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1. Se supune Senatului spre aprobare următorul calendar de admitere la doctorat, sesiunea
septembrie 2014:

Înscrieri: 8-19.09.2014;
concursul de admitere, indiferent de forma la care se organizează: 20-28.09.2014;
afişarea rezultatelor - 30.09.2014.

Răspund: Directorul Şcolii Doctorale, Prarectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi
informatizarea, Rectorul

Anexe

Anexu 1

2. Se reaminteşte facultăţilor obligativitatea de a comunica la Oficiul de Relaţii Internaţionale -
Biroul de relaţii studenţi străini orice modificare privind statutul studenţilor străini Înmatriculaţi
În cadrul facultăţii (retragere, exmatriculare, transfer, cerere de Îngheţare a anului, etc.) În
termen de două zile lucrătoare de la apariţia respectivei modificări.

Răspund: Secretarele şeje ale facultăţilor

Proqramul
manifestărilor de
Ziua universităţii

3. În perioada 28.02.2014 - 01.03.2014, cu ocazia Zilei Universităţii Transilvania din Braşov, vor
avea loc mai multe manifestări, prezentate În programul din Anexa 1.

Răspund: Membrii Biroului Consiliului de Administraţie, Prorectorul cu relaţiile publice,
Rectorul

4. Universitatea Transilvania va organiza vineri 28.02.2014, cu ocazia Zilei Universităţii
Transilvania din Braşov, un eveniment festiv, care se va desfăşura la Aula Sergiu T. Chiriacescu şi
va include un spectacol artistic urmat de un cocktail. Cheltuielile de organizare vor fi suportate
din veniturile proprii ale universităţii şi din alte surse atrase.

Răspund: Şeful serviciului cantine restaurant, Directorul economic, Directorul General
Administrativ, Membrii Biroului Consiliului de Administraţie

5. Banca Naţională a României În colaborare cu Universitatea Transilvania va organiza În perioada
27.02.2014-07.03.2014, manifestarea "Academica BNR 2014". Cheltuielile de organizare vor fi
suportate de BNR şi de Universitatea Transilvania din veniturile proprii ale universităţii şi din alte
surse atrase.

Răspund: Directorul economic, Directorul General Administrativ, Membrii Biroului
Consiliului de Administraţie

6. În perioada 10-14.03.2014, se va desfăşura Campania "PREZENT! pentru un campus curat".
Campania include o serie de activităţi de curăţenie şi igienizare a spaţiilor externe din apropierea
căminelor studenţeşti, activităţi care vor fi derulate zilnic, Între orele 1400_1600

, de către toţi
studenţii cazaţi În cămine.

Răspund: Preşedinţii comitetelor de cămin, Administratorii de cămin, Directorul
General Administrativ, Şeful Serviciului cămine, Prorectorul cu studenţi şi legătura cu
mediul economic şi socio-cultural.

Ioan Vasile Abrudan
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