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1.

Se aprobă Raportul
studenţilor

nr. 4759/15.04.2013

al Comisiei de control

străini la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi

Decizia rectorului

aprilie 2013

privind şcolarizarea

Montane,

numită prin

Anexe

nr. 5715/5.03.2013.

Răspunde: Prorectorul

cu activitatea

didactică
Anexa 1

2.

Facultăţile

vor transmite

la Prorectoratul

cu activitatea

didactică

referatul

pentru

Modificări

la

Regulamentul

materialele consuma bile necesare derulării admiterii 2013.
Termen: 22.04.2013

acordare

de

de burse şi alte

forme de sprijin material

Răspund: Decanii
3. Facultăţile

vor

elabora

descrierea

conţinuturilor

programelor

de studii,

engleză, conform HCA nr. 7/ 11.06.2012, pct. 3 şi 4. Disponibilitatea
pe site-ul universităţii
Ultimul

termen

condiţionează
pentru

internaţionalizarea

obţinerea

transmiterea

universităţii

În limba

acestor informaţii

Anexa 2
Modificări

la

Erasmus University Charter 2014-2021.

Regulamentul

materialelor

organizare

şi funcţionare

a căminelor

studenţeşti

la

Prorectoratul

cu

de

şi evaluarea calităţii este 30.04.2013 (În format listat şi

semnat şi electronic, la prorector-international-calitate@unitbv.ro).
Răspund: Decanii, Prorectorul
4. Se propun
acordare

Senatului
de

burse

spre

cu internaţionalizarea

aprobare

şi alte

forme

următoarele
de

sprijin

Regulamentul de organizare şi funcţionare
Răspund:

Directorul

Administrative,
cultural,
5. Facultăţile

Direcţiei

Prodecanii

Prorectorul
sunt

solicitate

cu studenţii

15.05.2013, imagini (fotografii)

-

calităţii

la Regulamentul

(Anexa

1),

respectiv

de
la

(Anexa 2).

Cantine,

Directorul

Direcţiei

Tehnica-

şi legătura

cu mediul

economic

şi socio-

şi legătura

să transmită

modificări
material

a căminelor studenţeşti

Cămine

cu studenţii

şi evaluarea

cu mediul ecanomic şi socio-cultural.

la Biroul

noi, semnificative

de marketing,

până la data

de

pentru fiecare structură, Însoţite

de

un opis, În vederea actualizării bazei de date de la nivelul universităţii.
Răspund: Decanii facultăţilor,
relaţiile
6. Facultăţile,

Coordonatorul

Biroului

de marketing,

Prorectorul

cu

publice
structurile

suport

şi serviciile

universităţii

sunt solicitate

să actualizeze

site-urile proprii În limba română şi engleză.
Termen: 01 .05.2013
Răspund:

Decanii

Prarectorul

--

- --

~-----

facultăţilor,

Coordonatorii

structurilor

suport

şi serviciilor,

cu relaţiile publice

-

----
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7.

Se organizează
Director

şi desfăşoară

al Departamentului

Facultăţii

de Medicină,

conform

cap. II din Metodologia
Transilvania

alegeri

parţiale

de Discipline

pentru

ocuparea

funcţiei

Profilactice

Fundamentale,

art. 21 alin. 8 din Carta Universităţii

de Organizare

şi Desfăşurare

vacante

aprilie 2013

de

şi Clinice din cadrul
coroborat

a Alegerilor

cu art. 26

din Universitatea

din Braşov.

Răspunde: Biroul Electorol al Universităţii
8.

Conform

Legii nr. 115/1996

Universitate,
depune

precum

declaraţia

de 15.05.2013.

şi Legii nr. 176/2010,

şi persoanele

numite

de avere şi declaraţia

Aceeaşi obligaţie

din Universitate,

programe

de interese

cu funcţii

finanţate

au obligaţia

din
de a

anului 2012, până la data

cu funcţii

angajat cu contract

ori proiecte

de conducere

de interimat

aferente

revine şi angajaţilor

precum şi personalului

sau implementează

persoanele

pe perioadă

de conducere

şi control

de muncă ce administrează

din fonduri

externe

sau din fonduri

bugetare.
Potrivit

art. 4 alin. 1 din Legea nr. 176/2010

interese

se depun În termen

Machete

declaraţiilor

departamente
Declaraţiile

de avere şi declaraţiile

de 30 de zile de la data numirii

de avere şi a celei de interese

(http://www.unitbv.ro/I
cldeavere.aspx),

declaraţiile

sau a alegerii În funcţie.

se găsesc pe site-ul

instituţiei

N FORMA TIIPU BLICE/Declaroti ideavere/I nformati ireferitoarela

iar

adeverinţele

şi servicii În perioada
de avere

cu veniturile

pe

anul

de

2012

se vor

distribui

De
la

17-19.04.2013.

şi de interese

se depun

personal

la DRU (cam.

211, clădirea

Rectorat - d-na Daniela Velicu sau d-na Elisabeta Crişan).

Informări

Au fost publicate În Monitorul

Oficial următoarele

Hotărârea de Guvern 143/03.04.2013,
Înmatriculaţi

acte normative

privind denumirile

disponibile pe portalul universităţii:

calificări lor şi titlurilor

conferite absolvenţi lor Învăţământului

universitar

de licenţă

În anull de studii În anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 (MO 215 din 16.04.2013);

LEGE nr. 49 /14.03.2013

pentru

modificarea

art. 12 din Legea nr. 288/2004

privind

organizarea

studiilor

universitare

(MO 154 din

22.03.2013).

--

--

-----

-

----

