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1. Săptămâna 06-10.04.2015 va fi dedicată activităţilor educative extracurriculare şi
extraşcolare, În cadrul programului numit JJŞcoalaaltfel: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!". În vederea organizării manifestărilor din cadrul acestui program şi a transmiterii
În luna martie a ofertei universităţii către unităţile din învătământul
preuniversitar,
facultăţile sunt solicitate să transmită manifestările pe care doresc să le organizeze În
această perioadă la adresa de e-mail: prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro
Răspund: Decanii facultăţilor, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii
universităţii, Rectorul
Termen 10.03.2015
2. Având În vedere solicitările unor foşti absolvenţi ai facultăţilor Universităţii Transilvania
de a se reîntâlni Într-un cadru festiv, după un anumit interval de timp de la absolvire, la
cerere şi contra cost, Universitatea Transilvania poate organiza În aceste situaţii masa
festivă şi poate acorda cazare În căminele studenţeşti, cu condiţia neperturbării
activităţilor curente destinate studenţilor, precum şi cu respectarea regulamentelor de
funcţionare a cantinelor-restaurant şi a căminelor.
Răspund: Directorul economic, Directorul general administrativ, Prarectorul cu
studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul
3. Universitatea Transilvania, prin Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, va
organiza marţi, 28.04.2015 de la ora 1100, Marele cros al Universităţii Transilvania.
Traseul propus va avea o lungime de 2,5 km Într-o zonă centrală a Municipiului Braşov.
Se vor acorda premii În obiecte, diplome, medalii şi cupe primilor 3 clasaţi la fete şi
băieţi. Studenţii din anii I şi II, vor primi drept bonificaţie pentru participare 2 prezenţe
la disciplina Educaţie fizică, cu condiţia finalizării cursei. La acest cros se pot Înscrie şi
angajaţi ai universităţii.
Înscrierile se pot face În perioada 2.03.2015 - 20.04.2015, prin e-mail. la adresa
cros@unitbv.ro, precizându-se, În cazul studenţilor, numele şi prenumele, facultatea,
anul şi adresa de e-mail, iar În cazul angajaţilor numele şi prenumele, facultatea/
departamentul respectiv direcţia/serviciul şi adresa de e-mail.
Răspund: Directorul general administrativ, Pradecanii cu studenţii şi legătura cu
mediul economic şi socio-cultural, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul
economic şi socio-cultural, Rectorul
4. Pentru perioada martie - aprilie 2015, fiecare facultate are la dispoziţie suma de
1.0001ei pentru materiale consumabile.
Răspund: Decanii facultăţilor,
Directorul general administrativ, Prorectorul cu
relaţiile publice şi pramovarea imaginii universităţii, Rectorul

,
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5. Facultăţile sunt solicitate să transmită la Biroul de marketing, până la data de 20.03.2015,
imagini (fotografii) noi, semnificative pentru fiecare structură, Însoţite de un opis, În vederea
actualizării bazei de date la nivelul universităţii.
Răspund: Decanii facultăţilor, Coordonatorul Biroului de marketing, Prorectorul cu

relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii
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