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REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a
Biroului de Relaţii cu Mediul Economic
Biroul de Relaţii cu Mediul Economic (BRME) din Universitatea Transilvania din
Braşov s-a înfiinţat, la propunerea Consiliului de Administraţie, ca rezultat al reorganizării
Departamentului de Legătură cu Mediul Economic şi Socio-Cultural. BRME funcţionează în
subordinea Prorectoratului cu Studenții și Legătura cu Mediul Economic și Socio-Cultural
(ProSME), conform legislaţiei în vigoare, a Cartei Universităţii Transilvania din Braşov şi a
prezentului Regulament.

Misiune, obiective şi activităţi
Art. 1 Biroul de Relaţii cu Mediul Economic este o structură suport a Universităţii Transilvania
din Braşov care are ca misiune asigurarea activităților pentru dezvoltarea relațiilor dintre
Universitatea Transilvania din Braşov şi mediul economic şi socio-cultural.
Art. 2 Principalele obiective ale BRME sunt:
(1) participarea la elaborarea şi implementarea strategiei şi politicilor de legătură a
Universităţii Transilvania din Braşov cu mediul economic şi socio-cultural;
(2) crearea unui cadru instituţional favorabil promovării realizărilor şi ofertei universităţii
în mediul economic şi socio-cultural;
(3) dezvoltarea instrumentelor de promovare şi valorificare în procesul educațional și în
activitatea de cercetare a cerinţelor mediului economic şi socio-cultural.
Art. 3 Conducerea BRME:
(1) Conducerea BRME este realizată de un Comitet de Management format din:
a. Prorectorul cu Studenții și Legătură cu Mediul Economic și Socio-Cultural;
b. Coordonatorul BRME;
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c. Responsabilii de relaţia cu mediul economic şi socio-cultural de la nivelul
facultăţilor.
(2) Conducerea operativă BRME este asigurată de un coordonator numit de către
Consiliul de Administraţie la propunerea Prorectorului cu Studenții și Legătura cu Mediul
Economic și Socio-Cultural.
Art. 4 Principalele activităţi desfăşurate de BRME sunt:
a. Încheierea acordurilor de parteneriat cu instituţii din mediul socio-cultural şi
organizaţii din mediul economic;
b. Încheierea unor parteneriate pentru asigurarea locurilor de practică pentru studenţii de
la ciclul de studii universitare de licenţă şi masterat;
c. Întărirea colaborării cu instituţii din mediul socio-cultural şi organizaţii din mediul
economic pentru atragerea unui număr sporit de burse private;
d. Obţinerea de sponsorizări de la parteneri şi mediul de afaceri cu care universitatea are
relaţii pentru premierea celor mai buni studenţi care participă la sesiunea ştiinţifică
studenţească;
e. Participarea la manifestările profesionale organizate de parteneri şi alte entităţi
implicate în viaţa economică, la care universitatea este invitată;
f. Desfăşurarea, în colaborare cu asociaţiile studenţeşti, a activităţilor propuse de
parteneri şi acceptate de Universitatea Transilvania din Braşov, referitoare la
adaptarea pe piaţa muncii a studenţilor;
g. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea prezenţei partenerilor din mediul
economic în cadrul activităţii didactice pentru realizarea studiilor de caz
instituţionale;
h. Completarea bazei de date privind absolvenţii Universităţii Transilvania din Braşov;
i. Conceperea, distribuirea, monitorizarea completării şi interpretării chestionarelor
pentru evaluarea gradului de adaptare a universităţii la piaţa muncii;
j. Organizarea întâlnirilor cu Prodecanii responsabili cu practica de specialitate la nivel
de facultate;
k. Realizarea şi întreţinerea paginii web a BRME.
Art. 5 Biroul de Relaţii cu Mediul Economic colaboreazǎ cu toate structurile din universitate
care pot sprijini activităţile planificate în vederea îndeplinirii misiunii propuse.
Art. 6 Biroul de Relaţii cu Mediul Economic coordonează activitatea Centrul de Informare,
Consiliere şi Orientare a Carierei (CICOC) şi activitatea Asociaţiei ALUMNI.
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Art.7 Activităţile Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei (CICOC)

şi

ALUMNI sunt reglementate prin metodologii şi proceduri specifice, respectiv statut specific.
Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania
din Brașov din data de 02.04.2014.

Preşedinte SENAT,
Prof. univ. dr. Emil STOICA
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