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1. În perioada 25 februarie - 15 martie 2013 departamentele şi facultăţile vor analiza
performanţa internă în cercetarea ştiinţifică pe baza raportărilor FRACS 2012. La prima
şedinţă a Consiliului de Administraţie ce va avea loc după 15 martie 2013, decanii
facultăţilor vor prezenta o sinteză a discuţiilor din facultate.
Răspund: Directorii de departament, Decanii, Prorectorul cu activitatea de cercetare
ştiinţifică şi injormatizarea.
2.

Se aprobă noul Regulament al Centrului de Învăţământ la distanţă şi învăţământ
frecvenţă redusă şi Regulamentul Centrului de formare continuă (conform Anexei 1).
Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică

3.

În vederea cunoaşterii, dezvoltării şi oficializării în universitate a relaţiilor de colaborare cu
partenerii din mediul economic şi socio-cultural (relaţii de colaborare care presupun
implicarea studenţilor), facultăţile trebuie să facă cunoscute coordonatorului Biroului de
Legătură cu Mediul Economic (brme@unitbv.ro) proiectele, acordurile sau convenţiile de
colaborare încheiate cu reprezentanţi ai partenerilor mai sus menţionaţi, în maxim o
săptămână de la semnarea acestora.
Răspund: Prodecanii cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural,
Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi sociocultural

4.

cu

În cadrul vizitei principale de evaluare EUA, desfăşurată în universitatea noastră în
perioada 5-7 martie 2013, prezentarea orală a raportului final va avea loc joi, 7 martie 2013,
ora 11.00, la Aula Sergiu T. Chiriacescu. Sunt invitaţi să participe membrii Consiliului de
administraţie, membrii Senatului, membrii comisiei de autoevaluare,
conducerile
facultăţilor şi ale departamentelor, conducătorii de doctorat, coordonatorii programelor de
studii, şefii serviciilor şi coordonatorii structurilor suport, precum şi ceilalţi membri ai
comunităţii universitare interesaţi de acest raport.
Răspund:
Directorii
de departamente,
Decanii
facultăţilor,
Prorectorul
cu
tntemaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii

5. Vineri 01.03.2013, cu ocazia Zilei Universităţii Transilvania din Braşov, vor avea loc mai
multe manifestări, prezentate în programul din Anexa 2.
Răspund: Membrii Consiliului de Administraţie, Prorectorul cu relaţiile publice, Rectorul
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Anexe

Anexa 1
Modificări la
Regulamentul Centrului
de Învăţământ la
distanţă, frecvenţă
redusă şi formare
continuă

Anexa 2
Programul activităţilor
desfăşurate în cadrul
Zilei Universităţii
Transilvania

