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1. În anul universitar 2013-2014, la normarea activităţilor didactice aferente programelor
de studii În limbi străine se aplică aceiaşi coeficienţi de ore convenţionale ca la
programele În limba română.
Răspund: Directorii

de departamente,

Decanii, Prorectorul

cu activitatea

didactică

2. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2013-2014 are loc În data de 01.10.2013,
Începând cu ora 1200, În Aula Sergiu T. Chiriacescu. Programarea festivităţi lor de
deschidere la nivelul facultăţilor se va transmite la Prorectorul cu relaţiile publice şi
promovarea imaginii universităţii, până cel târziu, luni, 23.09.2013, În format scris şi
electronic (e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro).
Răspund: Decanii,
Rectorul

cu relaţiile publice şi promovarea

Prorectorul

imaginii

4. Pentru membrii externi ai comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
vacante (pe perioada nedeterminată şi pe perioada determinată), universitatea suportă
cheltuielile de cazare şi transport, În limitele prevăzute de lege.

cu activitatea

Răspund:

Secretarul

şef universitate,

cu studenţii

Prorectorul

şi legăturo

cu mediul

socio-culturoi, Rectorul

6. La nivelul fiecărei facultăţi se constituie Comisia de acordare a burselor, pentru anul
universitar 2013 - 2014, cu aprobarea Consiliului facultăţii. Conform art. 30 din
Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, această
comisie este formată din Prodecanul cu studenţii, Secretarul şef al facultăţii şi
2-3 reprezentanţi ai studenţilor. În acest sens, facultăţile vor transmite la Prorectoratul
cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural componenţa comisiilor,
până cel târziu miercuri, 25.09.2013.
Răspund:

cu studenţii

Prodecanii

Decanii facultăţilor,

Secretarul

şi legăturo

cu mediul

şef universitate,

Prorectorul

economic

şi

cu studenţii

socio-cultural,
cu

şi legătura

mediul economic şi socio-cultural

7. Planificarea activităţilor referitoare la cazarea studenţilor În căminele studenţeşti pentru
anul universitar 2013-2014 se vor desfăşura conform calendarului din Anexa 3.
Răspund:

Şeful

economic

şi

socio-cultural,

serviciului

socia-cuitural,
Rectorul

cămine,
Prorectorul

Contractul de studii
doctorale pentru anul
universitar 2013-2014

Anexa 2
Comisia de burse şi
alte forme de sprijin
material pe
universitate, pentru
anul universitar 2013
-2014

didactică

5. În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin
material, se constituie Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe
universitate, pentru anul universitar 2013 - 2014 (Anexa 2).
economic şi

Anexa la,b

universităţii,

3. Se supun aprobării Senatului Contractele de studii doctorale pentru doctoranzii cu
frecvenţă care beneficiază de grant bugetat (Anexa la) şi cu frecvenţă, cu taxă (Anexalb)
pentru anul universitar 2013-2014.

Răspund: Decanii, Prorectorul

.Anexe

Prodecanii

cu studenţii

cu studenţii

şi legătura

şi legătura

cu mediul

cu mediul economic şi

Anexa 3
Planificarea
activităţilor
referitoare la cazarea
studenţilor În
căminele studenţeşti
pentru anul
universitar 2013-2014
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Conform art. 27 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de Sprijin
material, se propune Senatului spre aprobare acordarea unei mese de prânz În cuantum de
14 lei, În regim gratuit, la cantinele universităţii, pentru anul universitar 2013 - 2014,
următoarelor categorii de studenţi: studenţi proveniţi de la casele de copii, studenţi orfani de
ambii părinţi, studenţi proveniţi din plasament familial.
În acest sens, facultăţile vor Întocmi până la data de 26.09.2013, tabele cu studenţii din categoriile
mai sus menţionate şi Îşi vor asuma responsabilitatea asupra corectitudinii datelor. Tabelele vor fi
trimise la Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural.
Răspund: Decanii facultăţilor,
Şeful Serviciului Cantine, Directorul
Direcţiei generale
administrative, Prarectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural

9.

Universitatea Transilvania Împreună cu Clubul Sportiv Universitar - CSU Braşov va organiza În
data de 30.10.2013 competiţia ciclistă - Turul ciclist UNIVERSITARIA 2013. La competiţie pot
participa maxim 100 de studenţi (fete şi băieţi). Bicicletele vor fi puse la dispoziţia
participanţilor de către organizatori. Detalii privind traseul, condiţiile de Înscriere şi premiile
oferite vor fi furnizate În perioada următoare.
Răspund: Directorul CSU Braşov, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi
socio-cultural

10. Pentru locurile rămase libere În urma concursurilor pentru studii de doctorat şi/sau postdoctorat
se va organiza o sesiune de admitere suplimentară În perioada 28.09-18.10.2013.
Răspund: Directorul Şcolii Doctorale tnterdisciptinare, Prorectorul cu activitatea de cercetare
ştiinţifică şi informatizarea
11. Se supune aprobării

Senatului

modificarea

pentru

anul universitar

2012-2013

a taxei de

transfer
a studenţilor
bugetaţi
de la Universitatea
Transilvania
din Braşov la alte
universităţi din suma de 650 lei În contravaloarea sumei alocate de la finanţarea de bază pentru
perioada de şcolarizare rămasă din durata ciclului de studii a studentului transferat.
Răspund: Decanii facultăţilor,
12. Se supune aprobării

Prorectorul

Senatului

transfer de la Universitatea
după cum urmează:

cu activitatea

modificarea

Transilvania

pentru

didactică,

Rectorul

anul universitar

2013-2014

a taxei de

din Braşov la alte universităţi din suma de 800 lei,

pentru studenţii bugetaţi În contravaloarea sumei alocate de la finanţarea de bază pentru
perioada de şcolarizare rămasă din durata ciclului de studii a studentului transferat,
pentru studenţii cu taxă În contravaloarea sumei aferente taxei de şcolarizare pentru
perioada rămasă din durata ciclului de studii a studentului transferat.
Răspund: Decanii facultăţilor,

Prorectorul

cu activitatea

didactică,

Rectorul

13. Pentru perioada octombrie - decembrie 2013, fiecare facultate are la dispoziţie suma de 2.000
Iei/lună pentru materiale consumabile.
Răspund: Decanii facultăţilor,

Informări

Şeful Serviciului Achiziţii Publice şi Aprovizionare.

2013

