaţie ştiinţifică;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,
Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cumediul economic şi socio-cultural

• Sprijinirea logistică şi financiară a publicaţiilor ştiinţifice ale universităţii sau a celor
sub egida universităţii în vederea creşterii impactului şi a vizibilităţii naţionale şi
internaţionale.
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Directorul Editurii
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Obiectiv 5: Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat real şi activ cu studenţii în implementarea
tuturor proceselor academice din universitate, în soluţionarea problemelor sociale, precum şi
în colaborarea cu mediul exterior universităţii prin:

• Susținerea punctelor de vedere şi a poziţiei studenţilor în soluţionarea problemelor
specifice universităţii şi a altor aspecte sociale sau extra-universitare care îi
preocupă;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Îmbunătăţirea comunicării cu studenţii la nivelul conducerii universităţii şi a
facultăţilor, inclusiv prin mijloace precum adresă de e-mail dedicată şi căsuţă de
„Reclamaţii şi opinii”, pentru stimularea implicării lor în viața comunității
universitare;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,
Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cumediul economic şi socio-cultural

• Dezvoltarea mijloacelor de promovare a personalităţii şi a reuşitelor studenţilor
universităţii, care să includă: premierea într-un cadru adecvat a studenţilor cu
rezultate deosebite, afişarea reuşitelor acestora în interiorul universităţii, editarea
anuală şi distribuirea către partenerii din mediul economic și socio-cultural a unei
broşuri cu realizările studenţilor;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Susţinerea organizării şi premierii anuale la nivel de facultăţi a concursurilor „Cel mai
bun student din an”, „Cea mai bună grupă” şi „Şeful de promoţie”, precum şi
stimularea implicării studenţilor în identificarea proiectelor de dezvoltare a
universităţii prin organizarea anuală a concursului de idei şi proiecte „Zece din
douăzeci de mii”;
o Termen: iunie 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Organizarea anuală a Conferinței „Absolvenții în fața companiilor – AFCO”, în
vederea promovării proiectelor de diplomă ale absolvenților de licență și master în
fața reprezentanților mediului economic și socio-cultural;
o Termen:mai 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Intensificarea colaborării cu casa de cultură a studenţilor, clubul sportiv universitar şi
sprijinirea organizării în colaborare cu facultăţile de profil a unor spectacole,
festivaluri, concursuri sportive etc.;
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• Elaborarea şi implementarea unei strategii de implicare şi angajare a studenţilor în
diverse activităţi din universitate sau în proiecte comune cu agenţii economici;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Promovarea unei legături mai strânse a studenţilor cu mediul socio-economic prin
parteneriate directe, organizarea de stagii de tip internship sau atragerea de burse
sau proiecte specifice;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Susţinerea materială din fonduri proprii şi din alte venituri atrase, a studenţilor cu
probleme sociale (scutirea de la plata taxei de şcolarizare sau a taxei de cămin,
sprijinirea familiilor de studenţi în momentul căsătoriei sau naşterii unui copil etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural, Consiliul de Administraţie

• Susţinerea directă a activităţilor studenţeşti prin alocarea unui sediu adecvat pentru
reprezentanţii studenţilor şi printr-un buget distinct, inclus în bugetul anual al
universităţii, pe baza unor priorităţi şi a unei repartizări stabilite în mod transparent
de reprezentanţii studenţilor;
o Termen: aprilie 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural, Consiliul de Administraţie

• Asigurarea cadrului de personal şi a celui logistic Centrului de Informare, Consiliere şi
Orientarea în Carieră (CICOC), astfel încât acesta să poată asigura premisele pentru
integrarea studenţilor şi a absolvenţilor în societate; identificarea cauzelor ce conduc la
rate ridicate de abandon și crearea de mecanisme pentru reducerea acestui fenomen.
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Organizarea, în parteneriat cu studenţii, a zilelor porţilor deschise, precum şi a
caravanei studenţilor, în liceele din regiune.
o Termen:mai 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii

Obiectiv 6: Dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic şi socio-cultural şi promovarea
universităţii ca entitate reprezentativă la nivel regional, naţional şi internaţional, prin:

• Intensificarea relaţiilor, colaborărilor şi parteneriatelor cu agenţii economici şi
mediul cultural de la nivel local, regional şi naţional în dezvoltarea activităţilor de
formare a resursei umane, culturale, de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic;
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• Înfiinţarea „Consiliului partenerilor Universităţii Transilvania din Braşov”, pentru
crearea cadrului instituţional de stimulare coerentă a relaţiilor universităţii cu
mediul economic şi socio-cultural;
o Termen: aprilie 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural, Consiliul de Administraţie

• Dezvoltarea unor parteneriate constructive cu autorităţile locale şi regionale,
precum şi cu diverse instituţii, organizaţii şi  agenţii,  în vederea realizării unor
proiecte comune care să conducă la dezvoltarea universităţii precum şi a comunităţii
locale şi regionale;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Stimularea implicării partenerilor în dezvoltarea programelor de master care să
răspundă solicitărilor din mediul economic și socio-cultural;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural, Prorectorul cu activitatea didactică

• Dezvoltarea de mecanisme pentru identificarea periodică a gradului de satisfacție al
angajatorilor și pentru urmărirea carierei absolvenților;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

• Elaborarea şi implementarea, în parteneriat cu autorităţile locale şi cu mediul socio-
economic şi cultural, a unei strategii de transformare a Braşovului în centrul
vacanţelor studenţeşti, prin care să fie valorificate şi facilităţile de cazare şi masă ale
universităţii în perioada de vacanţă;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Elaborarea şi implementarea unei strategii de promovare a imaginii universităţii în
comunitate, la nivel regional, naţional şi internaţional, care să evidențieze atât
domeniile de tradiție cât și cele dezvoltate mai recent, respectiv rezultatele și
realizările deosebite obținute în cadrul acestora;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii,
Consiliul de Administraţie

• Constituirea „Clubului Seniorilor” din universitate, ca organ consultativ al rectorului,
cu un board format din personalităţi care ne-au reprezentat în consilii, agenţii sau
organisme naţionale şi internaţionale;
o Termen:martie 2013
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii,
Consiliul de Administraţie
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• Dezvoltarea coerentă şi susţinută a facilităţilor comunităţii ALUMNI şi atragerea mai
activă a absolvenţilor în viaţa şi dezvoltarea universităţii;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural

• Dezvoltarea unor parteneriate cu liceele din judeţul Braşov şi din judeţele limitrofe
prin care să fie prezentată şi promovată cu regularitate universitatea şi care să
sprijine recrutarea noilor studenţi; creșterea gradului de informare a potențialilor
candidați cu privire la oferta educațională a universității, pentru facilitarea alegerii
carierei potrivite și reducerea ratei de abandon în primi ani de studiu;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Prorectorul cu activitatea studenţească şi legătura cu mediul economic
şi socio-cultural, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii,
Consiliul de Administraţie

Obiectiv 7: Dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea judicioasă a bazei materiale a universităţii,
prin:

• Promovarea unui program de renovare, reabilitare, întreţinere şi semnalizare a
corpurilor de clădire ale universităţii, astfel încât acestea să fie aduse la standardele
pe care le impune o instituţie publică de referinţă din unul dintre cele mai frumoase
şi mai importante oraşe din România;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Directorul Tehnico-administrativ

• Elaborarea şi implementarea pe termen scurt a unui plan de amenajare a unor noi
spaţii (subsol, mansardă etc.) în corpurile de clădire ale universităţii (Rectorat,
corpurile P, K, N, S, J, Colina universităţii etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Directorul Tehnico-administrativ

• Continuarea procesului de intabulare a bunurilor imobile ale universităţii şi de
lămurire a situaţiei terenurilor şi a clădirilor revendicate de către foştii proprietari;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Oficiul Juridic

• Elaborarea şi implementarea unui plan de amenajare, reorganizare şi alocare a
spaţiilor în corelaţie cu nevoile proceselor academice din universitate, prin
consultarea tuturor facultăţilor;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Directorul Tehnico-administrativ ,Consiliul de Administraţie

• Analizarea situaţiei investiţiilor în derulare sau a celor planificate pe termen scurt, a
implicaţiilor financiare ale acestora şi organizarea unui proces de consultare cu
comunitatea academică în vederea stabilirii oportunităţii şi prioritizării lor;
o Termen: aprilie 2013
o Răspund: Rectorul
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• Stimularea implicării mai active a facultăţilor în dezvoltarea şi întreţinerea bazei
materiale a universităţii prin activităţi specifice domeniului (producţia de mobilier,
întreţinerea unor reţele de calculatoare, amenajarea spaţiilor verzi etc.);
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

• Continuarea procesului de îmbunătăţire a condiţiilor de cazare, acces la internet şi
servire a mesei în cele două locaţii (Memorandului şi Colina Universităţii), precum şi
dezvoltarea unor facilităţi de servire a produselor de patiserie sau a băuturilor
nealcoolice în corpurile de clădire din universitate;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Directorul Tehnico-administrativ, Directorul Cămine-cantine

• Colaborarea cu autorităţile locale şi cu Inspectoratul Şcolar Braşov în vederea
identificării disponibilităţii unor spaţii (Strada Castelului, cămine ale liceelor etc.) în
vederea preluării şi amenajării lor ca spaţii didactice sau pentru cazarea studenţilor;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul

• Elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare a bazei sportive a
universităţii, precum şi de facilitare a accesului studenţilor universităţii la bazele
sportive şi la instituţiile culturale din Braşov;
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

• Identificarea şi implementarea măsurilor de reabilitare şi dezvoltare a unor baze de
recreere, agrement sau organizarea unor evenimente cultural-sportive pentru
angajaţii şi studenţii universităţii în zonele deţinute de universitate (Noua, Săcele,
Sânpetru etc.).
o Termen: permanent
o Răspund: Rectorul, Consiliul de Administraţie

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN

Prezentul Plan operaţional a fost discutat şi aprobat în şedinţa de Senat nr.
14 din 17.01.2013.
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Universitatea Transilvania din Braşov
Senat

Comisiile de concurs aprobate de Senatul Universităţii Transilvania din Braşov

Nr.
crt. Facultatea Departamentul Postul Comisia de concurs

1. Inginerie Mecanică Inginerie
Mecanică

Conferenţiar,
poz. 24

Preşedinte Prof. dr. ing. Sorin VLASE (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Gheorghe POPESCU (U Politehnica Bucureşti)
Prof. dr. ing. Gheorghe DUMITRAŞCU (U Tehnică ”Gh.Asachi”
Iaşi)
Prof. dr. ing. Tănase PANAIT (U ”Dunărea de Jos” Galaţi)
Prof. dr. ing. Gheorghe BĂCANU (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. ing. Dumitru NICOARĂ (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. ing. Daniela ŞOVA (U Transilvania din Braşov)

2. Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor

Ingineria
materialelor şi

Sudură

Conferenţiar,
poz. 12

Preşedinte Prof. dr. ing. Teodor MACHEDON PISU(U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Ionelia VOICULESCU (U Politehnica Bucureşti)
Prof. dr. ing. Ioan VIDA SIMITI (U Tehnică din Cluj Napoca)
Prof. dr. ing. Dănuţ MIHĂILESCU (U ”Dunărea de Jos” din Galaţi)
Prof. dr. ing. Mircea Horia ŢIEREAN (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. ing. Victor GEANTĂ (U Politehnica Bucureşti)
Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU (U ”Dunărea de Jos” din
Galaţi)

3.
Inginerie Electrică şi

Ştiinţa
Calculatoarelor

Automatică şi
tehnologia
informaţiei

Profesor,
poz.

6

Preşedinte Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Doru TALABĂ (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Inocenţiu MANIU (U Politehnica din Timişoara)
Prof. dr. ing. DoinaPÂSLĂ(U Tehnică din Cluj-Napoca)
Prof. dr. ing. Laszlo T. KOCZY (Budapest University of
Technology and Economics, Budapest, Hungary)

Membri
supleanţi

Prof. dr. ing. Peter FOLDESI (Széchenyi István University,Gyõr,
Hungary)

Şef de lucrări,
poz.
24

Preşedinte Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU (U Transilvania din Braşov)

Membri Prof. dr. ing. Florin MOLDOVEANU (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Vasile COMNAC ( U Transilvania din Braşov)
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Conf. dr. ing. Constantin SUCIU ( U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. ing. Dan FLOROIAN ( U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Şef lucrări dr. ing. Cristian BOLDIŞOR( U Transilvania din
Braşov)
Şef lucrări dr. ing. Dominic-Mircea KRISTALY(U Transilvania
din Braşov)

Electronică şi
calculatoare

Şef de lucrări,
poz.
30

Preşedinte Prof. dr. ing. Mihai ROMANCA(U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Petre Lucian OGRUŢAN (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Paul Nicolae BORZA(U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Dan NICULA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. ing. Gheorghe PANĂ (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf. dr. ing. Mihail Laurenţiu IVANOVICI (U Transilvania Braşov)
Conf. dr. ing. Marian ALEXANDRU (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz.
36

Preşedinte Conf. dr. ing. Carmen GERIGAN (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Florin SANDU (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Mihai ROMANCA(U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Dan NICULA (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. PetreLucianOGRUŢAN(U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. ing. Dan Ioan OLTEAN (U Transilvania din Braşov)
Conf.dr. ing. Gheorghe PANĂ (U Transilvania din Braşov)

4. Construcţii Inginerie Civilă

Conferenţiar,
poz.
18

Preşedinte Prof.dr.ing. Mihai BUDESCU(U Tehnică ”Gh.Asachi” Iaşi)

Membri

Prof.dr.ing. Ioan CURTU (U Transilvania din Braşov)
Prof.dr.ing. Radu VĂCĂREANU (U Tehnică de Construcţii
Bucureşti)
Conf.dr.ing. Alexandru ALDEA (U Tehnică de Construcţii
Bucureşti)
Conf.dr.ing. Gobesz ZSONGOR (U Tehnică din Cluj-Napoca)
Prof.dr.ing. Dan DIACONU ŞOTROPA (U Tehnică ”Gh.Asachi”
Iaşi)

Conferenţiar,
poz.
19

Preşedinte Prof.dr.ing. Mihai DICU(U Tehnică de Construcţii Bucureşti)

Membri
Prof.dr.ing. Ioan CURTU (U Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Radu Ionut RĂCĂNEL(U Tehnică de Construcţii
Bucureşti)
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Conf.dr.ing. Herman Iosif ALEXANDRU (U Politehnica
Timişoara)
Conf.dr.ing. Stelian POSTOACĂ (U Tehnică de Construcţii
Bucureşti)
Conf.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL (U Tehnică de Construcţii
Bucureşti)

Asistent,
poz.
26

Preşedinte Prof.dr.ing. Ioan TUNS (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf.dr.ing. Gavrilă MUNTEAN (U Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Marius BOTIŞ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr.dr.ing. Adam DOSA (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr.dr.ing. Paraschiva MIZGAN (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi Şef lucr.dr.ing. Florin TAMAS (U Transilvania din Braşov)

Instalaţii pentru
Construcţii

Conferenţiar,
poz.

