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1. În vederea organizării
locurile şi criteriile

2013, facultăţile

Admiterii

de admitere

vor transmite

propunerile

referitoare

la

pentru cetăţenii care studiază În România pe cont propriu

Anexe

cu taxe de şcolarizare În valută, din state care nu sunt membre ale UE sau SSE. Informaţiile
se transmit

la Prorectoratul

aprilie 2013

cu internaţionalizarea

format listat şi semnat şi electronic,
international.office@unitbv.ro.

universităţii

şi evaluarea

calităţii,

În

la prorector-international-calitate@unitbv.ro

şi
Anexa 1
Taxe de şcolarizare

Termen: 10.04.2013

pentru cetăţenii

Răspund: Decanii

cont propriu

2. Se propun Senatului
•

spre aprobare

Taxe de şcolarizare

pentru

următoarele

cetăţenii

taxe, conform

Anexei 1:

care studiază În România

taxe de şcolarizare În valută, din state care nu sunt membre
•

Taxe de admitere

pentru

cetăţenii

care studiază În România

licenţei,

disertaţiei,

studiază În România pe cont propriu
nu sunt membre

următoarele

cu

din universitate

sunt

care

2013-2014

România pe cont propriu

Taxe pentru susţinerea
licenţei,

disertaţiei,

de doctorat

tezei

pentru

care studiază În

România pe cont propriu
valutar
Taxă de studii pentru

din cadrul Sistemului

de management

şi casarea mijloacelor

fixe şi a bunurilor

şi postdoctorale

disponibile

cetăţenii

cu taxe de şcolarizare În valută, din state care

nouă şi Desfăşurarea

doctorale

pentru

care studiază În

programul

de Limba

română ca limbă străină
- an pregătitor

declasarea

procedură

cadrul programelor

pentru

de Limba română ca limbă străină - an pregătitor,

documente

din funcţiune/

Documentele

pe cont propriu

ale UE sau SSE, pentru

tezei de doctorat

ale UE sau SSE, pentru anul universitar

Taxă de studii pentru programul
anul universitar 2013-2014.

Scoaterea

cetăţenii

cetăţenii

Taxe pentru susţinerea

3. Se aprobă

ale UE sau SSE, pentru

2013

Admiterea

•

cu

valutar

taxe de şcolarizare În valută, din state care nu sunt membre
•

valutar

Taxe de admitere

pe cont propriu

2013-2014;

anul universitar

care

studiază În România pe

pe pagina

materiale

stagii lor cercetătoriior

- instrucţiune
web

al calităţii:

a Biroului

străini

În

nouă.
de asigurare

a calităţii,

http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx.
Răspund:

Directorul

Direcţiei

relaţii internaţionale,
4. Universitatea
a cadrelor

Transilvania
didactice

care au domiciliul
protocol

de protocol
invitaţilor

În limita

locurilor

de la etajul

universităţii,

Răspund:

În alte localităţi.

pot beneficia
locurilor

Direcţiei

cu condiţia
Înainte

Cămine

-

de

studenţeşti
asociate

În camerele

de

ca fiecare facultate

de data cazării. Camerele

16 (101 - 113) sunt destinate

inclusiv cadrele didactice

Directorul

Oficiului
calităţii

Cadrele didactice

de cazare temporară

disponibile,

cu cel puţin 2 săptămâni

1 al căminului

şi evaluarea

de a asigura cazarea În căminele

cu domiciliul

În alte localităţi,

Coordonatorul

cu internaţionalizarea

nu are obligaţia

titulare

ale universităţii

să facă rezervarea

tehnico-administrotive,

Prorectorul

exclusiv

cazării

asociate.
Cantine,

Directorul

Direcţiei

tehnico-

administrative, Prodecanii cu Studenţii şi Legătura cu Mediul Economic şi SocioCultural, Prorectorul cu Studenţii şi Legătura cu Mediul Economic şi Socio-Cultural.
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5. Având

În

vedere

autoturisme
aferente

din dotare,

secţiunii

reglementărilor

se vor achiziţiona

dotări

a Direcţiei

Responsabil

administrative,
Rectorul.

Universităţii

administrative

Biroul

Prorectorul

05-06.04.2013,
Transilvania

ale

de

-

cantine)

spaţiului

Răspund:

expoziţional

Decanii,

promovarea

imaginii

se face joi 04.04.2013

Biroul de Marketing

de

conform

Rectoratului.
Directorul

Direcţiei

tehnico-

Şcolar Judeţean

Braşov, În Aula

deschise.

Vizitarea spaţiului expoziţional se va face vineri 05.04.2013
06.04.2013 Între orele 900_1500.
Organizarea

Învechit

cu mediul economic şi socio-cultural,

cu Inspectoratul

se desfăşoară Zilele porţilor

parcul

(din care unul din fondurile

publice,

şi legătura

şi

şi un motostivuitor,

vor fi la dispoziţia
achiziţii

cu studenţii

În colaborare

universităţii

două autoturisme

cămine

lega le. Aceste autoturisme

Răspund:

6. În perioada

necesităţile

şi Imagine,

00

00

Între orele 9 _18

Între orele 11
Prorectorul

00

_

şi sâmbătă

00

17

.

cu relaţiile

publice

şi

universităţii

Informări
A fost publicat În Monitorul
şcolarizarea

cetăţenilor

Oficial din 19.03.2013 Ordinul nr. 3359 MDI 11.03.2013, privind modificarea

străini din state terţe

Educaţiei, Cercetării, Tineretului

UE În Învăţământul

de stat şi particular

acreditat

şi Sportului nr. 6.000 din 2012. Actul normativ este disponibil

Metodologiei

pentru primirea

din România, aprobat

pe portalul universităţii

prin Ordinul

la studii şi
ministrului

la secţiunea legislaţie.

Rector, Praf. unt . dr. Ioan Vasile Abrudan
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