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1. Se supune spre aprobare Senatului lista programelor de studii de licenţă propuse pentru procesul de evaluare
externă de către ARACIS În anul universitar 2015-2016. (Anexa 1).

Răspund: Departamentul de asigurare a calităţii, Prarectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea
calităţii

2. Se supune spre aprobare Senatului Planul operaţional al Universităţii Transilvania pentru anul universitar 2015-
2016 (Anexa 2).

Răspund: Consiliul de Administraţie, Prorectorul cu Relaţiile Publice, Rectorul

3. Pentru prezentarea evenimentelor pe panoul cu afişaj electronic de la Aula Sergiu T. Chiriacescu propunerea de
banner va fi transmisă la Prorectoratul cu relaţiile publice (Ia adresa de e-mail prorector-rel.publice-
imagine@unitbv.ro), cu cel puţin două săptămâni Înainte de derularea evenimentului, În format: jpg şi editabil.

Răspund: Coordonatorii evenimentelor, Directorii de departamente, Decanii facultăţilor, Coordonatorul
Biroului de marketing şi imagine, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii

4. Săptămâna 18+22.04.2016 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, În cadrul
programului numit "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". În vederea organizării manifestărilor din
cadrul acestui program şi a transmiterii ofertei universităţii către unităţile din Învăţământul preuniversitar,
facultăţile sunt solicitate să transmită manifestările pe care doresc să le organizeze În această perioadă la adresa
de e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro

Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii, Rectorul
Termen 15.11.2015

5. Pentru anul universitar 2015 - 2016, se propun următoarele recompense oferite de către universitate membrilor
grupurilor de studenţi care desfăşoară activităţi administrative În folosul universităţii:

Grupul Becuri - Apă - Curăţenie (BAC): reducere 50% la taxa de cazare;
Grupul Colina Club: reducere 50% la taxa de cazare;
Grupul Colina Arena: reducere 50% la taxa de cazare;
Grupul IT Student (include şi grupul videoproiectoare): cazare gratuită şi masă zilnică În valoare de max. 14 lei.

Componenţa grupurilor de studenţi şi bonusurile oferite sunt prezentate În Anexa 3.
Coordonatorul grupului IT - Student va prezenta la finalul fiecărei luni un raport de activitate privind activităţile
desfăşurate În universitate, confirmat şi vizat de Şeful biroului reţelistică - informatizare.
Coordonatorul grupului IT - Student are posibilitatea propunerii schimbării componenţei echipei, lunar, pe baza
evaluării muncii şi implicării membrilor grupului.

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Şeful Serviciului cantine-restaurant, Şeful biroului reţelistică -
inţormatizare, Directorul general administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi
socio-cuttural, Rectorul

6. Marţi, 8.12.2015, de la ora 1800
, Asociaţia Studenţilor din Universitatea Transilvania (ASUT) Împreună cu

Universitatea Transilvania din Braşov, vor organiza la Aula Sergiu T. Chiriacescu, Balul bobocilor din
Universitatea Transilvania - ediţia 2015. La această ediţie specială, pe lângă studenţi sunt invitaţi toţi membrii
comunităţii academice din universitate.
În acest sens, În vederea dezvoltării programului evenimentului,
a) până la data de 10.11.2015, fiecare facultate, va desemna un cadru didactic membru În comitetul de

organizare
b) până la data 05.11.2015, secretariatele facultăţilor vor indica, În perioada 06 - 13.11.2015, o zi şi o oră la

care reprezentanţii ASUT pot merge la facultăţi pentru a anunţa acest eveniment.
Din partea universităţii, coordonarea va fi asigurată de lector dr. Bianca Tescaşiu şi conf.univ. dr. Dana
Bărbulescu. Datele de contact ale cadrului didactic (nume, prenume, adresa e-mail), precum şi data prezentării
programului se transmit, În format electronic, la adresa de e-mail: bianca.tescasiu@unitbv.ro.

Răspund: Secretarele şefe ale facultăţilor, Prodecanii cu studenţii, Coordonatorul Alumni pe universitate,
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

Anexe
ANEXA 1

Lista
programelor de
studii de licenţă
propuse pentru
procesul de
evaluare externă

ANEXA 2

Planul
operaţional al
Universităţii
Transilvania
pentru anul
universitar 2015-
2016

ANEXA 3

Componenţa
grupurilor de
studenţi care
desfăşoară
activităţi
administrative În
folosul
universităţii



Nr. 80/ 28 Octombrie 2015

Anexe
7. Facultăţile vor transmite la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural,

informaţii actualizate pentru anul universitar 2015-2016, referitoare la persoanele desemnate să
coordoneze activităţile privind:
- Relaţia cu mediul economic şi socio-cultural;
- Practica studenţilor;
- Centrul de informare, consiliere şi orientare În carieră;
- Alumni.

Datele solicitate se vor completa În formularul ataşat (Anexa 4) şi se vor trimite printat cu semnătură şi
În format electronic, la adresa de e-mail: brme@unitbv.ro

Răspund: Decanii facultăţilor, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural
Termen: 10.11.2015.

ANEXA 4

Model de formular-
Tabel nominal cu
coordonatorii la nivel
de facultate

ANEXA 5

Hotărâriie Biroului
Consiliului de
Administraţie

8. Începând cu 1.11.2015, studenţii străini care vin la Universitatea Transilvania În cadrul programului
Erasmus şi locuiesc În căminele universităţii, vor achita taxa de cazare lunar, În mod anticipat, la data
cazării În cămin. Dacă sosirea este În week-end, taxa va fi achitată În prima zi lucrătoare de la data sosirii.
Taxa de cazare se va plăti ulterior lunar, la Începutul lunii de cazare, la o dată corelată cu data primei
plăţi efectuate. Dacă studentul va renunţa la cazarea În cămin pe parcursul unei luni pentru care plata a
fost deja făcută, universitatea nu va returna diferenţa de bani pentru care nu s-a efectuat şederea În
luna respectivă.

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Directorul General administrativ, Prorectorul cu studenţii şi
legătură cu mediul economic şi socio-cultural

9. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administraţie, conform Anexei 5.

Informări

A fost publicat În Monitorul Oficial următorul act normative, disponibil pe portal:
1. Ordinul nr.5480 din 14.10.2015 al ministerului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea calendarului activităţilor

prevăzute În Metodologia privind echivalarea pe bază ECTS/SECTa Învăţământului universitar de scurtă durată, realizat
prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogi cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru
cadrele didactice din Învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr.5553/2011 , sesiunea 2015-2016, publicat În MO nr 782/21.10.2015
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