3

Preşedinte Prof.dr.ing. Ioan BOIAN (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. . Ioan BORZA (U Politehnica Timişoara)
Conf.dr.ing. Marina VERDEŞ (U Tehnică ”Gh.Asachi” Iaşi)
Prof.dr.ing. Liviu DRUGHEAN (U Tehnică de Construcţii
Bucureşti)

Membri
supleanţi Conf.dr.ing. Alexandru ŞERBAN (U Transilvania din Braşov)

Conferenţiar,
poz.

4

Preşedinte Prof.dr.ing. Ioan BOIAN (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr.ing. . Ioan BORZA (U Politehnica Timişoara)
Conf.dr.ing. Marina VERDEŞ (U Tehnică ”Gh.Asachi” Iaşi)
Prof.dr.ing. Liviu DRUGHEAN (U Tehnică de Construcţii
Bucureşti)

Membri
supleanţi Conf.dr.ing. Alexandru ŞERBAN (U Transilvania din Braşov)

5. Alimentaţie şi
Turism

Ingineria si
Managementul
Alimentatiei si

Turismului

Şef de lucrări,
poz.
26

Preşedinte Prof. dr. ing. Vasile PADUREANU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Nicolae ŢANE (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr.ing. Romulus GRUIA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. ing. Liviu GACEU (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Miron FLOREA (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. ing. Carol CSATLOS (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. ing. Marius HODÎRNĂU(U Transilvania din
Braşov)
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6. Design de Produs şi
Mediu

Design de
produs,

mecatronică şi
mediu

Conferenţiar,
poz.
32

Preşedinte Prof. dr. ing. Anca DUŢĂ CAPRĂ (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Viorica MUŞAT (U ”Dunărea de Jos” Galaţi)
Prof.dr. Aurelia MEGHEA (U Politehnica Bucureşti)
Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU (U Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Ileana RĂU (U Politehnica Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Carmen TEODOSIU (U Tehnică ”Gh.Asachi” Iaşi)
Prof. dr. Lucia Georgeta DUMITRESCU (U Transilvania din Braşov)

Conferenţiar,
poz.
33

Preşedinte Prof. dr. ing. Anca DUŢĂ CAPRĂ (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Viorica MUŞAT (U ”Dunărea de Jos” Galaţi)
Prof.dr. Aurelia MEGHEA (U Politehnica Bucureşti)
Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU (U Transilvania din Braşov)
Conf.dr.ing. Ileana RĂU (U Politehnica Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof.dr.ing. Carmen TEODOSIU (U Tehnică ”Gh.Asachi” Iaşi)
Prof. dr. Lucia Georgeta DUMITRESCU (U Transilvania Braşov)

Şef de lucrări,
poz.
69

Preşedinte Prof. dr. ing. Luciana CRISTEA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. ing. Ileana Constanţa ROŞCA (U Transilvania din
Braşov)
Prof. dr. ing. Angela REPANOVICI (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Mihaela Ioana BARITZ (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. ing. Daniela Mariana BARBU (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. fiz. Sorin Constantin ZAMFIRA(U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. ing. Gheorghe BEJINARU- MIHOC (U Transilvania din
Braşov)

7.
Ştiinţe Economice şi

Administrarea
Afacerilor

Marketing,
Turism,  Servicii

şi Afaceri
Internaţionale

Profesor,
poz. 4

Preşedinte Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Valerică OLTEANU (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Ştefan BOBOC (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Gheorghe ORZAN (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Tiberiu FORIŞ(U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Ana ISPAS (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Ileana TACHE (U Transilvania din Braşov)

Conferenţiar,
poz.8

Preşedinte Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU (U Transilvania din Braşov)
Membri Prof. dr. Răzvan ZAHARIA (ASE Bucureşti )
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Prof. dr. Carmen BĂLAN (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Mihaela DIACONU (U din Piteşti )
Conf.. dr. Ionel DUMITRU (ASE Bucureşti )

Membri
supleanţi

Conf. dr. Nicolae BÂRSAN-PIPU (U Creştină ”Dimitrie
Cantemir” din Braşov)
Conf. dr. Nicolae MARINESCU (U Transilvania din Braşov)

Conferenţiar,
poz.9

Preşedinte Prof. dr. Ileana TACHE (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Ilie ROTARIU (U ”Lucian Blaga” din Sibiu )
Prof. dr. Filimon STREMŢAN (U ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
)
Conf. dr. Liliana CONSTANTINESCU (U Creştină ”Dimitrie Cantemir”
din Bucureşti )
Conf. dr. Dana BOŞCOR (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Tiberiu FORIŞ(U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Gheorghe EPURAN (U ”Vasile Alecsandri”  din Bacău)

Conferenţiar,
poz.10

Preşedinte Prof. dr. Ileana TACHE (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Răzvan ZAHARIA (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Carmen BĂLAN (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Nicoleta PETCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ionel DUMITRU (ASE Bucureşti )

Membri
supleanţi

Conf. dr. Nicolae BÂRSAN-PIPU (U Creştină ”Dimitrie Cantemir” din
Braşov)
Conf. dr. Nicolae MARINESCU (U Transilvania din Braşov)

Conferenţiar,
poz.11

Preşedinte Conf. dr. Dana BOŞCOR (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Mihaela DIACONU (U din Piteşti )
Prof. dr. Filimon STREMŢAN (U ”1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia )
Prof. dr. Ilie ROTARIU (U ”Lucian Blaga” din Sibiu )
Prof. dr. Ana ISPAS (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Silvia SUMEDREA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Liliana CONSTANTINESCU (U Creştină ”Dimitrie
Cantemir” din Bucureşti)

Finanţe,
Contabilitate şi

Teorie
Conferenţiar,

poz.7

Preşedinte Conf. dr. Adrian TRIFAN (U Transilvania din Braşov)

Membri Prof. dr. Mihaela DUMITRANA (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU (U “Ovidius” Constanţa)
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Economică Conf. dr. Adela DEACONU (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)
Conf. dr. Nicoleta ASALOŞ(U “Ovidius” Constanţa)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Fănuţa POP (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)
Conf. dr. Silvia SUMEDREA (U Transilvania din Braşov)

Conferenţiar,
poz.8

Preşedinte Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Ion STANCU (ASE Bucureşti )
Prof. dr. Ion NISTOR (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)
Prof. dr. Ovidiu STOICA (U “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)
Prof. dr. George IONESCU (U Româno Americană, Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Ioan TRENCA (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)
Prof. dr. Petre BREZEANU (ASE Bucureşti )

Conferenţiar,
poz.9

Preşedinte Conf. dr. Silvia SUMEDREA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof.dr. Elena Cerasela SPĂTĂROIU U ( “Ovidius” Constanţa)
Prof. dr. Mihaela DUMITRANA (ASE Bucureşti )
Conf. dr. Adela DEACONU (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)
Conf. dr. Fănuţa POP (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Nicoleta ASALOŞ(U “Ovidius” Constanţa)
Conf.dr. Monica SZELES RAILEANU (U Transilvania din
Braşov)

8. Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei

Psihologie şi
Formare în

Educaţie

Lector,
poz. 24

Preşedinte Conf. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE (U Transilvania din
Braşov)

Membri

Prof. univ. dr.Elena COCORADĂ (U Transilvania din Braşov)
Prof. univ. dr.Marcela Rodica LUCA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Aurel Ion CLINCIU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Toader PĂLĂŞAN (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Lector dr. Laura Elena NASTASĂ (U Transilvania din Braşov)
Lector dr. Mihaela VOINEA (U Transilvania din Braşov)

Lector,
poz. 25

Preşedinte Conf. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE (U Transilvania din
Braşov)

Membri

Prof. univ. dr.Elena COCORADĂ (U Transilvania din Braşov)
Prof. univ. dr.Marcela Rodica LUCA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Aurel Ion CLINCIU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Toader PĂLĂŞAN (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Lector dr. Laura Elena NASTASĂ (U Transilvania din Braşov)
Lector dr. Mihaela VOINEA (U Transilvania din Braşov)
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9. Educaţie Fizică şi
Sporturi Montane

Educaţie Fizică
şi Motricitate

Specială

Conferenţiar,
poz.7

Preşedinte Prof. dr. Mircea NEAMŢU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Lorand BALINT (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Liliana MIHĂILESCU (U Piteşti)
Prof. dr. Dana BĂDĂU (U Medicină şi Farmacie Tg. Mureş)
Conf. dr. Marian CREŢU (U Piteşti)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Elena BALINT (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Nicolae MIHĂILESCU (U Piteşti)

Lector,
poz. 18

Preşedinte Prof. dr. Mircea NEAMŢU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Lorand BALINT (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Florentina NECHITA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Carmen GUGU GRAMOTOPOL (U Transilvania din
Braşov)
Lect. dr. Alina MARTOMA (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Silviu CIOROIU (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Dana BĂDĂU (U Medicină şi Farmacie Tg. Mureş)

Performanţă
Motrică

Conferenţiar,
poz.3

Preşedinte Conf. dr. Elena MOLDOVAN (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Dionisie TURCU (U ”Lucian Blaga”din Sibiu)
Conf.dr.RăzvanENOIU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ionel MELENCO (U “Ovidius” Constanţa)
Conf. dr. Mihaela GANCIU (U din Bucureşti)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Georgeta NICULESCU (U ”Spiru Haret” Bucureşti)
Conf. dr. Elena SABĂU (U ”Spiru Haret” Bucureşti)

Lector,
poz. 8

Preşedinte Conf. dr. Elena MOLDOVAN (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Dionisie TURCU (U ”Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf.dr.RăzvanENOIU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Georgeta NICULESCU (U ”Spiru Haret” Bucureşti)
Lect. dr. Gabriel Marian MANOLACHE (U ”Dunărea de Jos”
Galaţi)

Membri
supleanţi

Lect. dr. Ioan TURCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. Dr. Elena SABĂU (U ”Spiru Haret” Bucureşti)

10. Muzică
Interpretare şi

Pedagogie
Muzicală

Conferenţiar,
poz. 13

Preşedinte Conf. dr. Ignác Csaba FILIP (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Dan PEPELEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ioan FERNBACH (U de Vest din Timişoara)
Conf. dr. Elena PÂRVU (U de Arte ”G. Enescu” din Iaşi)
Conf. dr. Constantin STANCIU (U de Arte ”G. Enescu” din Iaşi)
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Membri
supleanţi

Conf. dr. Melinda BĖRES (Acad. de Muzică ”G. Dima”Cluj
Napoca)
Conf. dr. Corneliu VOICESCU (U Transilvania din Braşov)

Conferenţiar,
poz. 14

Preşedinte Conf. dr. Ignác Csaba FILIP (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Dan PEPELEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ioan FERNBACH (U de Vest din Timişoara)
Conf. dr. Elena PÂRVU (U de Arte ”G. Enescu” din Iaşi)
Conf. dr. Constantin STANCIU (U de Arte ”G. Enescu” din Iaşi)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Melinda BĖRES (Acad. de Muzică ”G. Dima” Cluj Napoca)
Conf. dr. Corneliu VOICESCU (U Transilvania din Braşov)

Lector,
poz. 22

Preşedinte Conf. dr. Ignác Csaba FILIP (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Dan PEPELEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Corneliu VOICESCU (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Cristina BUGA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Cristina SOREANU (U Naţională de Muzică Bucureşti)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Mădălina RUCSANDA (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Cristina BOSTAN (U Transilvania din Braşov)

11. Medicină

Discipline
fundamentale,
profilactice şi

clinice

Şef de lucrări,
poz. 25

Preşedinte Conf. dr. Mihaela BADEA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Oana Andreea COMAN (U.M.F. ,,Carol Davila” Bucureşti)
Prof. dr. Liliana ROGOZEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Laurenţiu NEDELCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ion MOLEAVIN (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Alexandru BĂLESCU (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Petru IFTENI (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 26

Preşedinte Conf. dr. Mihaela BADEA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Liliana ROGOZEA (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Roxana MICLĂUŞ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Petru IFTENI (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Şef lucr. dr. Maria Elena COCUZ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Andrea FLEANCU (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 27

Preşedinte Prof. dr. Lazăr ONISÂI (U Transilvania din Braşov)

Membri Prof. dr. Liliana ROGOZEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Laurenţiu NEDELCU (U Transilvania din Braşov)
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Conf. dr. Elena BOBESCU (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Milena MAN (U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca)

Membri
supleanţi

Şef lucr. dr. Roxana MICLĂUŞ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 28

Preşedinte Prof. dr. Lazăr ONISÂI (U Transilvania din Braşov)

Membri

Şef lucr. dr. Andrea FLEANCU (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Gabriela SECHEL (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Dan Ovidiu GRIGORESCU (U Transilvania
Braşov)
Şef lucr. dr. Ligia NEICA (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Şef lucr. dr. Cătălin MIŞARCĂ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Ion SCÂRNECIU (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 34

Preşedinte Prof. dr. Liliana ROGOZEA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Ioan ŢILEA (U Medicină şi Farmacie Tg. Mureş)
Conf. dr. Alexandru BĂLESCU (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Maria MITRICĂ (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Şef lucr. dr. Maria Elena COCUZ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Petru IFTENI (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 37

Preşedinte Conf. dr. Alina Mihaela PASCU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Laurenţiu NEDELCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Gabriela URDEA (U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti)
Conf. dr. Romeo MIHĂILĂ (U ”Lucian Blaga” din Sibiu)
Şef lucr. dr. Camelia BADEA (U.M.F. ,,Carol Davila” Bucureşti)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Diana ŢÎNŢ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Maria MITRICĂ (U Transilvania din Braşov)

