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1. Începând cu 1.10.2014, pentru fiecare articol publicat În reviste ISI cu FI>0,50 În anul universitar
precedent, autorii din Universitatea Transilvania (cadre didactice titulare sau cercetători) vor
beneficia lunar de o mărire salarială brută de 100 lei (cumulat, pentru toţi autorii - titulari sau
cercetători din universitate). Mărirea se va aplica pe toată durata anului universitar respectiv şi
se va acorda din veniturile proprii ale universităţii (În limita maximă de 30% din salariul de
încadrare), luând in considerare exclusiv articole indexate În ISI Web of Knowledge. În cazul În
care unele articole vor fi indexate cu Întârziere, mărirea aferentă se va aplica retroactiv.

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul.

2. Se aprobă următorul document, În cadrul Sistemului de management al calităţii din
universitate: Instrucţiunea de evaluare colegială a cadrelor didactice - instrucţiune nouă (Anexa
1). Documentul este disponibil pe pagina web a Biroului de asigurare a calităţii
http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/ListaproceduriinstructiuniUTBV.aspx.

Răspunde: Prorectorul cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii

3. Facultăţile vor transmite la Biroul de asigurare a calităţii (DAC) următoarele informaţii
referitoare la procesul de evaluare colegială În anul universitar 2013-2014:
(1) lista cadrelor didactice supuse evaluării colegiale, pe departamente;
(2) componenţa comisiilor de evaluare colegială.
DACva trimite facultăţilor şi departamentelor formatul electronic al documentelor de raportare.
Datele solicitate se transmit În format scris - semnat şi În format electronic la adresa
d-dac@unitbv.ro.

Termen: 8.11.2013
Răspund: Directorii de departamente, Decanii

4. Facultăţile vor transmite la Biroul de asigurare a calităţii informaţii actualizate pentru anul
universitar 2013-2014 cu privire la:
(1) coordonatorii programelor de studii de licenţă şi master;
(2) componenţa comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel de departamente.
DACva trimite facultăţilor şi departamentelor formatul electronic al documentelor de raportare.
Datele solicitate se transmit În format scris - semnat şi În format electronic la adresa
d-dac@unitbv.ro.

Termen: 31.10.2013
Răspund: Directorii de departamente, Decanii

5. Facultăţile vor transmite la Prorectoratul cu internaţionalizarea şi evaluarea calităţii informaţii
actualizate pentru anul universitar 2013-2014 cu privire la:
(1) coordonatorii Erasmus pe facultăţi,
(2) componenţa comisiei de echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii/ plasament practic
la nivel de facultate.
Datele solicitate se transmit În format scris - semnat şi În format electronic la adresa prorector-
international-calitate@unitbv.ro.

Termen: 31.10.2013
Răspund: Decanii

6. Se supune aprobării Senatului măsura de stimulare a personalului universitar pentru
participarea la mobilităţi de formare În cadrul Programului Lifelong Learning/Acţiunea Erasmus,
Începând cu anul universitar 2013-2014, constând În acoperirea cheltuielilor de transport În
cuantum de până la 300 de euro/mobilitate. Măsura vine În completarea Hotărârii Senatului
nr. 14/17.01.2013, pct.12.

7. Se supun aprobării Senatului modificările În structura de organizare a Bibliotecii Universităţii
Transilvania, conform Anexei 2.

Răspund: Directorul interimar al Bibliotecii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul

8. Se supune aprobării Senatului Actul adiţional la contractul cu Ambasada Franţei şi AUF pentru
Încadrarea lectorului francez la Universitatea Transilvania din Braşov (Anexa 3).

Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul
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9. Lista finală şi fişe le disciplinelor facultative pentru anul universitar 2013-2014 va fi transmisă la
DFCpână vineri, 18.10.2013.

Răspund: Directorii departamentelor, Prodecanul cu activitatea didactică

10. Se convoacă Consiliul pentru probleme social - studenţeşti (Ca-Student) În data de 21.10.2013,
ora 14.00, la Rectorat, sala Institutului Confucius, cu următoarea ordine de zi:

• Discuţii privind finalizarea procedurilor de cazare pentru anul universitar 2013 - 2014;
• Discuţii privind organizarea căminelor studenţeşti;
• Realizarea cardurilor de campus pentru studenţii anului 1;
• Noua componenţă aCo-STUDENT;
• Turul ciclist Universitaria 2013;
• Probleme curente.
Răspund: Şeful Serviciului Cămine, Directorul General Administrativ, Prodecanii cu studenţii
şi legătura cu mediul economic şi soclo-cultural, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu
mediul economic şi socio-cultural.

11. Studentul care va asigura legătura Între Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural şi Comitetele de cămin şi care va coordona activitatea comitetelor de
cămin va fi scutit de taxa de cazare şi va primi o masă, zilnic, În valoare de max. 14 lei. Aceste
beneficii se vor acorda pe toată perioada anului universitar 2013 - 2014, În perioadele de
funcţionare a cantinelor - căminelor.

Răspund: Şeful Serviciului Cămine, Şeful Serviciului Cantine, Directorul General
Administrativ, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural.

12. Facultăţile sunt solicitate să actualizeze site-urile proprii În limba română şi engleză.
Termen: 01.11.2013
Răspund: Decanii, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial şi sunt disponibile pe portalul universităţii, următoarele acte normative:
• Ordinul nr. 5211 din 08.10.2013, publicat În Ma 636 din 15.10.2013, privind Calendarul activităţilor prevăzute prin

metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECTa Învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin
colegiul cu durată de 3 ani sau institutul pedagogic de 3 ani.

• Ordinul nr. 5037 din 13.09.2013 publicat În Ma 596 din 24.09.2013 privind corespondenţa Între domeniile de studii
universitare de doctorat/masterat, domeniile de studiu de doctorat şi domeniile de doctorat.


