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1. În perioada 5-7.06.2013 va avea loc vizita echipei de evaluare externă instituţională
a calităţii Universităţii Transilvania din Braşov. Activităţile aferente evaluării se vor
desfăşura după programul din Anexa 1.

Anexe

Răspund: Prorectorul cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii, Rectorul
Anexa 1

2. În vederea desfăşurării corespunzătoare a procesului de evaluare a activităţilor
didactice de către studenţi pentru semestrul al II-lea al anului universitar 20122013 (conform HCA nr. 29/29.04.2013), departamentele vor verifica şi asigura
introducerea corectă şi completă a informaţiilor privind statele de funcţiuni şi
planurile de Învăţământ În aplicaţia AGSIS.

Anexa 2

Termen 17.05.2013
Răspund: Directorii de departamente

Metodologia de
finalizare a studiilor

3. Se propune

Senatului Universităţii
revizurrea
organizatorică
a Bibliotecii
Universităţii, Începând cu 01.06.2013 prin desfiinţarea Atelierului Tipografie şi
redistribuirea personalului de execuţie În alte structuri ale universităţii, conform
necesităţilor identificate de Consiliul de Administraţie. Până la alte modificări,
restul structurilor organizatorice din Biblioteca Universităţii rămân În aceeaşi
formă.

Răspund: DRU, Prorectorul cu activitatea didactică, Comp. Juridic - Contencios,
Rectorul
4. Se propune Senatului Universităţii aprobarea Metodologiei de finalizare a studiilor,
În conformitate cu OMEN nr. 3545/2013. (Anexa 2)

Răspunde: Prorectorul cu activitatea didactică

5. Se aprobă următorul document, În cadrul Sistemului de management al calităţii din
universitate: Procedura privind derularea misiunii de audit public intern- procedură
nouă. Documentul este disponibil pe pagina web a Biroului de asigurare a calităţii,
http://www.unitbv.ro/calitatelDocumentelListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx

Răspund: Coordonatorul Compartimentului de audit public intern, Prorectorul
cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii,
6. La iniţiativa Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare, În săptămâna 27-31.05.
2013 se vor organiza activităţi sub egida "Erasmus Open Day". La nivelul universităţii,
evenimentul va avea loc În data de 29.05.2013. Facultăţile vor stabili coordonatele
pentru desfăşurarea acestor activităţi (data/ oral locul) şi le vor comunica Biroului
Erasmus,până luni, 20.05.2013.

Răspund: Coordonatorii Erasmus la nivel instituţional
Prodecanii
responsabili
cu relaţiile
internaţionale,
internaţionalizarea universităţii

Programulvizitei de
evaluare externă
instituţională

şi departamental,
Prorectorul
cu
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7. Se lansează competiţia pentru "Bursa Universităţii Transilvania" - 2013, În valoare de 10.000
lei, care se va acorda câte unui cadru didactic (preparator/asistent/şef de lucrări/lector) din
fiecare facultate, pentru excelenţă În cercetare şi prestaţie didactică. Detalii vor fi aflşate În
pagina web a universităţii, Începând cu 17.05.2013.

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi injormatizarea,
Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
8. Se lansează competiţia" Angajatul anului" 2013, În cadrul căreia se vor acorda 5 premii
destinate celor mai performanţi dintre membrii personalului nedidactic din universitate.
Detalii vor fi afişate În pagina web a universităţii, Începând cu 17.05.2013.

Răspund: Directorul tehnico-administrativ,
9.

Decanii facultăţilor, Rectorul

Facultăţile sunt solicitate să transmită la Cabinet Rector situaţia birourilor alocate cadrelor
didactice din fiecare facultate, precizând: sala, suprafaţa şi numele cadrului didactic /
cadrelor didactice cărora le sunt alocate spaţiile respective.

Termen: 20. 05.2013
Răspund: Decaniifacultăţilor

Informări
A fost publicat În Monitorul

•

Oficial şi este disponibil pe portalul universităţii,

următorul

act normativ:

HG nr. 185 din 16.04.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată
În Monitorul Oficial nr. 249 din 30.04.2013.