Asistent,
poz.62

Preşedinte Conf. dr. Elena BOBESCU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Diana ŢÎNŢ (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Alina Mihaela PASCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Alexandru BĂLESCU (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Şef lucr. dr. Maria Elena COCUZ (U Transilvania din Braşov)
Şef lucr. dr. Laura DRACEA (U Transilvania din Braşov)

Specialităţi
medicale şi

Conferenţiar,
poz. 11

Preşedinte Conf. dr. Marius Alexandru MOGA (U Transilvania din Braşov)
Membri Prof. dr. Daniel HINSHAW (U Michigan S.U.A.)
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chirurgicale Prof. dr. Vasile ASTĂRĂSTOAE (U.M.F. “Grigore T. Popa ” Iaşi)
Prof. dr. Alexandru BLIDARU (U.M.F. “Carol Davila”
Bucureşti)
Conf. dr. Anca BOJAN (U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Liliana ROGOZEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Mihaela Elena IDOMIR (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 23

Preşedinte Prof. dr. Iosif ŞAMOTĂ (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Ştefan BUTUREANU (U.M.F. “Grigore T. Popa ” Iaşi)
Conf. dr. Lucian PUŞCAŞIU (U Medicină şi Farmacie Tg.
Mureş)
Conf. dr. Daniel MUREŞAN (U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-
Napoca)
Şef lucr. dr. Răzvan SOCOLOV (U.M.F. “Grigore T. Popa ” Iaşi)

Membri
supleanţi

Şef lucr. dr. Dan Ovidiu GRIGORESCU (U Transilvania din
Braşov)
Şef lucr. dr. Ion SCÂRNECIU (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 24

Preşedinte Conf. dr. Marius Alexandru MOGA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Iosif ŞAMOTĂ (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Aurel MIRONESCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Radu RĂDULESCU (U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti)
Şef lucr. dr. Istvan GERGELY (U Medicină şi Farmacie Tg.
Mureş)

Membri supleanţi Şef lucr. dr. Cătălin MIŞARCĂ (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 25

Preşedinte Conf. dr. Alina Mihaela PASCU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Dan MINEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Dan POPESCU (U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti)
Conf. dr. Andrei NISTORESCU (U.M.F. “Carol Davila”
Bucureşti)
Şef lucr. dr. Roxana MICLĂUŞ (U Transilvania din Braşov)

Membri supleanţi Şef lucr. dr. Mircea VARGA (U Transilvania din Braşov)

Şef de lucrări,
poz. 26

Preşedinte Conf. dr. Diana ŢÎNŢ (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Laurenţiu NEDELCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Gabriela URDEA (U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti)
Conf. dr. Romeo MIHĂILĂ (U “ Lucian Blaga” din Sibiu)
Şef lucr. dr. Camelia BADEA (U.M.F. ,,Carol Davila” Bucureşti)



Anexa3/ HSnr. 14 din 17.01.2013

11

Membri
supleanţi Conf. dr. Alina Mihaela PASCU (U Transilvania din Braşov)

12. Litere
Lingvistică
teoretică şi

aplicată

Conferenţiar,
poz. 7

Preşedinte Conf. dr. Adrian LĂCĂTUŞ (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Mihaela GHEORGHE (U Transilvania din Braşov)
CS II Daniela Liliana MANEA (Institutul de Lingvistică“ Iorgu
Iordan-Al. Rosetti” Academia Română)
Conf. dr. Camelia UŞURELU (U Bucureşti)
Conf. dr. Mihaela FULEA (U “Ovidius” Constanţa)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Rodica ZAFIU (U Bucureşti)
Conf. dr. Ariadna ŞTEFĂNESCU (U Bucureşti)

Conferenţiar,
poz. 8

Preşedinte Conf. dr. Marinela BURADA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Mihaela GHEORGHE (U Transilvania din Braşov)
CS II Daniela Liliana MANEA (Institutul de Lingvistică“ Iorgu
Iordan-Al. Rosetti” Academia Română)
Conf. dr. Camelia UŞURELU (U Bucureşti)
Conf. dr. Mihaela FULEA (U “Ovidius” Constanţa)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Gheorghe BÂRLEA (U “Ovidius” Constanţa)
Conf. dr. Daiana CUIBUS (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)

Conferenţiar,
poz. 9

Preşedinte Conf. dr. Marinela BURADA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Doina CMECIU (U “Vasile Alecsandri” Bacău)
Conf. dr. Gabriela CHEFNEUX (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ioan Lucian POPA (U “Vasile Alecsandri” Bacău)
Conf. dr. Ioan SAVA (U “Vasile Alecsandri” Bacău)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Elena BONTA (U “Vasile Alecsandri” Bacău)
Conf. dr. Gabriela CUSEN (U Transilvania din Braşov)

Lector,
poz. 22

Preşedinte Conf. dr. Marinela BURADA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Doina CMECIU (U “Vasile Alecsandri” Bacău)
Conf. dr. Gabriela CHEFNEUX (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ioan Lucian POPA (U “Vasile Alecsandri” Bacău)
Conf. dr. Ioan SAVA (U “Vasile Alecsandri” Bacău)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Elena BONTA (U “Vasile Alecsandri” Bacău)
Conf. dr. Gabriela CUSEN (U Transilvania din Braşov)

Lector,
poz. 23

Preşedinte Conf. dr. Marinela BURADA (U Transilvania din Braşov)
Membri Prof. dr. Coman LUPU (U Bucureşti)
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Conf. dr. Anca CRIVĂŢ (U Bucureşti)
Lect. dr. Oana BALAŞ (U Bucureşti)
Conf. dr. Luminiţa VLEJA (U de Vest Timişoara)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Mianda CIOBA (U Bucureşti)
Lect. dr. Mihaela POPESCU (U Transilvania din Braşov)

Lector,
poz. 25

Preşedinte Conf. dr. Marinela BURADA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Liliana ALIC (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Corina MICU (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Mihaela NEAGU (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Mihaela POPESCU (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Gabriela CUSEN (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Liliana COPOSESCU (U Transilvania din Braşov)

Literatură şi
studii culturale

Conferenţiar,
poz. 10

Preşedinte Conf. dr. Rodica ILIE (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Carmen PETCU (U Craiova)
Conf. dr. Adela Marinela STANCU (U Craiova)
Conf. dr. Rodica Gabriela CHIRA (U “1 Decembrie 1918” Alba
Iulia)
Conf. dr. Valeria Maria PIORAŞ (U “1 Decembrie 1918” Alba
Iulia)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Rodica Maria FOFIU (U “ Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof. dr. Anca GÂŢĂ (U ”Dunărea de Jos” Galaţi)

Conferenţiar,
poz. 11

Preşedinte Prof. dr. Andrei BODIU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Liviu PAPADIMA (U Bucureşti)
Prof. dr. Miruna RUNCAN (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)
Conf. dr. Sanda CORDOŞ (U “Babeş- Bolyai ” Cluj - Napoca)
Prof. dr. Vasile SPIRIDON (U Bacău)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Mircea DIACONU (U “Ştefan cel Mare” Suceava)
Prof. dr. Ovidiu MOCEANU (U Transilvania din Braşov)

Lector,
poz. 27

Preşedinte Conf. dr. Adrian LĂCĂTUŞ (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Gabriela CHEFNEUX (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Elena BUJA (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Tania MUŞINA (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Mona Brigitte ARHIRE (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Lect. dr. Aura SIBIŞAN (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Lucian RADU (U Transilvania din Braşov)



Anexa3/ HSnr. 14 din 17.01.2013

13

Lector,
poz. 29

Preşedinte Conf. dr. Rodica ILIE (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Silviu FLOREA (U “ Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf. dr. Rareş MOLDOVAN (U “Babeş- Bolyai ” Cluj -
Napoca)
Conf. dr. Adrian LĂCĂTUŞ (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Gabriela CHEFNEUX (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Lect. dr. Aura SIBIŞAN (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Romulus BUCUR (U Transilvania din Braşov)

Lector,
poz. 33

Preşedinte Conf. dr. Adrian LĂCĂTUŞ (U Transilvania din Braşov)

Membri

Conf. dr. Liliana COPOSESCU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Elena BUJA (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Tania MUŞINA (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Aura SIBIŞAN (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Lect. dr. Mona Brigitte ARHIRE (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Gabriela CHEFNEUX (U Transilvania din Braşov)

13. Drept Drept

Conferenţiar,
poz. 10

Preşedinte Prof. dr. Cristinel Ioan MURZEA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Vlad BARBU (Acad. de Poliţie“Al. I. Cuza” Bucureşti)
Conf. dr. Verginel LOZNEANU (Acad. de Poliţie“Al. I. Cuza”
Bucureşti)
Conf. dr. Ioan SCHIAU (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Titus PRESCURE (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Carmen GHEORGHE (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU (U “George Bacovia” Bacău)

Conferenţiar,
poz. 11

Preşedinte Prof. dr. Cristinel Ioan MURZEA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Alexandru IONAŞ (U ”Spiru Haret” Braşov)
Prof. dr. Tănase JOIŢA (U ”Spiru Haret” Braşov)
Conf. dr. Nasty Marian VLĂDOIU (U Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Vlad BARBU (Academia de Poliţie“Al. I. Cuza”
Bucureşti)

Membri
supleanţi

Prof. dr. Mihai HOTCĂ (U “Nicolae Titulescu” Bucureşti)
Conf. dr. Titi STOENICĂ (U “George Bariţiu” Braşov)

Conferenţiar,
poz. 12

Preşedinte Prof. dr. Cristinel Ioan MURZEA (U Transilvania din Braşov)

Membri
Prof. dr. Vlad BARBU (Academia de Poliţie“Al. I. Cuza” Bucureşti)
Conf. dr. Verginel LOZNEANU (Acad. dePoliţie“Al. I. Cuza” Bucureşti)
Conf. dr. Ioan SCHIAU (U Transilvania din Braşov)



Anexa3/ HSnr. 14 din 17.01.2013

14

Conf. dr. Titus PRESCURE (U Transilvania din Braşov)
Membri
supleanţi

Conf. dr. Carmen GHEORGHE (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU (U “George Bacovia” Bacău)

Lector,
poz. 29

Preşedinte Prof. dr. Cristinel Ioan MURZEA (U Transilvania din Braşov)

Membri

Lect. dr. Ioan ARON (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Marian Pompiliu DRILEA-MARGA (U Transilvania Braşov)
Lect. dr. Ioan Constantin GLIGA (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Ramona CIOBANU (U Transilvania din Braşov)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Nasty Marian VLĂDOIU (U Transilvania din Braşov)
Lect. dr. Cristina SALCĂ-ROTARU (U Transilvania din Braşov)

14. Sociologie şi
Comunicare

Ştiinţe sociale şi
ale comunicării

Conferenţiar,
poz. 9

Preşedinte Prof. dr. Silviu COPOSESCU (U Transilvania din Braşov)

Membri

Prof. dr. Floare CHIPEA (U Oradea)
Conf. dr. Teodor Mircea ALEXIU (U de Vest Timişoara)
Conf. dr. Gabriela RĂŢULEA (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Daniela COJOCARU (U “Al. I. Cuza” Iaşi)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Ştefan UNGUREAN (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Ioan PĂŞCUŢĂ (U de Vest Timişoara)

Conferenţiar,
poz. 10

Preşedinte Prof. dr. Silviu COPOSESCU (U Transilvania din Braşov)

Membri
Prof. dr. Floare CHIPEA (U Oradea)
Conf. dr. Ioan PĂŞCUŢĂ (U de Vest Timişoara)
Conf. dr. Gheorghe ONUŢ (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Daniela COJOCARU (U “Al. I. Cuza”  Iaşi)

Membri
supleanţi

Conf. dr. Ştefan UNGUREAN (U Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Teodor Mircea ALEXIU (U de Vest Timişoara)

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Preambul

În anul universitar  2011-2012, la  Universitatea Transilvania din Braşov s-a  derulat
procesul de alegeri ale structurilor de conducere din universitate, care a marcat şi realizarea unor
importante schimbări în sistemul de management, conform cu cerinţele din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Restructurarea a avut în vedere şi recomandările formulate, în anul 2011, de
echipa de evaluare internaţională a universităţii, cu ocazia evaluării EUA (European University
Association). Prezentul Raport de evaluare internă a calităţii are la bază informaţiile colectate
cu prilejul evaluării menţionate mai sus, precum şi rezultatele analizelor de management, a
proceselor de evaluare şi audit intern realizate în anul universitar 2011-2012, şi prezintă sintetic
stadiul actual al calităţii serviciilor şi proceselor realizate în universitate.

1. Contextul instituţional

1.1 Scurt istoric

Universitatea Transilvania din Braşov, numită în continuare UTBv, este o instituţie de
învăţământ superior de stat acreditată, care funcţionează cu denumirea actuală în baza Ordinului
Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894/ 23.03.1991. Istoria sa a început în anul 1948,
când a fost înfiinţat Institutul de Silvicultură Braşov, prin Decretul nr. 175/1948 şi Decizia
Ministrului Învăţământului Public nr. 263327/1948. De-a lungul a peste 40 de ani de istorie,
UTBv s-a dezvoltat continuu (http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/Istoric.aspx), devenind
astăzi cea mai mare şi recunoscută instituţie de învăţământ superior din Regiunea 7 Centru.

Universitatea oferă programe de studii într-o paletă largă de domenii de licenţă, masterat şi
doctorat, dezvoltă cercetare ştiinţifică şi furnizează programe de formare continuă pe baza
cerinţelor mediului socio-economic. În ultimul deceniu, s-a extins considerabil responsabilitatea
socială a universităţii, materializată prin dezvoltarea serviciilor pentru comunitate şi a
parteneriatelor cu alţi actori importanţi, la nivel local şi regional.

În prezent Universitatea Transilvania din Braşov cuprinde 18 facultăţi (Tab.1), în cadrul
cărora se desfăşoară cu precădere activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi de formare
continuă.

Tabelul 1. Facultăţile Universităţii Transilvania din Braşov

Nr.
crt.

