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RAPORT ANUAL PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA
FACULATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM
(2014 – 2015)
Activitatea didactică şi pedagogică
Cadrele didactice universitare din cadrul facultăţii reprezintă un colectiv
multidisciplinar, cu experienţă, alături de care se formează tineri doctoranzi, asistenţi şi
şefi de lucrări.
Resursa umană a facultăţii este alcătuită numeric şi în funcţie de gradele didactice
din:
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În afară de aceste cadre didactice, în facultatea noastră activează şi un număr de
36 de cadre didactice asociate, ceea ce dovedeşte necesitatea stringentă de creştere a
numărului de titulari angajaţi ai universităţii.
În ceea ce priveşte personalul nedidactic acesta are următoarea structură:
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În afară de activitatea didactică o categorie aparte a muncii de cercetare o
constituie cea cu doctoranzii, care la ora actuală sunt în număr de 21, fiind coordonaţi de
6 conducători ştiinţifici.
Activitatea didactică desfăşurată în facultatea noastră a evoluat pe mai multe paliere
dintre care amintim:
 Prioritatea absolută a activităţilor didactice şi pedagogice s-a canalizat pe realizarea
indicatorilor necesari pentru acreditarea programului de studii masterale „Sisteme
de Procesare şi Controlul Calităţii Produselor Agroalimentare”. Acreditarea s-a
desfăşurat cu succes.
 Realizarea documentaţiei necesare acreditării programului de studii masterale,
începând cu anul universitare 2017/2018, domeniul de licenţă Inginerie şi
Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, programul de studii„ Inginerie şi
Management în Ospitalitate şi Turism.”
 S-a elaborat un plan de editare a unor manuale pentru anul universitar 2014 –
2015;
 S-a continuat cu elaborarea unor materiale didactice atât pentru cursuri cât şi
pentru laboratoare;













S-a continuat acţiunea de corelare a structurii planurilor de învăţământ pe ciclurile
de studii în acord cu planurile de învăţământ ale facultăţilor cu programe similare
din Uniunea Europeană, condiţie necesară recunoaşterii reciproce a diplomelor şi
obţinerii de către studenţii români a burselor de studii în universităţi din alte ţări;
S-a finalizat cu succes ocuparea prin concurs unui post de profesor pentru
programele de studii din domeniul Inginerie şi management precum şi a doua
posturi de conferenţiar în domeniul Inginerie alimentară, respectiv Inginerie şi
management;
S-au continuat şi extins acţiunile de realizare a unor contracte de tip ERASMUS
precum şi de continuare a celor avute;
S-a continuat amenajarea unui laborator complex în colaborare cu Direcţia
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor care să deservească
disciplinele: Expertiza alimentelor de origine animală şi non-animală; Bacteriologie
alimentară; Analize fizico - chimice pentru alimente.
S-au îmbunătăţit condiţiile de predare prin dotarea cadrelor didactice cu tehnică de
calcul, echipamente video specifice şi acces la o unitate de imprimare a materialelor
specifice proceselor didactice;
S-au demarat acţiunile specifice unor concursuri pe posturi didactice de
conferenţiar;
S-au demarat lucrările de amenajare a unui laborator de Microbiologie la corpul R;
S-au desfăşurat concursuri de ocupare a unor posturi vacante din cadrul
secretariatului facultăţii si se fac demersuri pentru ocuparea unor posturi didactice
auxiliare;

Activitatea studenţească
Obiectivul principal al facultăţii noastre il constituie formarea unor tineri specialişti
perfect integrabili atât în activităţile de producţie specifice domeniilor de studii cât şi în
societate.
Pe parcursul ultimului an situaţia cu privire la numărul de studenţi este următoarea:
 Numărul total al studenţilor la programele de licenţă: 729 (an univ. 2014-2015)
 Numărul studenţilor bugetaţi: 580;
 Numărul studenţilor cu taxă: 110;
 Numărul studenţilor străini: 11 ( 9 din Republica Moldova şi 2 din Portugalia);
 Numărul total al studenţilor la programele de studiu masterale: 161
 Numărul masteranzilor bugetaţi 110
 Numărul masteranzilor cu taxă: 50;
 Numărul masteranzilor străini : 1 ( Republica Moldova);
În acest sens Facultatea de Alimentaţie şi Turism a realizat următoarele:
 S-a organizat sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru studenţi unde participarea
a fost destul de mare cu implicarea nu numai a studenţilor din anii terminali ci şi
a celor din anii mici;
 O serie de studenţi au fost antrenaţi în abordarea problemelor de cercetare
ştiinţifică a unor cadre didactice şi pe aceleaşi teme au continuat munca de elaborare a
proiectelor de diplomă;
Alte activităţi importante au fost:
 Organizarea Sesiunii Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti – aprilie 2015;
 Participare la Târgul de Turism – Braşov Tourism Fair – martie 2015;
 Participare la Concursul Studenţesc Facultatea Mea – 2 echipe de studenţi;
câştigător proiectul THINK - AT;

 Participare la Conferinţa Absolvenţii în fata companiilor – AFCO 2015;
 Participare la Concursul Internaţional de eco-inovare produse alimentare noi –
ECOTROPHELIA – 2015 care a avut loc la Timişoara;
 S-a continuat promovarea relaţiilor inter-universitare prin schimburi de studenţi în
cadrul programelor europene de tip Erasmus.
Prin acordurile inter-instituţionale încheiate de Facultatea de Alimentaţie şi Turism,
studenţii şi cadrele didactice pot beneficia de mobilităţi în cadrul următoarelor universitaţi
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La procesul de selecţie SMP/SMS s-au înscris 36 studenţi, de la 5 programe de
studii.
În urma procesului de selecţie şi a testului de limbă străină, s-au realizat 27
mobilităţi de practică în Grecia, Spania şi Belgia.

