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1.

Se supune spre aprobare Senatului Regulamentul de organizare şi funcţionare
Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Braşov (Anexa 1).

a Institutului

de Cercetare -

Anexe

Răspund: DirectorullCDT, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul
2.

Se constituie Consiliul pentru Cercetarea Ştiinţifică pentru mandatul 2016-2020, cu componenţa
Anexa 2.

prezentată În

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi irformatizareo, Rectorul
3.

Se constituie comisia de evaluare a dosarelor de candidatură depuse În cadrul competiţiei
pentru mobilitate internaţională, cu următoarea componenţă:
- prof.univ. dr. Carmen Buzea - preşedinte
- prof. univ. dr. ing. Simona Lache - membru
- prof. univ. dr. ing. Cătălin Alexandru - membru

2016 - Bursa UTBv

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul
4.

5.

6.

Decanii, Prorectorul cu

Pentru actualizarea ofertei educaţionale de pe site-ul Oficiului de Relaţii Internaţionale (Course Catalog,
http://www.unitbv.ro/en/
AcademicProgrammes.aspx),
facultăţile
vor transmite
varianta
actualizată
a
planurilor de Învăţământ şi o scurtă descriere a disciplinelor conform Anexelor 4.1 (model PI) şi 4.2 (model
syllabus), la Prorectoratul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii. Materialele se transmit În
format .doc pe adresa prorector-international-calitate@unitbv.ro,
cu CC la dpadureanu@unitbv.ro,
până la
data de 03.06.2016.

Răspund: Coordonatorii programelor de studii, Directorii de departamente,
internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

Anexa 3

Model - descrierea
programelor de studii
Anexa 4

Model syllabus şi
model plan de
Învăţământ engleză

Anexa 5

Se supun spre aprobare Senatului următoarele documente ce reglementează activitatea Oficiului de Relaţii
Internaţionale: Regulamentul Oficiului de Relaţii Internaţionale (Anexa 5.1) şi Regulamentul de recunoaştere a
perioadelor de studii sau plasament practic efectuate În cadrul mobiiităţilor Erasmus prin programul Erasmus+
(Anexa 5.2.)

Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al Calităţii;
1 - Procedura privind iniţierea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studii (procedură revizuită) şi
2 - Procedura privind Înfiinţarea şi desfiinţarea unui centru de cercetare ştiinţifică din cadrul Institutului
Cercetare-Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Braşov (procedură nouă).
Documentele se găsesc pe site-ul Biroului de asigurare a calităţii,
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx
.

de

Răspund: Responsabilii de procese, Coordonatorul Biroului de asigurare a calităţii, Prorectorul cu
internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii
8.

Consiliulpentru
Cercetarea Ştiinţifică
2016-2020

Decanii, Prorectorul cu

Răspund: Coordonatorul Oficiului de relaţii internaţionale, Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi
evaluarea calităţii
7.

Regulamentul de
organizare şi
funcţionare a
Institutului de
Cercetare - Dezvoltare
al Universităţii
Transilvaniadin Braşov
Anexa 2

Pentru informarea corectă a potenţialilor candidaţi cu privire la oferta educaţională a universităţii, precum şi
pentru completarea informaţiilor
privind descrierea programelor de studii pe portalul Study in Romania,
facultăţile vor elabora descrieri ale programelor de studii conform Anexelor 3.1 (varianta În limba română) şi
3.2 (varianta În limba engleză). Documentele se transmit În format .doc pe adresa prorector-internationalcalitate@unitbv.ro, cu CC la dpadureanu@unitbv.ro,
până la data de 16.05.2016.

Răspund: Coordonatorii progromelor de studii, Directorii de departamente,
internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

Anexa 1

Începând cu data de 01.05.2016, studenţii aleşi În Senatul Universităţii şi studentul ales În Consiliul de
administraţie al universităţii, vor beneficia, la alegere, numai În perioada activităţilor didactice, fie de cazare
gratuită În cămin (în cuantum maxim echivalent cu taxa lunară pentru un student bugetat) fie de o masă
gratuită pe zi (În cuantum maxim de 13 lei).

Răspund: Şefii serviciilor Cantine şi Cămine, Directorul economic, Directorul general - administrativ,
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cuitural, Rectorul

5.1. Regulamentul
Oficiuluide Relaţii
Internaţionale
5.2. Regulamentul de
recunoaştere a
perioadelor de studii
sau de plasament
practic efectuate În
cadrul mob,Yftăţ,Yor
Erasmus prin
programul Erasmus+
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9.