Facultate Anul înfiinţării/ reînfiinţării
sau reorganizării

1 Facultatea de Inginerie Mecanică 1949
2 Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial 1953
3 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 1990
4 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1990
5 Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 1948
6 Facultatea de Ingineria Lemnului 1959
7 Facultatea de Construcţii 2003
8 Facultatea de Alimentaţie şi Turism 2007

http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/Istoric.aspx
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9 Facultatea de Design de Produs şi Mediu 2010
10 Facultatea de Matematică şi Informatică 1971/ 1991
11 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 1990
12 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 2004
13 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 2002
14 Facultatea de Muzică 1971/ 1991
15 Facultatea de Medicină 1991
16 Facultatea de Litere 2002
17 Facultatea de Drept 2002
18 Facultatea de Sociologie şi Comunicare 2002/ 2010

Începând cu anul universitar 2010-2011, pentru o mai bună armonizare a structurilor
academice cu domeniile de cercetare ştiinţifică, Senatul universităţii a decis redefinirea structurii
academice, fiind înfiinţate două facultăţi noi: Facultatea de Design de produs şi mediu şi
Facultatea de Sociologie şi comunicare. Deasemenea, s-a decis schimbarea denumirii a cinci
facultăţi, pentru acordarea cu activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică pe care le realizează:
Facultatea de Inginerie tehnologică şi management industrial, Facultatea de Ingineria lemnului,
Facultatea de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor, Facultatea de Drept, Facultatea de
Educaţie fizică şi sporturi montane.

Diversificarea ofertei educaţionale, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi a serviciilor
pentru comunitate a cunoscut o dinamică accentuată după 1990, în contextul transformărilor
economice şi sociale din România. Ca parte a Spaţiului European al Învăţământului Superior şi
al Cercetării Ştiinţifice, UTBv promovează valorile şi liniile de acţiune ale proceselor de
restructurare din Uniunea Europeană definite prin Declaraţiile de la Bologna şi Lisabona, în
cadrul legislaţiei din România. Schimbările globale din învăţământul superior şi nevoile locale/
regionale/ naţionale au fost identificate şi integrate în strategia de dezvoltare a UTBv, având în
vedere şi valorile tradiţionale ale universităţii şi resursele sale interne.

Definirea trăsăturilor caracteristice ale UTBv în raport cu instituţiile academice din
România a condus la dezvoltarea integrată a educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, cu accent pe
excelenţă, în contextul dezvoltării durabile. Pentru implementarea strategiei universităţii, au fost
formulate un set de decizii strategice şi planuri de acţiune, începând din anul 2002:

2002 – Asigurarea calităţii proceselor academice;
2004 – Restructurarea cercetării pentru competitivitate şi promovarea excelenţei;
2008 – Restructurarea ofertei educaţionale şi a nivelurilor de studii pentru adaptarea la

nevoile societăţii;
2009 – Dezvoltarea integrată a educaţiei şi cercetării pentru utilizarea eficientă a resurselor

UTBv şi pentru creşterea economică;
2010 – Recunoaşterea individuală a excelenţei, pentru creşterea competitivităţii UTBv;
2010 – Evaluarea internaţională a universităţii;
2012 – Dezvoltarea resursei umane şi deplina valorificare a infrastructurii universităţii

realizată în ultimii ani, cu accent pe conservarea/ păstrarea clădirilor istorice şi
promovarea imaginii universităţii şi a conceptului de dezvoltare durabilă.
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1.2 Evoluţia Universităţii Transilvania din Braşov în ultimii 5 ani

Dezvoltarea universităţii în ultimii 5 ani este ilustrată sintetic mai jos, prin cifre care
reflectă dinamica activităţii şi a resurselor utilizate.

Dinamica numărului de programe de studii
În  universitate se derulează programe de studii  la nivel de licenţă, masterat,  doctorat

precum şi programe de formare continuă, în sistemul de învăţământ cu frecvenţă (IF), la distanţă
(ID) şi cu frecvenţă redusă (FR). Tabelul 2 sinetizează dinamica programelor de studii din ultimii
5 ani.

Toate programele de studii ale universităţii au fost acreditate/ autorizate să funcţioneze,
fiind periodic supuse evaluării externe de către Asociaţia Română de Asigurare a Calităţii din
Invăţământul Superior (ARACIS), conform reglementărilor în vigoare.

Pentru a răspunde nevoilor de instruire ale candidaţilor precum şi nevoilor angajatorilor,
Universitatea şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională. Procesul este dinamic şi se
derulează concomitent cu analiza funcţionării programelor de studii din universitate pe baza mai
multor criterii: compatibilitatea cu programele de studii  similare din UE, cerinţele zonei,
numărul de candidaţi la admitere, numărul de studenţi care au promovat anul I, formarea unor
linii de educaţie Licenţă – Masterat – Doctorat, compatibilitatea cu direcţiile de cercetare ale
departamentelor coordonatoare etc. Ca urmare, anual sunt propuse spre evaluare noi programe de
studii, iar unele programe de studii mai puţin atractive au fost desfiinţate.

Toate programele de studii ale universităţii au fost acreditate/ autorizate să funcţioneze,
fiind periodic supuse evaluării externe de către Asociaţia Română de Asigurare a Calităţii din
Invăţământul Superior (ARACIS), conform reglementărilor în vigoare.

Urmând strategia de dezvoltare a universităţii, în ultimii 5 ani au fost dezvoltate 83 de noi
programe de studii, de licenţă şi masterat. Astfel: în 2007-2008, au fost autorizate provizoriu 8
programe de studii de licenţă (4 la IF, două la FR, 2 la ID) şi acreditate 29 programe de studii de
masterat tip Bologna (28 la IF şi 1 la ID); în anul universitar 2008-2009, au fost acreditate 33
programe de studii de masterat tip Bologna (31 la IF, 1 la ID şi 1la FR), în anul universitar 2009-
2010 au fost autorizate provizoriu 4 programe de studii de licenţă (2 la IF, 1 la FR, 1 la ID) şi 7
programe de studii de masterat tip Bologna (6 la IF şi 1 la ID); în anul universitar 2011-2012 a
fost autorizat provizoriu un program de studii la licenţă - IF şi acreditat un program de studii de
master – IF; acest mod de abordare întăreşte competitivitatea şi atractivitatea universităţii.

Tabelul 2. Dinamica numărului de programe de studii
Dinamica nr. de

programe de
studii

Licenţă Masterat
Postuniversitar + Universitar Bologna Doctorat

ZI FR ID ZI FR ID
2007/ 2008 93 3 10 69 + 28 - - 13
2008/ 2009 98 4 12 71 + 29 - 0+1 14
2009/ 2010 102 5 12 48 + 50 0+1 0+2 16
2010/ 2011 100 6 13 5 + 61 0+1 0+3 18
2011/ 2012 88 10 5 0 + 62 0+4 - 18
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Dinamica numărului de studenţi
Evoluţia numărului studenţilor din ultimii 5 ani (Fig.1) reflectă o tendinţă de stabilizare a

cifrei de şcolarizare la aproximativ 20.000 de studenţi, determinată de resursele universităţii şi de
cerinţele pieţei educaţionale pe care o deserveşte.

În anul universitar 2012-2013 sunt
înmatriculaţi 19.817 studenţi, din care
15.952 la ciclul de studii universitare de
licenţă (13.268 - la IF, 1.542 – la ID şi
1.142 – la IFR) şi 3.865 la ciclul de studii
universitare de master (3.687 – la IF şi
178 la IFR). Deasemenea, sunt
înmatriculaţi 535 de studenţi doctoranzi
(289 cu frecvenţă şi 246 fără frecvenţă) la
cele 18 domenii de doctorat.

Dinamica resurselor umane
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Derularea programelor de studii este susţinută în prezent de 789 cadre didactice şi 577
membri ai personalului didactic auxiliar şi nedidactic. O parte din cele 604 de posturi didactice
vacante (Tab.3) sunt acoperite de 357 de cadre didactice asociate.

Tabelul 3. Dinamica personalului didactic (O: posturi ocupate, V: posturi vacante)

An univ.
Total Din care Prof.

cons

Profesori Conferenţiari Şefi Lucrări Asistenţi Preparatori

post. O V T O V T O V T O V T O V T O V

2008-2009 1583 858 669 56 243 236 7 146 134 12 679 252 427 409 195 214 50 41 9

2009-2010 1621 853 710 58 232 232 0 153 153 0 700 249 451 427 177 250 51 42 9

2010-2011 1594 815 778 1 210 210 0 151 150 1 720 241 479 453 173 280 59 41 18

2011-2012 1463 800 663 0 205 193 12 158 146 12 767 284 483 293 137 156 40 40 0

2012-2013 1393 789 604 0 204 182 22 181 146 35 687 300 387 283 123 160 38 38 0

Anual, universitatea evaluează performanţele personalului, estimează necesarul de cadre
didactice şi scoate la concurs posturi, cu respectarea procedurilor şi a regulamentelor specifice,
conform cu reglementările naţionale. Procesul de recrutare şi dezvoltare a resursei umane are un
rol important în creşterea calităţii proceselor didactice, fiind orientat către atragerea tinerilor
valoroşi spre cariera universitară, concomitent cu promovarea cadrelor didactice cu rezultate
deosebite pe treptele superioare ale ierarhiei academice.

O parte din activităţile didactice sunt susţinute de specialişti recunoscuţi din afara
universităţii, din ţară şi din universitate, care aduc un aport important la procesul didactic prin
experienţa şi cunoştinţele lor specifice.

Dinamica activităţii de cercetare ştiinţifică
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Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă esenţială a activităţilor desfăşurate în UTBv.
An de an, echipele de cercetare cuprinzând cadre didactice şi studenţi desfăşoară activităţi de
cercetare  ştiinţifică  şi formare  în domenii prioritare, cu precădere  pe bază  de granturi şi
contracte.

Evoluţia cercetării înregistrată în ultimii 5 ani are ca urmare o creştere substanţială a
fondurilor atrase de universitate prin cercetarea ştiinţifică (Fig.2), precum şi o mai mare vizibilitate
la nivel naţional şi internaţional, manifestată prin publicaţii în reviste de prestigiu (Fig.3), şi prin
parteneriate cu instituţii de renume (universităţi, centre şi institute de cercetare ştiinţifică,
companii, asociaţii etc.)

Dinamica articolelor ISI 2006-2011
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Fig. 2 Fig. 3

Începând cu anul 2005, Universitatea onorează realizările deosebite ale comunităţii
academice prin premii acordate structurilor performante, cu rezultate de excepţie obţinute în
dezvoltarea proceselor din universitate sau în promovarea universităţii în comunitatea locală,
precum şi cadrelor didactice şi studenţilor cu rezultate deosebite la nivel naţional şi internaţional.

Promovarea universităţii se realizează în baza unei strategii care asigură vizibilitatea
rezultatelor, prin: realizarea de materiale de popularizare, broşura universităţii, pliante ale
facultăţilor şi programelor de studii, expoziţii, organizarea anuală a Zilei Porţilor Deschise şi
site-ul universităţii - care se constituie într-un instrument valoros de diseminare şi de
management (www.unitbv.ro). Începând cu anul 2008, Universitatea dezvoltă un sistem unitar şi
coerent în ceea ce priveşte signalistica şi identitatea vizuală a instituţiei.

Dinamica patrimoniului şi a fondurilor

http://www.unitbv.ro/
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Concomitent cu dezvoltarea
universităţii s-a realizat dezvoltarea
patrimoniului acesteia, urmărindu-se
permanent modernizarea dotărilor
pentru educaţie şi cercetare, realizarea
de noi investiţii, asigurarea de condiţii
bune de învăţare şi viaţă pentru studenţi
(Fig. 4). Fondurile utilizate au provenit
atât de la buget cât şi din veniturile
proprii ale universităţii. Managementul
financiar a urmărit utilizarea raţională şi
eficientă a fondurilor şi creşterea
ponderii veniturilor proprii în bugetul
universităţii
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Dinamica fondurilor utilizate de
universitate (Fig. 5) are la bază atât
creşterea finanţării de la buget (în
perioada 2006-2008), cât – mai ales,
creşterea volumului fondurilor proprii
atrase de universitate. În ultimii trei ani
se înregistrează o diminuare accentuată
a fondurilor guvernamentale, situaţie ce
obligă universitatea la reorganizarea
activităţilor şi la identificarea de surse
alternative de finanţare.

Evaluarea instituţională
În anul 2007, UTBv a făcut parte dintr-un panel de universităţi (alcătuit din 9 dintre cele

56 universităţi publice, plus alte 54 universităţi particulare), supuse evaluării instituţionale
externe de către ARACIS, şi a primit calificativul Grad de Încredere Ridicat
(http://www.unitbv.ro).

În anul 2011, urmând obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a Universităţii pentru
perioada 2008-2012, a fost realizată evaluarea internaţională de către European University
Association (http://www2.unitbv.ro/dac/EvaluareinternationalaEUA.aspx). Raportul de evaluare
este publicat pe site-ul universităţii, asigurându-se astfel diseminarea către toate părţile interesate.
În acelaşi timp, recomandările experţilor au fost luate în considerare în proiectarea dezvoltării
viitoare a universităţii.

Tot în 2011, în urma procesului de clasificare  a  universităţilor  din România  şi de
ierarhizare a domeniilor de studii, UTBv a fost clasificată în categoria B (A – universităţi de
cercetare avansată şi educaţie, B – universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică, C – universităţi
de educaţie). Unul dintre obiectivele prioritare ale universităţii în perioada următoare îl constituie
poziţionarea în topul ierarhiei naţionale, atât la nivel instituţional cât  şi la nivelul fiecărui
domeniu de studii.

http://www2.unitbv.ro/dac/EvaluareinternationalaEUA.aspx
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2. Asigurarea calităţii în Universitatea Transilvania din Braşov

2.1 Dezvoltarea cadrului de asigurare a managementului calităţii

Realizarea calităţii a fost promovată cu consecvenţă ca axă centrală a strategiilor
universităţii începând din anul 2002, când UTBv şi-a implementat un sistem de management al
calităţii după modelul ISO 9001. Dezvoltarea ulterioară a sistemului de calitate a avut la bază
valorile şi liniile de acţiune ale proceselor de restructurare din Uniunea Europeană, definite prin
Declaraţiile de la Bologna şi Lisabona, în cadrul legislaţiei din România. Schimbările globale din
învăţământul superior şi nevoile locale/regionale/naţionale au fost identificate şi integrate în
strategia  de  dezvoltare  a  UTBv, având în vedere  şi valorile  tradiţionale ale  universităţii şi
resursele sale interne. Aceste analize au stat la baza formulării viziunii UTBv, centrată pe
Excelenţă, Competitivitate şi Responsabilitate socială. Definirea trăsăturilor caracteristice ale
UTBv în raport cu instituţiile academice din România a fost pasul următor, conducând la
dezvoltarea integrată a educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, cu accent pe excelenţă, în contextul
dezvoltării durabile.