În afara mobilităţilor de practică pe perioada verii, au mai fost efectuate 2 mobilităţi
pentru pregătirea lucrării de dizertaţie şi o mobilitate pentru pregătirea tezei de doctorat
(aflată în derulare), în Franţa, la Université de Bretagne Sud, în domeniul Biochemistry.
În semestrul al doilea al anului universitar 2014 – 2015 s-a realizat o mobilitate
SMS, la Karabuk University, Turcia, în domeniul turismului.
În anul 2015 s-a realizat o mobilitate STA, bilanţul general fiind de 30 mobilităţi SMS
şi 1 mobilitate STA
În semestrul al II-lea al anului universitar 2014/2015, la facultatea noastră au studiat
2 studenţi din Portugalia, de la Universitatea din Coimbra. În anul universitar 2015/2016
studiază la facultatea noastră 2 studenţi din Polonia, West Pomerian University şi un
student din Spania, University of Girona, deci un total de 5 studenţi incoming.
Programul Erasmus + va sprijini:
- oportunităţile de studiu, de formare profesională, de câştigare a experienţei de muncă
sau de voluntariat în străinătate;
- personalul din educaţie, formare profesională şi din domeniul tineretului, pentru a preda
sau învăţa în străinătate;
- dezvoltarea educaţiei digitale şi utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
- învăţarea limbilor străine;
- recunoaşterea competenţelor, inclusiv a celor dobândite în afara sistemului de educaţie
formală;
parteneriate strategice între instituţii de educaţie şi organizaţii de tineret cu
corespondenţii lor din alte ţări, atât în propriul sector, cât şi în alte sectoare, pentru a
stimula îmbunătăţirea calităţii şi inovaţia;
- alianţele cunoaşterii şi alianţele pentru competenţe sectoriale, în vederea remedierii
lacunelor în domeniul competenţelor şi a stimulării spiritului antreprenorial prin
îmbunătăţirea curriculumului şi calificărilor pe baza cooperării dintre universul muncii şi cel
al educaţiei.
S-a organizat practica studenţească de la Inginerie Alimentară, Inginerie şi
management şi inginerie mecanică în locaţii specifice dintre care amintim: S.C. Aro
Palace S.A. , S.C. Alpin S.R.L.,
S.C. Rhina Vista S.R.L., S.C. Sergiana Prodimpex
S.R.L., S.C. DSVSA Brasov , S.C DELACO S.A. – Brasov, S.C. Heineken ROM S.A., S.C.
Europig S.R.L. - Sercaia – Abator, S.C Edelweise S.A, Europa 3000 etc. , precum şi într-o
serie de locaţii turistice şi hoteliere din Grecia, Franţa, Belgia, Italia.
 S-a organizat şi desfăşurat activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către
studenţi, activitate pentru care s-au pus la dispoziţia studenţilor două săli cu tehnica
de calcul necesară;
 Activitatea de proiectare a orarului a fost reorganizată astfel încât acesta să fie
compact şi să răspundă în primul rând nevoilor studenţilor;
 Conducerea facultăţii şi a departamentului a efectuat o serie de verificări privind
respectarea orelor şi a orarului stabilit; inadvertenţele au fost corectate la timp;
 S-au organizat sesiunile de admitere pentru programele de studii de licenţă şi
master astfel încât au fost ocupate toate locurile bugetate;
 Studenţii au organizat şi participat la tradiţionalul „Bal al bobocilor”;
 Studenţii facultăţii noastre au marcat ziua universităţii TRANSILVANIA prin
participarea la un concurs de gastronomie desfăşurat la sediul facultăţii.
Facultatea a avut drept oaspeţi cadrele didactice din Consiliul de Administraţie şi o
serie de reprezentanţi ai presei locale, care au apreciat calitatea, diversitatea şi
estetica produselor realizate de studenţii concurenţi;
 Studenţii facultăţii participă în mod constant şi continuu la diverse activităţii ale
universităţii care presupun abilităţi specifice domeniilor de alimentaţie şi turism;



Studenţii tuturor programelor de studii s-au implicat în activităţi de promovare a
imaginii facultăţii noastre precum şi la desfăşurarea în bune condiţii a concursurilor
de admitere atât la ciclul de licenţă cât şi la cel de masterat;
Activitatea de cercetare ştiinţifică
Activitatea de cercetare ştiinţifică, alături de cea didactică reprezintă un atribut ce
evidenţiază potenţialul şi valoarea unui institut de învăţământ superior. Din acest
motiv, Facultatea de Alimentaţie şi Turism a militat şi va milita în continuare pentru
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute prin cercetarea ştiinţifică şi îmbunătăţirea
condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi.
Principalele rezultate pot fi rezumate astfel:
 Facultatea a organizat cu succes în perioada 20 – 23 mai congresul „ 3rd North and
East European Congres son Food (NEEFood);
 Punctajele de cercetare conform FRACS au fost realizate de majoritatea cadrelor
didactice;
 În urma sesiunii de admitere din sept. 2015 la doctorat, în facultatea noastră au fost
admişi un număr de 2 doctoranzi faţă de 4 în anul 2014;
 În prezent se preconizează punerea în funcţiune a laboratorului de cercetare 06 din
cadrul ICDT.
 În urma acestor rezultate în facultatea noastră a avut loc o abilitare, două avansări
de la gradul didactic de şef de lucrări la conferenţiar şi o avansare la titlul de
profesor.
În perioada care urmează, facultatea noastră îşi propune să realizeze cat
mai multe obiective din cele prevăzute în planurile manageriale ale directorului de
departament şi ale decanului.
Decan
Faculatea de Alimentaţie şi Turism
Prof. dr. ing. Carol Csatlos

Braşov,
6.03.2016

