
 

 
 

 
 

 
 

REFERAT 
asupra Raportului anual privind starea  

Universității Transilvania din Brașov, 25.03.2020 
 

Comisia didactică a Senatului Universității Transilvania din Brașov, în baza art. 213, alin. 6, lit. f din 
Legea nr.1/2011, a analizat Raportul anual privind starea Universității Transilvania din Brașov, 
elaborat în temeiul art. 130 alin. 2 din Legea nr.1/2011 de către prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, 
rectorul Universității Transilvania din Brașov. 
 
Comisia didactică a analizat secțiunile privind: 

 situația fiecărui program de studii;  
 situația personalului instituției;  
 situația posturilor vacante. 

 
Comisia didactică a constatat următoarele:  

1. Programe de studii 
- În anul universitar 2019-2020 au fost înmatriculați 19.526 de studenți (la programele de 

studii de licență, masterat şi doctorat, formele de învățământ cu frecvență, frecvență redusă şi 
învățământ la distanță ), în ușoară creștere față de anul universitar 2018-2019. 

- Numărul de doctoranzi cu frecvență este în creștere în anul universitar 2019-2020, respectiv 
278, comparativ cu 275 în anul universitar anterior. Numărul de doctoranzi cu frecvență 
redusă este în scădere, 173, comparativ cu 180 în anul universitar anterior. 

- În anul universitar 2019-2020 sunt în derulare 100 de programe de licență (83 IF, respectiv 17 
ID/FR), 74 programe de masterat (70 IF, 4 IFR) şi 18 domenii de doctorat. 

- Față de anul universitar anterior au fost eliminate din structura universității două programe de 
licență și un program de masterat (IFR), simultan cu înființarea unui nou program de masterat 
în limba engleză (IF) - Medicină tradițională chineză.  

- Numărul anilor de studii ai programelor de licență în care sunt înmatriculați mai puțin de 25 de 
studenți a crescut față de anul universitar precedent. 

- La programele de masterat se constată o tendință generală (similară cu cea la nivel național) 
de scădere a numărului de studenți. 

- Procesul de dezvoltare de programe de studii în limbi străine va continua în vederea atragerii 
studenților din străinătate. 
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- Creșterea atractivității programelor de masterat  se va face prin adaptarea continuă a 
conținutului de discipline, implicarea specialiștilor din afara universității) şi colaborarea cu 
mediul economic şi socio-cultural. 

- O prioritate va continua să fie abilitarea cadrelor didactice din universitate în vederea 
menținerii celor 18 domenii de doctorat aprobate şi a acreditării unor noi domenii, 

- Universitatea se va concentra înspre atragerea finanțărilor pentru activitatea de doctorat şi 
post-doctorat. 

 
2. Personalului instituției 
- În anul universitar 2019-2020 numărul cadrelor didactice titulare este de 735, identic cu cel 

de la începutul anului universitar anterior. 
- Numărul de cercetători (cu contract de muncă pe perioadă determinată) a crescut față de anul 

precedent datorită angajărilor în cadrul proiectelor. 
- Numărul total de angajați pe poziții de personal didactic auxiliar și respectiv angajați TESA a 

crescut față de anul trecut. 
- Universitatea a încheiat contracte de muncă pe perioadă determinată cu 36 de conducători de 

doctorat - cadre didactice pensionate/asociate și are 330 de cadre didactice asociate. 
- O prioritate a conducerii universității o reprezintă selectarea noilor cadre didactice prin 

aplicarea unor criterii interne (specifice universității) pentru candidați și verificarea atentă a 
posturilor scoase la concurs în vederea asigurării unei selecții riguroase a noilor angajați. 

- Universitatea ia în continuare măsuri pentru a asigura cadrelor didactice condiții decente de 
muncă și desfășurarea în bune condiții a activităților academice, precum și de dezvoltare a 
sentimentului de apartenență la comunitatea academică brașoveană. 

 
3. Posturi vacante 
- În anul universitar 2019-2020 sunt în total 1522 de posturi, mai puține decât în anul 

universitar 2018-2019 (1554 de posturi). Numărul de posturi ocupate a rămas același, ca și în 
anul universitar precedent, respectiv 735 de posturi. 

- Scăderea numărului total de posturi față de anul trecut este determinată în primul rând de 
încărcarea majorității normelor vacante (787) până la nivelul maxim prevăzut de lege. În anul 
universitar 2018-2019 erau 819 posturi vacante. 

 
Comisia didactică propune Senatului Universității Transilvania din Brașov validarea Raportului anual 
privind starea Universității Transilvania din Brașov, 25.03.2020. 


