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1.

Se lnainteaza

Senatului,

pentru

analiza sl aprobare,

propunerea

privind taxele de scolarizare

pentru

cetatenii

Anexe

care

studiaza pe cont propriu In Romania cu taxe de scolarizare In valuta, din state care nu sunt membre ale UE sau SSE,

2017-2018/ admitere 2017 (Anexa 1).
cu internationalizarea universitiuii st evaluarea calitiuil. Rectorul

anul universitar
Riispund:

Anexa 1

Prorectorul

Taxele de scolarizore
2.

Se aproba pachetul de inforrnatii
Riispund:

Prorectorul

privind

programul

"Transilvania

didacticii,

cu activitatea

Academica Scholarship" (Anexa 2).
cu tnternationotizarea

Prorectorul

universitatii

pentru cetiitenii care
studiozii pe cont

~i evaluarea

colitiuii, Rectorul
3.

4.

cornpetitia 2017, sunt
1.03 - 1.06.2017 pentru studentii care flnalizeaza
studiile In 2017, respectiv 1.04.2017 -1.06.2018, pentru studentii care finalizeaza studiile In 2018.
Riispund: Decanii [acuttiuitor, Coordonator Birou de Management
al proiectelor de cercetore, Sef Serviciu SAPA,
Directorul economic Prorectorul cu studentii ~i legatura cu mediul economic si socio-cultural,
Rectorul
Rezultatele

cornpetitiei

prezentate

In Anexa 3. Cheltuielile

de proiecte

pentru

(i) Avand In vedere rnarirea alocatiei

de burse per student

care se acorda

semestrul alII-lea al anului universitar
Riispund:
legiitura

5.

Decanii [acultiuilor,

urrnatoarele

Riispund:

2016-2017.
Secretarui-sef

Prorectorul

bugetat,

pentru semestrul

cuantumuri

alII-lea

al anului universitar

ANEXA2
Transilvania
Academica
Scholarship

pentru burse:

lntreg anul universitar,

pentru

al universitiuii,

va avea valoarea

Directorul

economic,

de 1300 lei, pentru

Prorectorul

cu studentii

~i

Rectorul

pentru multiplicarea

Decanii [acultiitilor,

meu de diplorna/disertatie,

ANEXA3

cu mediul economic ~i socio-cultural,

Se aloca 1.000 de lei/facultate

Proiectul

pot fi realizate In perioada

2016 - 2017, se propun Senatului universitatii
Bursa sociala: 500 lei/luna;
Bursa de studiu: 600 lei/luna;
Bursa de merit: 800 lei/luna;
(ii) Bursa de perforrnanta

student:

propriu In Romania
cu taxe de
scotorizare In valutii

materialelor

Rezultatele
competltiei de
proiecte pentru
student) Proiectul
meu de diploma/

disertotie,
competitia 2017

de prezentare a facultatilor.

cu reiotii!« publice, Rectorul

Informarl
-----Au fost publicate In Monitorul

1.

Oficial urrnatoarele

necesarului de formulare

2.

abilitare,

superior

constituite,

dezvoftare

ea structuri

superior,

functionare

minimale

organizarea

pentru conferirea

a calltatii de conducator

fara personalitate

a spiritului

In vederea

jurldica,

antreprenorial
cresteril

~i functionarea

de societati

In MO nr. 138/23.02.2017;

la nivelul

cate 0 societate

In mediul

cornpetttivltatii

de aprobare

titlurilor

de doctorat

antreprenoriale

instltutiilor

a

didactice

~i a atestatului

de

In sistemul

de

antreprenorlala
din Romania,

studentesti

de Invatamant
studenteasca,

un ive rsita r, In special In randul

universitatilor

superior

structura

stcdentilor

al carei

acreditate

de sprijinire,

~i absolventilor

regulament

de

de organizare

~i

pana cel tarziu la 23.08.2017.

OUG nr. 17 din 23.02. 2017 privind unele rnasuri In domeniul

lnvatamantului,

publicata In MO nr. 145/27.02.2017: actul normativ

grilei de salarizare pentru personalul nedidactic din universitati.

OMEN nr. 3.279 din 20.02. 2017 privind aprobarea
finantarea

necesare ~i obligatorii

de cercetare-dezvoltare,

trebuie aprobat de senatele universitare

prevede completarea

5.

din Romania, publicat

~i fncurajare

Invatamant

Procedurii

MO nr. 123/15.02.2017.

OMEN nr. 3.262 din 16.02 2017 privind
trebuie

pe portal:

publicat In MO nr. 113/10.02.20176;

tipizate care atesta finalizarea studiilor,

superior, a gradelor profesionale

publicatin

Invatamant

4.

disponibile

anexei la OMECS nr. 5.272/2015 privind aprobarea

OMEN nr. 6.129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor
din Invatamantul

3.

acte normative,

OMEN nr. 3.138 din 26.01. 2017 pentru completarea

suplirnentara

a lnstitutiilor

Metodologiei

de Invatamant

superior

de alocare a fondurilor
de stat

din Romania,

bugetare
pentru

finantarea

de baza ~i

anul 2017; publicat

pentru

In MO nr.

146/27.02.2017
6.

OMEN nr. 3.236 din 10.02.2017 privind aprobarea
plata taxelor

de scolarizare

superior de stat acreditate,

Metodologiei

de primire

~i cu bursa ~i pe locuri fara plata taxelor
publicat In MO nr. 149/28.02.2017

la studii ~i scolarizare a cetatenilor

de scolarizare,

straini pe locuri fara

dar fara bursa, In institutiile

de Invatamant