Pentru perioada următoare, misiunea UTBv este aceea de a produce şi transfera cunoaştere
către societate, prin: (1) cercetare ştiinţifică avansată, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic în
domeniul dezvoltării durabile, (2) formare iniţială în educaţia terţiară prin intermediul
programelor de licenţă şi master, (3) programe postuniversitare, (4) dezvoltarea interfeţei dintre
universitate şi societate, în termeni de structuri comune şi parteneriate adaptate societăţii bazate
pe cunoaştere.

Obiectivele strategice pentru 2012-2016 şi măsurile corespunzătoare de implementare
vizează continuarea şi dezvoltarea punctelor tari ale universităţii şi reducerea punctelor slabe
identificate, în acord cu legile naţionale şi instituţionale:

O1. Promovarea unei structuri, a unor reglementări de funcţionare şi a unui sistem de alocare
a resurselor care să contribuie la dezvoltarea durabilă şi armonioasă a universităţii.

O2. Promovarea unui climat favorabil de formare, dezvoltare şi motivare a resursei umane.
O3. Promovarea unui proces de învăţământ modern, centrat pe nevoile studenţilor şi corelat

cu cerinţele pieţei muncii.
O4. Susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic.
O5. Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat real şi activ cu studenţii în implementarea tuturor

proceselor academice din universitate, în rezolvarea problemelor sociale precumși în
colaborarea cu mediul exterior universităţii.

O6. Dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic şi socio-cultural şi promovarea universităţii ca
entitate reprezentativă la nivel regional, naţional şi internaţional.

O7. Dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea judicioasă a bazei materiale a universităţii.

În acord cu strategia universităţii, rectorul a formulat politica şi obiectivele de calitate
(http://www.unitbv.ro/calitate/Misiune-Politica-Istoric/Politica.aspx), care sunt cunoscute şi
aplicate în întreaga universitate.

Implementarea strategiei de asigurare a calităţii se face cu sprijinul structurilor create în
universitate, care furnizează instrumentele necesare monitorizării, analizei şi evaluării interne a
activităţilor desfăşurate şi conformitatea acestora cu Planul Strategic şi Planurile Operaţionale
ale Universităţii, şi anume:

http://www.unitbv.ro/calitate/Misiune-Politica-Istoric/Politica.aspx
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Comisii:
 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii,
 Comisia de etică,
 Comisia de disciplină,
 Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului

de control managerial,
 Comisia de inventariere,
 Consiliul Reprezentanţilor studenţilor din Universitatea Transilvania;
Structuri suport:
 Biroul de asigurare a calităţii,
 Centrul de formare continuă, învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă,
 Biroul de gestiune a proceselor academice,
 Biroul de managementul proiectelor,
 Biroul de relaţii cu mediul economic,
 Biroul de informatizare,
 Biroul de proprietate intelectuală,
 Centrul de informare, consiliere şi orientarea în carieră,
 Centrul pentru învăţarea limbilor moderne,
 Departamentul pentru pregătirea personalului didactic,
 Departamentul de pregătire în rezidenţiat,
 Oficiul de relaţii internaţionale.

În anul 2012 au fost create structuri noi pentru sprijinirea realizării obiectivelor strategice
pentru perioada următoare: Biroul de analiză şi strategii financiare, Biroul pentru dezvoltare
imobilară şi strategii administrative, Biroul de marketing şi imagine.

Servicii:
 Secretariat rector,
 Registratură,
 Biblioteca universităţii,
 Direcţia resurse umane,
 Serviciul financiar-contabilitate,
 Direcţia tehnic-administrativ,
 Biroul de securitate şi protecţia muncii,
 Biroul de audit public intern,
 Direcţia cămine-cantine,
 Compartimentul juridic contencios,
 Biroul de informaţii publice.

Funcţionalitatea acestor structuri are la bază regulamente proprii
(http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/Documenteleuniversitatii.aspx); încadrarea  lor în
fluxul decizional, reflectată de Organigrama universităţii, asigură armonizarea activităţilor şi
corelarea cu obiectivele generale ale universităţii. Pentru fiecare departament, posturile, titularii
şi responsabilităţile lor sunt prezentate în Fişa postului (document care constituie anexă la
Contractul individual de muncă). La nivel de universitate există State de funcţii pentru toate
categoriile de personal: pentru personalul didactic se întocmesc state de funcţii pe departamente,
iar pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic - pe structuri organizatorice.

http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/Documenteleuniversitatii.aspx
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Acţiunile de asigurare a calităţii se desfăşoară în mod sistematic, prin implicarea
structurilor de management de la toate nivelurile, a structurilor de asigurare a calităţii, a
personalului didactic, a studenţilor şi a altor categorii de personal. Sistemul de asigurare şi
evaluare a calităţii cuprinde procese, mecanisme, proceduri şi instrumente specifice, utilizate în
toate structurile universităţii (http://www.unitbv.ro/calitate/Documente.aspx). Aceste instrumente
sunt continuu îmbunătăţite, asigurându-se astfel adaptarea la noile cerinţe - interne şi externe,
asimilarea bunelor practici şi creşterea eficacităţii proceselor de asigurare şi evaluare a calităţii.

În perioada 2008-2011, coordonarea proceselor de asigurare şi evaluare a calităţii a fost
realizată de Prorectorul cu Asigurarea Calităţii şi Evaluare Internaţională; în urma reorganizării
universităţii din anul 2011, responsabilităţile referitoare la calitate au fost delegate Prorectorului
cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii. Prorectorul are în subordine structurile
pentru asigurarea şi evaluarea calităţii: Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
(http://www.unitbv.ro/calitate/Structuri.aspx), la nivelul universităţii - CEAC-U şi la nivelul
departamentelor - CEAC-D; Biroul de asigurare a calităţii (DAC), structură de specialitate care
sprijină CEAC în realizarea proceselor specifice referitoare la calitate. Anual se elaborează
rapoarte de activitate, Raportul de evaluare internă a calităţii la nivelul universităţii şi Raportul
CEAC/DAC, care sunt publicate pe site-ul universităţii (http://www.unitbv.ro/calitate/RapoarteCEAC-
UDAC.aspx ).

2.2. Asigurarea calităţii proceselor de management

Conform cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, în perioada mai - august
2011 s-a elaborat Carta Universităţii Transilvania din Braşov. Supusă dezbaterii comunităţii
academice şi validării în Senatul universitar, Carta a fost aprobată de MECTS şi a intrat în
vigoare la 1.10.2011. Noua cartă universitară consfinţeşte autonomia deplină a universităţii în
definirea profilului său de educaţie şi cercetare pentru a fi competitivă la nivel naţional şi
internaţional, în promovarea contractelor de cercetare cu diferite organizaţii publice şi private, în
dezvoltarea structurilor antreprenoriale pentru creşterea veniturilor universităţii.

Modificări în structura organizatorică
În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale şi cu recomandările Comisiei internaţionale

de evaluare, anul 2011 a marcat demararea procesului de restructurare a universităţii, prin care
din cele 54 de catedre s-au format 22 de departamente.

Conform Cartei Universităţii, departamentul administrează programe de studii de licenţă şi
masterat, asigură condiţiile realizării unui învăţământ de calitate, monitorizează îndeplinirea
obligaţiilor didactice şi de cercetare ştiinţifică normată şi ia măsurile necesare derulării
proceselor conform regulamentelor Universităţii.

Fiecare departament dispune de laboratoare didactice proprii precum şi de laborator/
laboratoare de cercetare ştiinţifică localizate în Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universităţii
Transilvania din Braşov (ICDT). Cercetarea ştiinţifică din cadrul unui departament este
organizată într-unul sau mai multe centre de cercetare ştiinţifică, componente ale ICDT (Fig.6).
Organizarea unui centru şi strategia lui de dezvoltare constituie atributul departamentului de care
acesta aparţine şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universităţii.

Programele de studii derulate prin
masteratele de cercetare ştiinţifică se dezvoltă

http://www.unitbv.ro/calitate/Documente.aspx
http://www.unitbv.ro/calitate/Structuri.aspx
http://www.unitbv.ro/calitate/RapoarteCEAC-UDAC.aspx
http://www.unitbv.ro/calitate/RapoarteCEAC-UDAC.aspx
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în ICDT, ca şi programele de doctorat,
administrate de Şcoala Doctorală
Interdisciplinară.

Membrii departamentelor pot activa în
Centrele de cercetare ştiinţifică - pentru
derularea programelor de cercetare finanţată,
în domeniile declarate prioritare de către
aceste centre.

Pentru derularea contractelor, centrele
pot atrage cercetători ştiinţifici valoroşi, din
ţară şi din străinătate, asigurând utilizarea mai
bună a resurselor şi infrastructurii disponibile
şi îmbunătăţirea performanţelor din cercetare
ale universităţii.

Fig. 6

Comunicarea
Având în vedere importanţa comunicării în realizarea obiectivelor strategice şi

îmbunătăţirea calităţii, Consiliul de administraţie acţionează pentru menţinerea unei comunicări
directe cu structurile de conducere din facultăţi prin întâlniri săptămânale. Deciziile Consiliului
se transmit în universitate prin intranet, fiind postate şi pe pagina web a universităţii, şi prin
adrese către conducerile facultăţilor şi departamentelor. Din martie 2012 întâlnirile săptămânale ale
conducerii executive se desfăşoară la sediile facultăţilor, pe rând, şi sunt urmate de discuţii cu
personalul didactic de la facultatea gazdă. În acest fel s-a îmbunătăţit diseminarea în universitate
a deciziilor manageriale şi a planurilor de acţiune, precum şi transmiterea către conducerea
executivă a informaţiilor referitoare la problemele facultăţilor.

Din aprilie 2012, apare lunar Newsletter-ul UTBv, care este trimis către parteneri, local,
regional, naţional şi internaţional, fiind publicat şi pe site-ul universităţii la
adresa http://www.unitbv.ro/Stiri/Newsletter.aspx, în limbile română şi engleză Această măsură
contribuie semnificativ la creşterea vizibilităţii universităţii. Asigurarea accesului la informaţiile
de interes public este reglementată printr-o procedură internă, Accesul la informaţii de interes
public, cu respectarea Legii nr. 544/ 2001.

UTBv aplică principiul reprezentativităţii la toate structurile şi funcţiile de conducere din
universitate. Studenţii sunt parteneri în procesul academic, fiind reprezentaţi în toate structurile
de conducere: Consiliul Facultăţii, Senatul Universităţii, Consiliul de Administraţie. În plus,
Comisia de etică şi Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii – cu subdiviziuni la nivel de
facultate şi program de studii – includ membri ai comunităţii studenţilor. Cei 23 studenţi senatori
au fost aleşi conform cu Legea  1/2011 şi participă activ la  şedinţele de Senat, formulând
propuneri şi amendamente. Căminele studenţeşti sunt conduse de studenţi; săptămânal sunt
organizate întâlniri cu reprezentanţii studenţilor, sub coordonarea prorectorului responsabil cu
activităţile studenţeşti. Studenţii participă la activităţile de promovare a universităţii, Caravana
studenţilor străbate ţara anual, organizând întâlniri în şcoli cu potenţialii studenţi.

Îmbunătăţirea comunicării cu studenţii printr-un parteneriat real reprezintă unul dintre
principalele obiective strategice pentru perioada următoare. Unele măsuri în acest sens au fost
luate deja: crearea cadrului instituţional pentru evaluarea activităţii didactice de către studenţi,
care se realizează semestrial; lansarea unor programe şi concursuri interne de stimulare a

http://www.unitbv.ro/Stiri/Newsletter.aspx
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participării studenţilor la rezolvarea unor probleme specifice, premierea celor mai buni studenţi
şi absolvenţi în cadrul unor evenimente publice etc.

În ceea ce priveşte părţile interesate din exterior, este realizat un dialog permanent cu
comunitatea economică şi socio-culturală, în principal pentru a asigura o ofertă educaţională şi
de cercetare flexibilă şi adaptată la nevoile pieţei muncii. Acest dialog s-a îmbunătăţit
semnificativ din 2005, când a fost creat Biroul de relaţii cu mediul economic şi socio-cultural
(http://www.unitbv.ro/brme/Desprenoi.aspx), acţionând ca interfaţă pentru dezvoltarea
parteneriatului dintre cele două părţi. Universitatea valorizează contribuţiile externe la progresul
său prin acordarea titlului de profesor onorific unor personalităţi din mediul economic şi socio-
cultural, iar  din 2005, şi prin acordarea  unor  premii în cadrul ediţiilor anuale Premiile
universităţii.

Totuşi,  în ceea ce priveşte inserţia şi  şansele absolvenţilor de a se angaja pe posturi
adecvate competenţelor lor, trebuie să se acţioneze în continuare în colaborare cu părţile
interesate. Monitorizarea periodică a satisfacţiei absolvenţilor şi angajatorilor privind calitatea
educaţiei realizată de UTBv ar putea furniza informaţii utile pentru îmbunătăţirea calităţii. De
altfel, în urmă cu câţiva ani a fost implementat un sistem de comunicare cu absolvenţii, pentru
înregistrarea opiniilor absolvenţilor privind studiile lor şi dezvoltarea unor acţiuni comune, dar
acesta  nu este  încă eficient în totalitate. UTBv recunoaşte că acesta este  un punct slab şi
urmăreşte identificarea căilor de îmbunătăţire a situaţiei.

