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Braşov, 10.12.2017

NOTĂ DE RĂSPUNS
privind principalele observații făcute de asociațiile
studențești referitoare la modul de aplicare, în cadrul
universității, a prevederilor Codului dreputurilor și
obligațiilor studenților

Referitor la rapoartele elaborate de asociațiile studențești
legal constituite la nivelul Universității Transilvania din
Brașov, privind modul de aplicare, în cadrul universității, a
prevederilor Codului dreputurilor și obligațiilor studenților¸
facem următoarele precizări:
a). Cele 5 rapoarte primite de la (ASUT, PRIME, ELSA, ATB,
BEST), au fost făcute publice, fiind postate pe site-ul
Universității Transilvania, la secțiunea Studenți / Documente
și informații utile;
b). Sinteza conținuturilor acestor rapoarte a fost prezentată
de către Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul
economic
și
socio-cultural,
în
ședința
Consiliului
de
Administrație al universității din data de 05/12/2016.
Referitor la principalele problemele semnalate de asociații,
în urma discutării acestora în Consiliul de administrație,
răspundem următoarele:
- În perioada următoare, se vor organiza o serie de întâlniri
cu prodecanii cu studentii ai facultatilor în vederea
prezentării observațiilor făcute de către asociații și a
găsirii de soluții concrete pentru rezolvarea acestora.
- În ceea ce privește Ghidul studentului, acesta a fost
distribuit tuturor facultăților pentru toți studenții anului
I, la începutul anului universitar.
Universitatea
Transilvania
a
acordat
spații
pentru
desfășurarea unor activități specifice cu studenții, tuturor
asociațiilor care au solicitat acest lucru, în condiții de
gratuitate și în funcție de disponibilitate.
- S-a solicitat reprezentanților Dispensarului studențesc din
Complexul Memo să-și promoveze serviciile medicale oferite
către studenți, promovare care să fie realizată prin afișe în
corpurile de clădiri ale universității.
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- Hotărârile Consiliului de administrație au fost permanent
postate pe site-ul universității și pe portal.
- Referitor la situația neprezentării de către toate cadrele
didactice a conținutului disciplinelor dar şi a formei de
examinare în primele 2 săptămâni ale cursului, această
observație a fost transmisă decanilor tuturor facultăților,
urmând ca aceştia să rezolve problema la nivelul fiecărei
facultăți;
- Taberele studențești au fost promovate și distribuite
studenților conform metodologiei în vigoare, în cel mai scurt
timp
de
la
primirea
situațiilor
anuale
a
acestora.
Vizibilitatea promovării mai depinde și de fiecare facultate
în parte. Vor fi luate măsuri suplimentare privind promovarea
acestui program și a metodologiei la nivelul facultăților dar
acest lucru depinde și de eficacitatea derulării activităților
în cadrul comisiilor de acordare a biletelor de tabără pe
facultăți;
- Subvențiile de cazare primite au fost considerate la
calculul taxelor de cazare ale studenților, practic, prin
subvenție realizându-se diferențierea taxelor de cazare între
studenții bugetați și studenții la forma de învățământ cu
taxă; de altfel, modul de calcul al taxelor de cazare se află
la Serviciul cămine și poate fi consultat de orice student;
- Aspectele sesizate legate de dreptul studenților la
contestarea notelor obținute la examen dar și cele aferente
constituirii comisiilor de rezolvare a contestațiilor sunt
juste și au fost discutate cu Prorectorul didactic al
universității în vederea evitării pe viitor a situaților
obținute.
Din partea Consiliului de administrație a Universității
Transilvania
Profesor dr. ing. Daniel MUNTEANU
Prorector

