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1. Procesul de evaluare a activităţilor didactice de către studenţi pentru semestrul
al II-lea al anului universitar 2012-2013 se va desfăşura conform calendarului din
Anexa 1.
Răspund: Directorii de departamente, Coordonatorii programelor
CEAC-D,DA( Prorectorul cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii

de studii,
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activităţilor

didactice

către studenţi

2. Începând cu anul următor (ianuarie 2014), procesul de evaluare a personalului
didactic auxiliar şi nedidactic va include:
•

pentru personalul angajat al secretariatelor facultăţilor:
studenţi, În calitate de beneficiari ai serviciilor oferite;

evaluarea de către

•

pentru personalul angajat al serviciilor administrative, structurilor suport şi
departamentelor din universitate: evaluarea de către cadrele didactice ale
universităţii, În calitate de beneficiari ai serviciilor oferite de respectivele
structuri.

Biroul de asigurare a calităţii va elabora instrumentele necesare şi va actualiza
documentele specifice acestui proces.
Răspund: Decanii facultăţilor, Şefii de servicii, Coordonatorii structurilor suport,
DRU, Prorectorul cu relaţiile publice, Prorectorul cu internaţionalizarea şi
evaluarea calităţii

3. În data de 24.05.2013, Începând cu ora 10°°, la Aula Sergiu T. Chiriacescu se va
desfăşura cea de-a doua ediţie a conferinţei Absolvenţii În faţa companiilor - AFCO
2013. La această manifestare sunt invitaţi să participe toţi membrii comunităţii
academice din Universitatea Transilvania. Prezenţa coordonatorilor ştiinţifici ai
absolvenţilor/studenţilor, a membrilor Consiliului de administraţie al universităţii,
a coordonatorilor programelor de studii şi a prodecanilor cu studenţii şi legătura
cu mediul economic şi socio-cultural este OBLIGATORIE.
Răspund: Prodecanii cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi sociocultural, Decanii facultăţilor, Biroul de legătură cu mediul economic şi sociocultural, Prorectorul cu relaţiile publice, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu
mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

4. Cheltuielile privind organizarea cocktailului În cadrul Conferinţei AFCO 2013 din
data de 24.05.2013 vor fi suportate parţial din veniturile proprii ale universităţii.
Răspund: Directorul Direcţiei cămine - cantine, Directorul Direcţiei tehnicoadministrative, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi sociocultural, Rectorul
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5. In cadrul
proiectului
POSDRU/90/2.1/S/64210
"Parteneriat
trans-naţional
universităţi - Întreprinderi pentru practica studenţilor", În care Universitatea
Transilvania din Braşov este partener, se aprobă alocarea sălii L.l1.11 pentru
desfăşurarea În bune condiţii a activităţilor platformei de tip reţea parteneriat Între
universităţi - Întreprinderi creată În cadrul proiectului, cu scopul diseminării
rezultatelor obţinute şi pentru asigurarea calităţii În organizarea şi desfăşurarea
activităţii de practică a studenţilor. Sala se pune la dispoziţia consorţiu lui condus de
beneficiarul de proiect - Mişcarea Română pentru Calitate care va asigura
amenajarea şi echipamentul necesar pentru scopul precizat anterior.

Răspund: Directorul Direcţiei tehnico-administrative,
de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul

Prorectorul cu activitatea

6. În perioada vacanţei de primăvară (07.05.2013 - 12.05.2013), În zilele lucrătoare, se
organizează permanenţă la decanatele facultăţilor şi la Rectorat, zilnic Între orele
900 - 1300. Planificarea permanenţei va fi Înaintată la Cabinet Prorector Relaţii
Publice până marţi 30.04.2013 ora 1500•

Răspund: Decanii facultăţilor, Şefii de servicii, Prorectorul cu relaţiile publice,
Rectorul

Informări
Au fost publicate În Monitorul
normative:

Oficial din 18.04.2013 şi sunt disponibile pe portalul universităţii,

următoarele

acte

•

Ordinul MEN nr. 3544 din 15.04.2013, publicat În Monitorul Oficial nr. 223: Ordin privind cadrul general de
organizare şi desfăşurare a admiterii În ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru
anul universitar 2013-2014

•

Ordinul MEN nr. 3545 din 15.04.2013, publicat În Monitorul Oficial nr. 223: Ordin
metodologiei-cadru de organizare a examenelor de Iicenţă/ diplomă şi disertaţie

Consiliul de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov
urează tuturor membrilor comunităţii academice:

Săr6ători Pericite!

privind

aprobarea