2.3 Asigurarea calităţii procesului didactic

În domeniul educaţiei, strategiile de dezvoltare ale universităţii din ultimii ani au ca axă
centrală abordarea integrată a educaţiei şi cercetării, bazată pe valorile dezvoltării durabile. În
continuare UTBv îşi propune întărirea poziţiei sale pentru a ajunge la primul nivel de ierarhizare,
prin furnizarea unor servicii educaţionale de calitate, bazate pe programe solide în primul ciclu şi
centrarea pe programe din ciclurile 2 şi 3, cu accent pe interdisciplinaritate. În acest scop au fost
şi vor fi promovate în continuare activităţi de asigurare a calităţii proceselor de predare - învăţare
- evaluare, care să îi asigure afirmarea ca şi competitor serios la nivel naţional şi european,
capabil să atragă studenţi din ţară şi din străinătate printr-o ofertă educaţională diversă, atractivă,
care să permită integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii din întreaga Europă. Acţiunile prioritare
de asigurare a calităţii în educaţie sunt prezentate mai jos.

2.3.1. Procesul educaţional
Îmbunătăţirea proceselor de predare:
 Actualizarea continuă a programelor de studii, având în vedere dezvoltarea învăţământului

superior, a cercetării, economiei şi afacerilor la nivel naţional şi internaţional. Există un plan
coerent de acţiune pentru dezvoltarea integrată a programelor de Licenţă-Master-Doctorat (L-M-
D), în domeniile în care resursele universităţii sprijină cercetarea şi dezvoltarea tehnologică de
excelenţă, cu focalizare pe dezvoltarea durabilă. În programele de studii din cel de-al 2-lea ciclu,
legătura dintre educaţie şi cercetare este creată şi reprezintă intrarea pentru programele doctorale
şi postoctorale, realizate în principal în institutul şi centrele de cercetare ale universităţii.

Lansarea noilor programe de studii se face conform cu Regulamentul privind iniţierea,
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii, numai în condiţiile
respectării acestor linii de formare, pentru care trebuie clar identificate: corespondentul

http://www.unitbv.ro/brme/Desprenoi.aspx)
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european, susţinerea din partea activităţilor de cercetare precum şi corespondentul în Cadrul
Naţional al Calificărilor.
 Orientarea învăţământului de licenţă spre latura formativă, cu accent pe aspecte practice,

concomitent cu scăderea ponderii aspectelor informative.
 Dezvoltarea programelor de studii de masterat în concordanţă cu direcţiile de cercetare

ştiinţifică din universitate; au fost implementate în Universitate 59 de programe de studii de
masterat - de cercetare ştiinţifică şi aprofundare, care au atras un număr mare de absolvenţi ai
ciclului de licenţă.
 Dezvoltarea Şcolii doctorale interdisciplinare, cu orientare spre formarea capacităţii de

cercetare şi management de proiect. Începând cu anul universitar 2008-2009, în universitate se
derulează proiecte (în cadrul programului POSDRU) prin care se finanţează, anual, sistemul de
doctorat cu frecvenţă: Studii doctorale pentru dezvoltare durabilă (SD-DD), în anul universitar
2008-2009, Investiţie în dezvoltare durabilă prin burse doctorale (INED), în anul universitar 2009-
2010, şi Burse doctorale pentru dezvoltare durabilă (BD-DD), în anul universitar 2010-2011. În
vederea formării resursei umane înalt calificate pentru cercetarea ştiinţifică, în anul universitar
2009-2010 s-a iniţiat şi câştigat proiectul de burse post-doctorale, Burse postdoctorale pentru
dezvoltare durabilă (POSTDOC-DD), finanţat deasemenea prin fonduri structurale.
 Dezvoltarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă prin

extinderea ofertei de programe de studii şi dezvoltarea platformei eLearning a universităţii.
 Promovarea programelor de studii în limbi străine (engleză, germană, franceză) la nivel de

licenţă şi la nivel de masterat. În prezent se derulează 12 programe de studii în limbi străine, din
care 7 la ciclul de licenţă şi 5 la ciclul de masterat.
 Promovarea cursurilor de formare continuă; acestea au cunoscut o dinamică deosebită

începând din anul 2007, numărul beneficiarilor fiind de peste 3500 în fiecare an.
 Diseminarea metodologiei de predare-învăţare bazate pe proiecte şi pe rezolvarea de

probleme (www.complete.org, site dezvoltat de un colectiv din universitate);
 Dezvoltarea instrumentelor instituţionale pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor de

educaţie şi formare - Biroul de gestiune a proceselor didactice, Centrul de formare continuă,
învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă, Şcoala doctorală interdisciplinară.

Dezvoltarea resurselor:
 Infrastructură: în ultimii ani s-au realizat lucrări de investiţii şi modernizare pentru:

modernizarea amfiteatrelor (16 la număr) şi dotarea lor cu aparatură multimedia; modernizarea
Sălii de sport; dezvoltarea de noi spaţii de învăţământ (corp W, corp R); reabilitarea unor spaţii
de învăţământ (din corpurile D, G, H, L, P, N, V) şi cămine; amenajarea zonei Aula universităţii
(parcare auto şi pietonală)  şi a  sălii de activităţi sportive (din complexul Memorandului).
Procesul de modernizare este continuu, fiind utilizate în acest scop atât fonduri de la buget cât şi
fonduri proprii.

În anul 2011-2012 a continuat proiectul de investiţii pentru realizarea Institutului de
Cercetare-Dezvoltare al universităţii, inaugurat în martie 2012, în cadrul căruia se vor organiza
activităţile cu studenţii de la programele de studii de masterat pentru cercetare şi activităţile din
cadrul Şcolii doctorale.
 Documentare: în anul 2006 biblioteca universităţii a primit o nouă locaţie, devenind una

dintre cele mai moderne biblioteci din ţară, funcţională, cu acces direct la raft şi infrastructură IT.
În prezent biblioteca dispune de un fond bogat de publicaţii, de 717.529 volume, dintre care
550.927 volume cărţi, 120.612 volume publicaţii periodice şi 45.990 volume colecţii speciale,

http://www.complete.org/
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acoperind nevoile de documentare pentru toate programele de studii în derulare. Acest fond de
publicaţii este permanent actualizat şi îmbogăţit, fiind completat de abonamente la publicaţii
ştiinţifice şi educaţionale.

Softul integrat de bibliotecă, LIBERTY3, care înglobează concepte de programare de ultimă
oră şi include toate facilităţile necesare pentru administrarea bibliotecii, asigură informatizarea
activităţilor şi serviciilor specifice bibliotecii precum şi posibilitatea utilizatorilor de a consulta
online catalogul fondului documentar al Bibliotecii.

Biblioteca universităţii asigură accesul la baze de date şi informaţionale de renume:
ScienceDirect, Thomson ISI, SpringerLink, Oxford Journals, Cambridge Journals, Scopus,
EBSCO/Academic Search Premier, Sage Journals, MathSciNet, Forest Science Database,
Institute of Physics, Wiley online Library, Legis, Eurolegis. Dezvoltarea resurselor de învăţare
pentru studenţi se face atât prin achiziţii făcute de biblioteca universităţii, cât şi prin granturi şi
proiecte. Deasemenea, anual se îmbunătăţeşte fondul de lucrări didactice şi ştiinţifice necesare
acoperirii bibliografice a disciplinelor de studii, cu manuale şi îndrumare elaborate de cadrele
didactice titulare, multiplicate prin reprografia sau editura universităţii.
 În cursul anului universitar 2011-2012 a fost creată aplicaţia pentru un nou site al

universităţii, în limbile română şi engleză, prin care s-a urmărit îmbunătăţirea calităţii site-ului în
ceea ce priveşte complexitatea, accesibilitatea datelor, aspectul, precum şi uşurinţa gestionării
sistemului. Realizarea noului site a dat posibilitatea extinderii accesului la informaţii relevante atât
pentru comunitatea academică dar, mai ales, pentru cei interesaţi de programele de studii sau
colaborările oferite de Universitate.
 Resurse Umane:
− întinerirea corpului profesoral, valorificarea excelenţei cadrelor didactice cu experienţă,

promovarea pe criterii de performanţă profesională reprezintă ţinte pe care politica de
personal le propune, în scopul asigurării calităţii proceselor didactice şi de cercetare
ştiinţifică. În acest sens, formarea  de  noi IOSUD, corespunzătoare domeniilor  noi
derulate în universitate, reprezintă o cale de atingere a obiectivelor de asigurare a calităţii
resurselor umane pentru aceste domenii.

− Promovarea şi susţinerea
mobilităţilor cadrelor
didactice (Fig.7):
universitatea susţine o
politică de deschidere
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Programul LifeLong Learning - Erasmus şi celelalte programe europene au creat cadrul
pentru derularea acestor mobilităţi, care au permis armonizarea conţinuturilor disciplinelor
cu cele din universităţile gazdă şi introducerea de metode moderne de predare.
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− Derularea de proiecte transnaţionale de educaţie (Tab.4), ca instrument de creştere a
calităţii programelor de studii, de afirmare a învăţământului românesc şi de creştere a
vizibilităţii sale. UTBv are performanţe foarte bune în accesarea fondurilor europene în
domeniul proiectelor de educaţie, cum sunt cele din cadrul programelor Lifelong
Learning (Socrates/ Erasmus - mobilităţi, dezvoltare curriculară, reţele tematice;
Minerva, Comenius, Jean Monet, Reţea Transnaţională); Leonardo da Vinci (Proiecte
Pilot, Proiecte de Mobilităţi, Reţea Transnaţională); Agence Universitaire Francofone -
AUF (Şcoala de Vară).

Tabelul 4. Evoluţia programelor transnaţionale de educaţie derulate în universitate

Facultatea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 5 3 3 2 1
Inginerie Tehnologică şi Management Industrial 2 5 3 2 2
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 4 5 1
Medicină 1 1 6 5 5 6
Inginerie Mecanică 3 5 1 2 2 1
Silvicultură şi Exploatări Forestiere 1 1 1 1 2 3
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 1 2 3 3 3 2
Sociologie şi Comunicare 1 1
Construcţii 1
Matematică şi Informatică 1
Litere 1 2
Ingineria Lemnului 2 1
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 1 1
Design de produs şi Mediu 2 1 1
Psihologie şi ştiinţele educaţiei 1
TOTAL 18 24 10 22 16 9 17

În acest context, al internaţionalizării, un pas important s-a realizat prin dezvoltarea
Institutului Confucius la UTBv, în parteneriat cu Hanban şi cu Universitatea Jianzhu din
Shenyang. În prezent există peste 330 de Institute Confucius în universităţi din aproape 100 de
ţări (incluzând aici cele mai prestigioase universităţi din SUA şi Europa). Institutul Confucius de
la UTBv s-a deschis în martie 2012 şi este al treilea din ţară, după cele de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca şi de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
− Perfecţionarea personalului tehnic şi administrativ care sprijină derularea procesului

didactic este realizată prin cursuri de formare continuă, pe care universitatea le asigură
(cursuri IT, limbi străine, comunicare, managementul calităţii etc.). Stabilirea nevoii de
instruire se realizează prin acţiuni sistematice, cu ocazia evaluării anuale  a
performanţelor personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

2.3.2. Activităţi suport pentru învăţare
Se referă la toate componentele procesului educaţional:
 Desfăşurarea de activităţi de popularizare a universităţii şi de atragere a viitorilor studenţi

precum şi derularea unei proceduri transparente de selecţie a candidaţilor. Marketingul
universitar asigură informaţii reale şi corecte şi utilizează metode variate de promovare: anunţuri
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în mass media şi pe site-ul universităţii, pliante şi broşuri, „Ziua porţilor deschise”, „Caravana
Universităţii” şi alte manifestări în care sunt implicate atât cadre didactice cât şi studenţi.
 Continuarea procesului de întreţinere a bazei materiale destinate studenţilor, dezvoltate în

perioada 2006-2008; interconectarea uniformă, la standarde actuale, şi asigurarea unei
performanţe ridicate a celor 14 corpuri de clădire situate la distanţe cuprinse între 200 si 3000
metri. Pentru aceasta, în 2008 a fost implementată o soluţie bazată pe echipamente wireless
Point-To-Point Motorola Canopy 600, îndeplinind obiectivele UTBv în ceea ce priveşte
infrastructura informaţională, şi anume:
- implementarea şi funcţionarea reţelei educaţionale metropolitane, cu referire directă la

accesul la servicii Internet de mare viteză, servicii de învăţământ la distanţă şi eLearning,
servicii intranet de tip voce (Voice over IP – VoIP) şi video (videoconferinţe) şi aplicaţii
administrative distribuite în reţea;

- schimbarea semnificativă a facilităţilor de comunicaţie şi acces  la informaţie pentru
întreaga comunitate din zona Braşovului în problemele educaţionale şi de cercetare;

- stabilirea unei conexiuni vitale în această parte a ţării pentru promovarea şi înlesnirea
colaborării internaţionale în domeniile educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

 Resurse: promovarea şi susţinerea mobilităţilor studenţilor - universitatea are în prezent
acorduri de colaborare cu 262 universităţi.  Anual, studenţi ai universităţii beneficiază de
mobilităţi de studiu în universităţi europene (pe perioade cuprinse între 3 - 10 luni) şi un număr
din ce în ce mai mare de studenţi străini aleg universitatea noastră pentru a studia, pe perioade de
până la un an, în special în cadrul programului european Lifelong Learning (Fig.8). În anul
universitar 2008-2009 s-au înregistrat şi primele mobilităţi ale studenţilor Universităţii
Transilvania din Braşov pentru plasament practic la companii din Europa (22 de studenţi); în
anul universitar 2009-2010, numărul studenţilor care au beneficiat de burse de plasament practic
a fost de 30, în 2010-2011 de 49, iar în 2011-2012 de 53 (Fig.9).
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 Procese:
o dezvoltarea  de  instrumente  pentru monitorizarea  şi evaluarea activităţii studenţilor,

precum şi instrumente care reglementează procedurile de finalizare a studiilor de licenţă
şi de masterat;

o promovarea proceselor de formare bazate pe lucrul în echipă.
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2.4 Asigurarea calităţii în cercetarea ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o componentă esenţială a activităţii academice în UTBv
de-a lungul întregii sale existenţe. Strategia actuală de cercetare a UTBv este construită pe 3 piloni
principali: (i) Institutul de cercetare cu infrastructură cuprinzătoare, ce asigură un mediu modern
necesar atingerii celui mai înalt potenţial al fiecărui cercetător; (ii) Şcoala doctorală - care stabileşte
un cadru comun pentru toate programele doctorale din universitate; (iii) Resursele umane
structurate în centre şi echipe de cercetare, concentrate pe aspectele particulare ale dezvoltării
durabile dezvoltate de facultăţi şi departamente, în sprijinul programelor de studii. Alături de
Biroul de proprietate intelectuală şi Incubatorul tehnologic şi de afaceri, acest cadru
(http://www.unitbv.ro/Cercetare.aspx) sprijină atingerea obiectivului universităţii de promovare în
categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.

