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Nr.
crt.

Titlul proiectului

1

UNITBV te duce in centru!

2

Proiect Fii in centru

3

Proiect “Pas cu pas spre un Campus verde”

4

Noesis Innovation Center - Proposal

5

Robot ARENA

6

Proiect Fii in centru

7

"Electronics for everyone" - Creșterea calității activităților practice în Departamentul
de Electronică și Calculatoare în contextul epuidemiologic prin crearea unei platforme
de autoinstruire

8

Proiect competitie "Fii in centru" - Cantina digitală

9

Pașaportdepractică@unitbv

10

Digitalizarea resurselor didactice specifice Facultății de Educație fizică și sporturi
montane și formarea unui corpus de studenți demonstratori în vederea optimizării
activității didactice

11

Consiliere sportiv-recreațională la UTBV

12

Educație Fără Bariere - EduFB

13

Modernizarea sistemelor de iluminat în vederea obținerii unui Campus Verde

14

Utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială și tehnologiilor digitale pentru crearea
unui asistent virtual - AskMe-A.I.

15

ALUMNI_INSERT - Îmbunătățirea relației Universității Transilvania din Brașov cu
absolvenții săi prin digitalizarea activităților specifice

16

Dezvoltarea și implementarea unui spațiu menit să impulsioneze abilitățile de inovare,
creativitate și antreprenoriat a studenților (Transilvania Makerspace)

17

Utilizarea tehnologiilor moderne de digitizare și realitate virtuală pentru îmbunătățirea
activității didactice (Metaverse)

18

Grădinile universității

19

Digilalizarea Colinei

20

Picătura de cultură (PDC)

21

CAntina Modernă Pentru Universitate & Studenți

22

Transilvania Digitalization Package (TDP)-Pachet de digitalizare a Universitatii
Tansilvania

23

Digitalizarea Cantinei - Cantina Smart @UniTBv

24

Hands-on training în științele funcționale - înființarea unui centru integrat de explorări
funcționale

25

Dezvoltarea unui Campus Verde

26

FII ÎN CENTRU! - Digital Registrar

27

Transformarea Căminelor de pe Colina Universității într-un campus verde prin
reducerea consumului de energie termică în vederea implementării unui sistem de
energii regenerabile pentru furnizarea energiei termice

28

Campus Verde Km Zero, Învață să fii Verde ( Km Zero)

29

Centru de promovare și menținere a sănătății fizice și mentale în rândul studenților și
cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Brașov (Melo-Psi-Med)

30

Paşi Studenţeşti - Trasee Tematice

31

Digitalizarea și modernizarea cantinelor studențești

32

Sistem geotermic pentru aport la necesarul de energie termică al Cantinei Studențești
din Campusul Memorandului al Universității Transilvania din Brașov

33

Sistem solar termic instalat pe Cantina studențească pentru aport la necesarul de
energie termică al Cantinei și Căminelor 8, 9 și 10 din Campusul Memorandului al
Universității Transilvania din Brașov

34

QuickLine@UNITBV: digitalizarea interacțiunii studenților cu cantinele Universității
Transilvania

35

Următorii pași în educația medicală simulată - extinderea Centrului de simulare în
Medicină al Universității Transilvania din Braşov

36

Un Nou Inno 3D (UNI 3D)

37

Simplificarea completării fișelor FRACS și CNATDCU și implementarea semnăturilor
electronice

38

Surse de energie regenerabile pentru un campus mai verde

39

Hub UnitBv (Mediu stimulativ de creare a cunoștințelor în beneficiul studentilor) H.U.B.

40

NEVERWASTE – Oportunitatea noastră de a recicla împreună!