În Anexa 6 sunt prezentate
2016, respectiv

rezultatele

proiectele

spre plată/decontare

propuse

competiţiilor

de proiecte:

pentru finanţare.

Facultatea

Toate cheltuielile

numai cu avizele prea labile ale Birourilor

mea şi Împreună

eligibile aferente

de Proiecte şi Achiziţii

În perioada

04 - 06.07.2016,

Universitatea

Transilvania, Împreună

prima ediţie a Şcolii de vară pentru studenţii
maxim 50 studenţi
companii

ai universităţii,

şi cadre didactice

Student 2016. Cheltuielile

fi

şi vor

corelate

aferente vor

fi susţinute

la secţiunea

de către Universitatea

fi

- ediţia

abordate
Studenţi,

vor

fi

formarea

susţinute

de specialişti din

interes pentru

sub-secţiunea

Transilvania şi partenerii

va organiza

unei grupe de
angajatori.

Facultăţile

sunt

(fotografii)

noi, semnificative

la nivelul

solicitate

să transmită
pentru

la Biroul

fiecare

de marketing

structură,

şi imagine,

până

la data

de un opls, În vederea

Însoţite

ANEXA 7

şcolii.

de 16.05.2016,

actualizării

imagini

bazei de date de

În perioada

vacanţei

decanatele
Prorector

Şcoala de vară
pentru studenţii Ca
-Student
Transilvania 2016

universităţii.

ANEXAB

Răspund: Decaniifacultăţilor, Coordonatorul Biroului de marketing şi imagine, Prorectorul cu relaţiile publice
12.

Rezultatele
competiţiilor:
Facultatea mea şi
Împreună pentru
universitate - ediţia
2016

Şcoala de vară Co-

Răspund: Coordonatorul Biroului de relaţii cu mediul economic, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural, Rectorul
11.

Anexe

acceptate

ANEXA 6

din mediul economic,

cu o serie de aspecte de maxim

În Anexa 7 şi pe www.unitbv.ro.

vor

Biroului de achiziţii publice,

2016. Şcoala va presupune

de la ciclurile de licenţă şi master. Subiectele

din universitate

Detalii privind acest eveniment

cu o serie de parteneri

Co - Student Transilvania

universitate

publice ale universităţii.

Răspund: Coordonatorul Biroului de management al proiectelor, Coordonatorul
Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul
10.

pentru

acestor proiecte

..

de primăvară:

facultăţilor
relaţii

şi la rectorat,

publice

03.05.2016
zilnic Între

până luni, 25.04.2016

Răspund: Decanii facultăţilor,

- 06.05.2016,
00

orele 9

-

În zilele
00

13

•

lucrătoare,

Planificarea

se organizează

permanenţei

permanenţă

va fi Înaintată

la

la cabinet

00

ora 15

•

Şefii de servicii, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul

Structura de
conducere a
facultăţilor
universităţii

ANEXA 9
13.

În Anexa 8 este prezentată

14.

Se aprobă

structura de conducere a facultăţilor

din Universitatea

Transilvania

din Braşov.

Hotărâri BCA
Hotărârile

Biroului

Consiliului

de Administraţie,

conform

Anexei

9.

Informări
Au fost publicate
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

În Monitorul

Oficial

următoarele

acte normative,

disponibile

pe portal:

OMENCS nr.3428/24.03.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat În MO nr. 248/04.04.2016.
OMENCS nr.3485/24.03.2016
privind lista programelor
recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi
Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul instituţiilor de Învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat şi al
Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările ştiinţifice, publicat în MO nr. 248/04.04.2016.
OMENCS nr.3530/29.03.2016
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea
suplimentară a instituţiilor de Învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016, publicat În MO nr. 249/04.04.2016.
Ordinul nr.200/26.02.2016
al secretariatului general al guvernului privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al
Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat În MO nr. 275/12.04.2016.
Ordinul nr.201/26.02.2016
al secretariatului
general al guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice
privind coordonarea,
îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării
şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile
publice, publicat În MO nr. 276/12.04.2016.
HG nr.267/13.04.2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru Învăţământul superior
de stat În anul universitar 2016/2017, publicată În MO nr 289/15.04.2016.
OMENCS nr.3632/12.04.2016
privind aprobarea Metodologiei
de alocare şi utilizare
instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat În MO nr. 291/18.04.2016.

Rector,

a fondului

pentru

dezvoltarea

instituţională

a