În prezent, cercetarea ştiinţifică se derulează conform Strategiei aprobate de Senatul
Universităţii, cu precădere prin intermediul celor 24 centre de cercetare ştiinţifică ale Institutului de
Cercetare-Dezvoltare al Universităţii. Infrastructura Centrelor de cercetare cuprinde echipamente
performante achiziţionate cu precădere în ultimii cinci ani, prin proiecte şi granturi (inclusiv 6
platforme de tip CNCSIS); peste 50% din infrastructură este achiziţionată din fonduri structurale,
prin proiectul „Institut CDI Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, PRO-DD”.

Monitorizarea activităţii de cercetare finanţată din fonduri naţionale şi europene este
realizată prin Biroul de managementul proiectelor, iar cadrul de sprijin al transferului tehnologic
este reprezentat de Biroul de proprietate intelectuală, Incubatorul tehnologic şi de afaceri şi
Centrul de inventică şi business.

Centrele de cercetare ştiinţifică desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică şi de formare de
resurse umane înalt-calificate prin masterate de cercetare, programe doctorale şi post-doctorale;
ele cuprind personal cu normă întreagă în cercetare, cadre didactice implicate în derularea de
granturi şi contracte, masteranzi, doctoranzi, post-doc şi personal auxiliar specializat. Evaluarea
activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice se face on-line, începând cu anul 2005, pe
baza unor instrumente specifice.

Universitatea promovează desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul
parteneriatelor multiactor: cu institute de cercetare naţionale şi ale Academiei Române, cu
reprezentanţi ai mediului economic şi socio-cultural, precum şi în cadrul parteneriatelor
internaţionale cu universităţi şi centre de cercetare ştiinţifică. Evoluţia granturilor de cercetare
ştiinţifică reflectă preocupările universităţii pentru atragerea de fonduri, dar şi contextul
macroeconomic şi internaţional.

http://www.unitbv.ro/Cercetare.aspx


Anexa 4/HS nr. 14 din 17.01.2013

19

Fig. 10 Fig. 11

Universitatea promovează valorificarea rezultatelor cercetării prin dezvoltare de produse şi
prin publicarea în reviste şi jurnale de ţinută ştiinţifică ridicată. Anual, în universitate se
organizează conferinţe internaţionale de prestigiu, care au deja tradiţie şi care reunesc specialişti
în domenii variate, din întreaga lume.

Universitatea are o publicaţie ştiinţifică proprie, Bulletin of the Transilvania University of
Braşov, cu apariţie anuală. Editat în două volume (seriile A şi B) până în anul 2008, Bulletin of
the Transilvania University of Braşov se publică în prezent în opt serii (Engineering Sciences;
Forestry, Wood Industry and Agricultural Food Engineering; Mathematics, Informatics and
Physics; Philology and Cultural Studies; Economic Sciences; Medical Sciences; Social Sciences
and Law; Sport and Arts), cu acreditare CNCSIS de nivel B+ la 6 dintre serii şi cu preocupare
permanentă de creştere a calităţii. Sub egida universităţii sunt editate alte trei publicaţii periodice
cotate CNCSIS: RECENT (CNCSIS B), PROLIGNO (CNCSIS B+) şi Jurnalul Medical
Braşovean (CNCSIS C).

Editura Universităţii
Transilvania din Braşov,
înfiinţată în 1993, a cunoscut o

Dinamica publicaţiilor apărute în ultimii 10 ani la
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A. Ierarhizare internaţională, Scopus (SCImago); SIR World Report 2011
Sursa: http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2011_world_report_eastern_europe.pdf
Clasamentul, publicat în noiembrie 2011 a fost realizat pentru perioada 2005 – 2009 şi

cuprinde  3042 entităţi de cercetare  ştiinţifică, selectate  în baza  publicaţiilor relevante  din
perioada de evaluare. În clasament sunt incluse 197 de entităţi de cercetare ştiinţifică din Europa
de Est, din România fiind considerate 19 entităţi de cercetare ştiinţifică, dintre care 17

http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2011_world_report_eastern_europe.pdf
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universităţi. Universitatea Transilvania din Braşov ocupă locul 12 între universităţile din
România incluse în evaluare.

B. Ierarhizare naţională, în funcţie de publicaţiile în jurnale ISI-Thomson
Sursa: http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/institutions.php?year_indexed=2011&type_id=1
Pe baza analizei articolelor publicate în perioada 2006-2010, Universitatea Transilvania s-a

situat pe locul 10, în ierarhia celor 49 de universităţi prezente în clasament.

2.5 Relaţiile universităţii cu mediul economic şi socio-cultural

 Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării ştiinţifice este asigurat, în principal, prin
Incubatorul tehnologic şi de afaceri ITA Pro-Energ – parte a reţelei naţionale de transfer
tehnologic ReNITT, şi de Centrul de tehnologii, inventică şi business.

Din anul 2007, Universitatea a formulat o politică coerentă cu privire la protecţia
rezultatelor cercetării, inclusiv asigurarea suportului financiar pentru propunerea şi evaluarea
brevetelor de invenţie. Parte a acestei politici, s-a creat Departamentul de proprietate intelectuală,
care oferă consultanţă de specialitate membrilor comunităţii de cercetare ştiinţifică. Rezultatele
acestei strategii sunt vizibile, Universitatea având în prezent 21 brevete de invenţie şi 116 cereri
înaintate la OSIM pentru evaluare, faţă de nici unul în perioada anterioară lui 2007.
 Formarea continuă reprezintă un alt domeniu dezvoltat în mod continuu pe parcursul

ultimilor ani. Din anul 2005, acest proces este coordonat în mod coerent de către Departamentul
de Formare Continuă (CFCIDFR, în prezent), care a adoptat strategia corectă de promovare şi
dezvoltare a ofertei de programe de formare continuă în universitate. Astfel, pericolul determinat
de scăderea demografică şi, în consecinţă, diminuarea populaţiei tinere interesate de a urma
studii universitare a putut fi compensată prin politica de atragere a celor interesaţi în completarea
studiilor/ de perfecţionare prin cursuri de formare continuă. Numărul beneficiarilor cursurilor de
formare continuă a fost de circa 4000, nivelul menţinându-se ridicat în ultimii 5 ani. Prin
intermediul unor proiecte dezvoltate cu autorităţi regionale, oferta programelor de formare
continuă se poate extinde în toate cele 8 regiuni ale României.
 Oportunităţile de colaborare cu companii naţionale şi internaţionale din zona Braşovului

s-au materializat prin acorduri de cooperare şi contracte specifice care vizează diverse tipuri de
activităţi: practica  studenţilor, programe de  studii dezvoltate  în colaborare cu companii (în
special la nivel de masterat şi formare continuă), dezvoltarea de laboratoare şi săli de pregătire -
destinate cercetărilor aplicative sau sesiunilor de instruire specifică, proiecte în colaborare – ca
parte a proiectelor de diplomă/ disertaţiilor/ lucrărilor de doctorat. Biroul de Relaţii cu mediul
economic joacă un rol important în asigurarea interfeţei dintre universitate şi mediul exterior şi
accentuarea relaţiilor Universitate – organizaţii economice pe baza unei  platforme reale de
dialog, contribuind astfel la creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor.

UTBv este, în continuare, conştientă de punctul slab valabil pentru întregul sistem de
învăţământ superior din România, cu privire la instruirea studenţilor din punct de vedere practic, şi
încearcă să îl elimine, inclusiv prin dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu companii, la nivel
regional, naţional şi internaţional (de exemplu Erasmus: A model for Quality of trans-national
student PlacemeNts in EnTerprises Q-Planet, POSDRU: Parteneriat trans-naţional universităţi –
întreprinderi pentru practica studenţilor, etc.). În luna iulie 2012 a fost organizată prima ediţie
AFCO 2012 – Absolvenţii în faţa companiilor, o reală şansă pentru absolvenţii UTBv şi pentru

http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/institutions.php?year_indexed=2011&amp;type_id=1
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companii de a-şi armoniza nevoile şi aspiraţiile (http://www.unitbv.ro/brme/Evenimente.aspx).
Datorită succesului înregistrat, deopotrivă în rândul absolvenţilor şi al firmelor participante,
evenimentul va deveni o constantă anuală la Universitatea Transilvania.

2.5 Asigurarea calităţii vieţii studenţilor

2.5.1 Organizarea activităţilor profesionale
 Investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea sălilor de predare şi a laboratoarelor asigură

accesul studenţilor la metode şi instrumente moderne, creând reţeaua suport de lucru pentru
studenţi. Publicaţiile şi resursele de documentare sunt accesibile prin Biblioteca universităţii,
precum şi prin centrele de resurse de la facultăţi.

Platforma eLearning poate fi utilizată de către toţi studenţii, asigurându-se astfel
disponibilitatea online a resurselor de învăţare primare, dar şi accesul la o serie de informaţii şi
instrumente utile în procesul de învăţare-evaluare, pentru studenţii de la toate formele de
învăţământ (inclusiv cele care  vizează  procesul de evaluare  a activităţii didactice  de către
studenţi de la formele ID şi IFR).

Tot în acest context, universitatea a pus la dispoziţia studenţilor şase săli internet (cu câte
50 de calculatoare fiecare), situate pe Colina Universităţii şi la Biblioteca Universităţii.
Intensificarea utilizării platformei eLearning de către studenţi reprezintă un obiectiv ce poate fi
atins prin efortul conjugat al cadrelor didactice (care asigură materialul didactic util precum şi
alte facilităţi de învăţare), al studenţilor şi al administraţiei (în sensul îmbunătăţirii interfeţei cu
utilizatorul).
 În UTBv, cadrele   didactice acordă consultaţii, conform unui program comunicat

studenţilor. Deasemenea, există  îndrumători (tutori) de an care realizează  interfaţa  dintre
studenţii anului de studii şi universitate.
 Admiterea studenţilor la UTBv se face în baza unor proceduri proprii, pe care univesitatea

le face publice utilizând forme diverse de informare: Ghidul admiterii (accesibil
la http://www.unitbv.ro/Admitere.aspx), site-ul universităţii (http://www.unitbv.ro), mass media,
„Ziua porţilor deschise”, „Caravana Universităţii” şi alte acţiuni de promovare.

Selecţia studenţilor se face conform legii, pentru ciclul de licenţă admiterea fiind
condiţionată de existenţa diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii obligatorii; aceste
documente sunt păstrate pe toată durata studiilor în Dosarul personal al studentului, la
Secretariatele facultăţilor.
 Transferul studenţilor se face în baza Regulamentului privind activitatea profesională a

studenţilor, cu respectarea legilor în vigoare.
 Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt consemnate în Registrul

matricol. La finalizarea studiilor absolvenţii primesc, conform legii, Diploma de absolvire şi
Suplimentul la Diplomă. Conferirea diplomelor şi certificatelor de absolvire se face în baza
Metodologiei de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, în conformitate
cu condiţiile stabilite de lege.

Respectarea cerinţelor privind înmatricularea studenţilor, completarea Registrului matricol,
organizarea examenului de absolvire şi acordarea diplomei etc. sunt monitorizate de Secretarul
şef pe universitate şi verificate periodic prin audituri interne.

2.5.2 Servicii pentru studenţi

http://www.unitbv.ro/brme/Evenimente.aspx
http://www.unitbv.ro/Admitere.aspx
http://www.unitbv.ro/
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Universitatea oferă servicii variate, sociale, culturale şi sportive (facilităţi de cazare, bază
sportivă, servicii de consiliere), administrate eficient, şi dispune de programe speciale pentru
asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate, pe care le monitorizează şi le evaluează permanent.
 Studenţii beneficiază de posibilităţi de cazare în 13 cămine moderne (cu peste 4000 de

locuri), de două cantine precum şi de un dispensar studenţesc. Camerele sunt complet mobilate şi
cu conexiune internet, iar căminele sunt dotate cu sisteme de supraveghere video.
 În sprijinul studenţilor, în universitate s-a înfiinţat în anul 2006 Centrul de informare şi

consultanţă pentru orientarea în carieră (CICOC), care oferă consultanţă în carieră, realizează
studii ale concordanţei dintre planurile de învăţământ şi nevoile de dezvoltare profesională a
studenţilor şi oferă consultanţă de specialitate.
 Începând cu anul 2007, se elaborează anual Ghidul studentului; Ghidul este publicat pe

site-ul universităţii, la adresa http://www.unitbv.ro/Studenti.aspx, împreună cu alte informaţii
utile pentru studenţi, referitoare la oportunităţile şi serviciile oferite de universitate.

Îmbunătăţirea comunicării dintre universitate şi studenţi rămâne în continuare o problemă
majoră, acţionându-se pe diverse căi. Dezvoltarea platformei/ portalului virtual facilitează
comunicarea cu studenţii şi                monitorizarea acestora
(http://portal.unitbv.ro, http://elearning.unitbv.ro).
 Asociaţiile studenţeşti, Casa de cultură a studenţilor, Clubul sportiv universitar Braşov

(http://www.unitbv.ro/Studenti.aspx) sunt componente active ale serviciilor suport realizate pentru
studenţi. Acestea se autofinanţează prin programe şi sunt organizaţii flexibile, din care poate face
parte orice student.
 În anul 2006 s-a format Asociaţia ALUMNI - Alma Mater Brasovensis, care are ca obiectiv

iniţierea de activităţi pentru sprijinirea şi îndrumarea tinerilor absolvenţi precum şi pentru
dezvoltarea unui cadru legal prin care să se promoveze legături cu absolvenţii universităţii. În
prezent există o platformă on-line pentru comunicarea cu ALUMNI, totodată universitatea
beneficiind de know-how-ul şi instrumentele dezvoltate în cadrul unui proiect strategic la nivel
naţional, pentru intensificare a acestui tip de activitate. Deşi în ultimul timp procesul a evoluat,
există încă o seamă de aspecte ce trebuie considerate în continuare în direcţia permanentizării
relaţiilor cu absolvenţii şi transformării lor într-un vector de imagine real, cu contribuţii
semnificative la creşterea vizibilităţii instituţiei şi atragerea de fonduri complementare.

