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1.

Procesul de evaluare a activităţii didactice de către studenţi pentru semestrul 1, anul
universitar 2013-2014, se va desfăşura după calendarul din Anexa 1.
Răspund: CfAC-D, Directorii
de departamente,
Biroul de asigurare
a calităţii,
universităţii şi evaluarea calităţii
Prorectorul cu internaţionalizarea

2.

Procesul de evaluare internă a programelor
de studii de licenţă, În scopul evaluării
externe periodice de către ARACIS În anul universitar 2013-2014, se va desfăşura după
calendarul din Anexa 2. Pentru programele de studii de master, calendarul procesului
se va stabili după ce vor fi publicate reglementările
la nivel naţional (ARACIS, MEN).
Răspund: Coordonatorii
programelor
de studii, Directorii de departamente,
Biroul
universităţii şi evaluarea
de asigurare a calităţii, Prorectorul cu internaţionalizarea
calităţii

3.

4.

Se aprobă următoarele termene de plata pentru taxele de şcolarizare:
•
pentru facultăţile
la care plata taxelor de şcolarizare se face În două tranşe:
primul termen 1 noiembrie; cel de-al doilea termen 1 aprilie;
•
pentru facultăţile
la care plata taxelor de şcolarizare se face În trei tranşe:
primul termen 1 noiembrie;
cel de-al doilea termen 15 ianuarie şi cel de-al
treilea 1 aprilie.
Răspund: Secretarete-şeţe ale facultăţilor,
Decanii facultăţilor,
Prorectorul
cu
activitatea didactică
Facultăţile vor transmite propunerile
privind pliantele de prezentare a programelor
de
studii şi a facultăţilor,
În format electronic, la adresa de e-mail prorector-rel.publiceimagine@unitbv.ro,
până la data de 15.12.2013.
Răspund: Decanii facultăţilor,
Prorectorul cu relaţiile publice

Anexe
Anexa 1
Calendarul procesului
de evaluare a
activităţii didactice de
către studenţi pentru
semestrul 1,anul
universitar 2013-2014

Anexa 2
Calendarul procesului
de evaluare internă a
programelor de studii
de licenţă, În scopul
evaluării externe
periodice de către

5.

6.

-

--

Facultăţile
sunt solicitate
să transmită
la Biroul de marketing,
până la data
15.12.2013, imagini (fotografii)
noi, semnificative
pentru fiecare structură, Însoţite
un opis, În vederea actualizării bazei de date la nivelul universităţii.
Răspund: Decanii facultăţilor,
Coordonatorul
Biroului de marketing, Prorectorul
relaţiile publice

de
de

cu

Responsabilii
cu Sistemul de Control Managerial
de la nivelul departamentelor,
serviciilor şi structurilor
suport vor actualiza documentele
aferente semestrului
II al
anului 2013 până În data de 16.12.2013.
Răspund: Directorii de departament,
Decanii facultăţilor,
Coordonatorii serviciilor şi
structurilor suport, Prorectorul cu relaţiile publice

7.

Se supune Senatului spre aprobare Regulamentul Biroului de Informaţii Publice (Anexa 3).
Răspund: Compartimentul
Juridic-contencios,
Prorectorul cu relaţiile publice

8.

Universitatea
Transilvania
va organiza vineri 6.12.2013
cea de-a doua ediţie a
evenimentului festiv - Seara de Sfântul Nicolae la Universitatea Transilvania. Evenimentul
se va organiza 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,
Directorul
economic,
Directorul
General
Administrativ,
Membrii Biroului Consiliului de Administraţie

---------------
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ARACIS În anul
universitar 2013-2014

Anexa 3
Regulamentul
de Informaţii

-

Biroului
Publice

------
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9.

Fiecare facultate va elabora un document explicativ intern privind criteriile de Împărţire a
fondului alocat pentru burse, pe programe şi ani de studiu, respectiv pe tipuri de burse. Aceste
documente vor fi postate pe paginile de internet ale facultăţilor, la secţiunea Studenţi, sub
denumirea: Criterii de alocare a burselor în anul universitar 2013 - 2014.
Răspund: Pradecanii cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-culturat,
Secretarul şef al universităţii, Prarectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi

socio-cultural.
Termen: 30.11.2013.

'

10. Se convoacă Consiliul pentru probleme social-studenţeşti
(CO-Student) În data de 22.11.2013,
00
ora 14 , la Rectorat, sala Senat, cu următoarea ordine de zi:
•
Analiza dosarelor studenţilor cu probleme sociale În vederea scutirii de taxa de cazare.
•
Probleme curente.
Răspund: Pradecanii cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural,
Prarectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural
11. Universitatea Transilvania va găzdui În perioada 6 - 8.12.2013, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Braşov, lucrările Consiliului Naţional al Rectorilor. Lucrările se vor desfăşura la Aula Sergiu T.
Chiriacescu. Cheltuielile de organizare vor fi suportate din veniturile proprii ale universităţii şi din
alte surse atrase.

Răspund: Directorul economic, Directorul
Consiliului de Administraţie

General Administrativ,

Membrii

Biraului

12. În condiţiile art.20 alin.3 lit.e din Carta Universităţii, raportat la art.55 alin.4 lit.a Cod fiscal, se
aprobă acordarea În luna decembrie a cadourilor În beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, În
vârstă de maxim 10 ani Împliniţi, cu ocazia Crăciunului (cadouri În produse). Cadourile vor fi
oferite În cadrul manifestării organizate de universitate cu ocazia Crăciunului 2013.

Răspund: Consiliul de Administraţie, Rectorul

Informări
Au fost publicare În Monitorul Oficial şi sunt disponibile pe portalul universităţii, următoarele acte normative:
•
OMEN 5294 din 16.10.2013, publicat În MO 698 din 14.11.2013, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului naţional de definitivare În Învăţământ În anul şcolar 2013-2014;
•
OMEN 5397 din 5.11.2013, publicat În MO 700 din 14.11.2013, pentru modificarea şi completarea Metodologiei
privind formarea continuă a personalului din Învăţământul preuniversitar;
•
Legea 291 privind modificarea legii 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată În MO 701 din
15.11.2013;
•
•

OUG nr. 103 din 14.11.2013, publicată În MO 703 din 15.11.2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice plătit În anul 2014, precum şi alte măsuri În domeniul cheltuielilor publice;
HG nr. 871 din 14.11.2013, publicat În MO 703 din 15.11.2013, privind stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară, garantat În plată.
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