2.5.3 Recompensarea studenţilor cu rezultate profesionale deosebite
 Studenţii sunt beneficiarii principali ai activităţilor derulate în universitate şi ai proceselor

de restructurare pentru creşterea calităţii în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică.
Studenţilor braşoveni le sunt asigurate condiţii de învăţare aşa cum au fost descrise anterior şi, în
fiecare an, s-au înregistrat rezultate meritorii: studenţii au participat la numeroase concursuri la
nivel naţional şi internaţional unde s-au evidenţiat, primind premii şi menţiuni. Începând cu anul
2005, studenţii cu rezultate deosebite au fost premiaţi de către Senatul Universităţii în cadrul
ediţiilor anuale ale Premiilor Universităţii.
 Rezultatele profesionale bune sunt recompensate prin asigurarea de burse, care provin atât

din finanţarea bugetară cât şi din fonduri proprii. Creşterea celei din urmă componente reprezintă
o preocupare permanentă a conducerii universităţii şi facultăţilor.
 Pentru stimularea participării studenţilor la rezolvarea problemelor universităţii, prin

propunerea de soluţii, în anul 2012 a fost lansat programul „Zece din 20.000”. Tot în acest an,

http://www.unitbv.ro/Studenti.aspx
http://portal.unitbv.ro/
http://elearning.unitbv.ro/
http://www.unitbv.ro/Studenti.aspx
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pentru prima dată s-a realizat premierea de către conducerea universităţii a celor mai buni
absolvenţi, în cadrul unei ceremonii publice.
 Universitatea acordă asistenţă financiară pentru categorii sociale defavorizate, burse de

ajutor social, conform Legii 116/2002 şi HG 1149/ 2003. Condiţiile de acordare a burselor
sociale şi alte ajutoare sociale pentru studenţii se stabilesc în baza Regulamentului privind
acordarea de burse şi alte forme de sprijin material şi sunt comunicate studenţilor prin Ghidul
admiterii, Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, Ghidul studentului, prin
anunţuri la aviziere sau pe site-urile facultăţilor de pe pagina web a universităţii
(http://www.unitbv.ro).
 Acţiunile de sprijinire şi motivare a studenţilor universităţii mai includ: reduceri de taxe pentru

studenţii cu situaţie dificilă, subvenţii pentru transportul public şi pentru achiziţia de calculatoare,
servicii medicale etc. Rezolvarea acestor probleme este reglementată la nivelul universităţii.
 Pentru creşterea calităţii procesului educaţional şi stimularea studenţilor, Senatul

universitar a decis ca, începând cu anul universitar 2009-2010, trecerea într-un an de studii
superior să se realizeze prin acumularea numărului minim de 40 de unităţi de credit în anul în
curs şi cu anii anteriori promovaţi integral.

Statutul de student bugetat/ cu taxă se poate modifica de la un an universitar la altul, în
funcţie de îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite de Senatul Universităţii
şi stipulate în Contractul de studii universitare: obţinerea numărului necesar de credite pentru
trecerea în anul următor şi ierarhizarea studenţilor după suma punctelor valorice acumulate în
anul anterior.
 Taxele şcolare ale studenţilor sunt actualizate anual, fiind calculate în concordanţă cu

costurile medii anuale de şcolarizare din învăţământul public finanţat de la buget, pentru
domeniile de licenţă şi master similare. Taxele de şcolarizare, aprobate anual de către Senatul
universităţii, sunt aduse  la cunoştinţa  studenţilor, utilizându-se  diverse  surse  de  informare:
Ghidul admiterii, Contractul anual de şcolarizare, avizierele şi site-urile facultăţilor.

3. Concluzii

Puncte tari
 Resursele de predare/ învăţare disponibile pentru studenţii din toate ciclurile de educaţie,

licenţă, masterat, doctorat:
- ofertă educaţională permanent adaptată la cerinţele pieţei muncii şi adaptată standardelor

româneşti şi europene;
- diversitatea academică a universităţii, incluzând o largă varietate de programe de studii ce

răspunde cerinţelor la nivel regional/ naţional;
- programe de studii integrate în linii de educaţie L-M-D;
- implicarea studenţilor în programe de mobilitate pentru studii şi plasament practic;
- corp academic cu competenţe dovedite în domeniul de activitate şi experienţă internaţională;
- infrastructura de predare-învăţare, care permite aplicarea metodelor moderne de educaţie;
- resurse de informare documentare;
- platforma eLearning;

 Resursele de cercetare ştiinţifică:
- o strategie de cercetare ştiinţifică unitară şi coerentă;
- infrastructură de cercetare concentrată în cadrul Institutului de cercetare-dezvoltare al UTBv;

http://www.unitbv.ro/
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- dezvoltarea resurselor umane înalt calificate prin programe de burse doctorale şi
postdoctorale;

- valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării prin publicaţii în reviste de prestigiu şi
asigurarea transferului tehnologic prin brevete;

- transfer de cunoaştere avansată către comunitate prin implicarea în structuri noi de tipul
clusterelor şi dezvoltarea colaborării cu parteneri din domeniul academic, respectiv din
mediul economic şi socio-cultural;

- organizarea de evenimente ştiinţifice de înalt   nivel   ştiinţific cu   deschidere către
comunitatea ştiinţifică internaţională)

 Facilităţile socio-culturale şi sportive pentru studenţi:
- facilităţi de cazare în două campusuri modernizate;
- sprijinul permanent pentru asociaţiile studenţeşti;

 Resursele de management pentru asigurarea calităţii proceselor din universitate:
- structură organizatorică flexibilă şi modernă, structuri suport pentru sprijinul procesului de

luare a deciziilor;
- existenţa mecanismelor interne de monitorizare şi evaluare internă a proceselor academice

şi a serviciilor universităţii;
- implicarea instituţiei la nivel naţional, ca partener activ în modernizarea învăţământului

superior din România.

Puncte slabe
 Informaţii limitate cu privire la cerinţele pieţei muncii şi la traseul profesional al

absolvenţilor. Deşi există paşi semnificativi parcurşi în acest sens (Biroul de relaţii cu mediul
economic, ALUMNI), problema rămâne încă una deschisă şi este necesar să i se aloce, în
continuare, atenţie şi resurse. Crearea în acest an a Biroului de marketing şi imagine, precum şi
organizarea conferinţei anuale „Absolvenţi în faţa companiilor” sunt acţiuni subordonate acestui
scop.

 Rata de abandon relativ ridicată din partea studenţilor, rezultată dintr-un complex de
factori de natură economică, socială şi personală. Se impune intensificarea programului de
tutoriat la nivelul programelor de studii şi îmbunătăţirea comunicării cu studenţii. Totodată,
universitatea are în atenţie dezvoltarea, în continuare, a relaţiilor cu mediul pre-universitar,
pentru creşterea calităţii nivelului de pregătire a tinerilor la intrarea în universitate.

 Implicarea încă redusă a studenţilor în procesele de luare a deciziilor. Structurile de
management ale universităţii acţionează pentru îmbunătăţirea comunicării şi dezvoltarea de
legături funcţionale cu reprezentanţii studenţilor, cu ajutorul unor instrumente atractive şi uşor
de utilizat de către aceştia (e-mail, întâlniri la nivelul facultăţii, etc.). Premierea de către
conducerea universităţii a celor mai buni absolvenţi în cadrul unei ceremonii publice,
programul „Zece din 20.000” - pentru stimularea participării studenţilor la rezolvarea
problemelor universităţii, prin propunerea de soluţii, sunt două acţiuni iniţiate în anul 2012,
care vor fi continuate, pentru creşterea implicării şi satisfacţiei studenţilor.

 Numărul insuficient de profesori conducători de doctorat faţă de numărul de cadre
didactice cu gradul de profesor universitar. În acest sens, în anul 2010 a fost instituit un set de
măsuri care recunosc şi recompensează activitatea de conducere de doctorat.

 Vizibilitate internaţională insuficientă ce poate conduce, pe termen scurt, la scăderea
numărului de candidaţi iar, pe termen mediu, pune în pericol competitivitatea universităţii.
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Pentru creşterea vizibilităţii, se asigură dezvoltarea unei reţele de comunicare reale la nivel
internaţional în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, alături de dezvoltarea de programe
de studii în limbi străine şi intensificarea activităţii de predare ca ”visiting professor”.

 Număr insuficient de programe de instruire a personalului administrativ din universitate.
În vederea creşterii gradului de profesionalizare a activităţilor, începând din 2012 se
realizează în mod sistematic evaluarea nevoilor de instruire a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, pregătirea fiind realizată prin CFCIDFR şi participarea la proiecte.

 Necesitatea elaborării, în continuare, de proceduri şi instrumente de management, în
special la nivelul serviciilor administrative. Biroul de asigurare a calităţii sprijină
responsabilii de procese pentru realizarea acestei activităţi.

 Finanţarea universităţii, în condiţiile crizei economice şi a diminuării fondurilor alocate
educaţiei. În acest sens, deschiderea către colaborarea cu mediul extra-academic, la nivel
naţional şi internaţional, alături de întărirea componentei internaţionale a universităţii pot
constitui elemente importante ale strategiei viitoare de dezvoltare.

Eforturile pentru modernizare şi schimbare în vederea îmbunătăţirii activităţii Universităţii
Transilvania din Braşov trebuie să continue cu dinamism sporit, pentru a răspunde provocărilor
tot mai mari din sistemul de învăţământ superior, la nivel naţional şi internaţional.

Raportul anual de evaluare internă a calităţii pe anul universitar 2011-2012 a fost aprobat
în şedinţa Senatului din data de .

Preşedinte Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii,

Prof. univ. dr. ing. Simona Lache

Prezentul Raport anual de evaluare internă a calităţii pentru anul
universitar 2012-2013, a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa de Senat nr. 14. din
data de 17.01.2013.



Organigrama Universităţii Transilvaniadin Braşov
Senat

Comisia de Etică

Comisia de
Disciplină

Consiliul de
Administraţie

RECTOR
Birou Acte
Studii

Baza didactică
- service

Baze didactice

Fac. Inginerie
Mecanică

Fac. de Inginerie
Tehnologică şi
Management
Industrial

Fac. de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere

Fac. Ştiinta şi
Ingineria Materialelor

Fac. Inginerie

Prorector
cu activitatea
didactică

Consiliul de
curriculum

Centrul de resurse
de informare si

Centrul de Formare

Prorector activit de
cercetare ştiinţifică şi
informatizare

Şcoala Doctorală
Interdisciplinară

Biroul de
Informatizare

Prorector internaţio-
nalizarea universităţii
şi evaluarea calităţii

Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii

Biroul de Asigurare a
Calității

Prorectorat studenti
si legatura cu mediul
economic si socio-

cultural

Biroul de Relatii cu
Mediul Economic

Prorector cu relaţiile
publice şi

promovarea imaginii
universităţii

Biroul de informatii
publice

Biroul de marketing
si Imagine

Directia generala
administrativa

Directia
Tehnico-

Administrativa

Biroul de

Secretar şef
universitate

Secretariat
Rector

Audit Public

Direcţia de
Resurse Umane

Arhiva

Registratura

Secretariate
Prorectori

Fonduri
cinegetice

Fac. de Design de
Produs şi Mediu

Electrică şi Ştiinţa
Calculatoarelor

Fac. Ingineria
Lemnului

Continuă, Învăţă-
mânt la Distanţă şi
Frecvenţă Redusă

Biblioteca
Universităţii

Biroul de
Management al
Proiectelor

Biroul de Proprie-
tate Intelectuală

Oficiul de Relații
Internaționale

Centrul de
Informare,
Consiliere
şi

Orientare a

ALUMNI
Asociaţia
"Alma
Mater

Brasovensi

Comisia de
Monitorizare,
Coordonare şi
Îndrumare

Metodologică a
Dezvoltării

Achizitii

Biroul
Gestiuni

Serv. Financiar-
Contabilitate

Compartimentul
Fac. de Alimentaţie

şi Turism

Fac. Matematică şi
Informatică

Fac. Ştiinţe
Economice şi
Administrarea
Afacerilor

Fac. Drept

Fac. de Sociologie şi
Comunicare

Fac. Construcţii

Fac. Muzică

Fac. Medicină

Fac. Educaţie Fizică
şi Sporturi Montane

Fac. Litere

Fac. de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei

Editura universităţii

Departamentul de
pregatire in
rezidentiat

Lectoratul Francez

Institutul Confucius

Centrul de Învăţare -
Limbi moderne

Departamentul de
Pregătire a Personalului

Didactic

Incubatorul ITA
Pro_Energ

Institutul ICDT

Biroul pentru
Programe
Comunitare în
Domeniul
Educației ți
Formării
Profesionale

Biroul de
relaţii
pentru
studenţi
străini

Asociaţii
Studenţeşti

Sistemului de
Control Managerial Serviciul de

Secutitate şi
Protecţia
Muncii

Direcţia
Cămine-
cantine

Echipa Formula
student

"BlueStreamline"

Juridic Contencios

Biroul de analiză şi
strategie financiară

Biroul gestiune a
proceselor
academice

Biroul de dezvoltare
imobiliara si strategii
administrative

Organigrama a fost aprobată în şedinţa Senatului nr. 14 din 17.01.2013
Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

Mediateca
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
S E N A T

500036  Braşov, B-dul EROILOR nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268415064, www.unitbv.ro

Componenţa Biroului Electoral al Universităţii Transilvania din Braşov

Lector dr. Ovidiu POPESCU - membru

Conf. dr. ing. Viorel POPA - membru

Conf. dr. Elena BUJA - membru

Şef lucrări dr. ing. Artur OLAH - membru

Asist. Adrian MANEA - membru

Prof. dr. Valentin DIŢU - membru

Conf. dr. Carmen GHEORGHE - membru

Student Florin HĂLĂLIŞAN - membru

Student Diana PĂTRAŞCU - membru

Ing. Dana BUTA - secretar

Preşedinte Senat,

Prof.univ.dr. Emil STOICA

http://www.unitbv.ro/

