Universitatea Transilvania din Brașov

Hotărâri ale Senatului Universităţii
Nr. 3 din 06.04.2016

1. Senatul a validat concursurile de selecţie a decanilor în Universitatea
Transilvania din Braşov pentru legislatura 2016-2020. Anexa 1
2. Senatul a aprobat modificarea criteriilor de admitere 2016 la Facultatea de
Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor. Anexa 2
3. Senatul a aprobat modificarea pct. 6 din HS nr. 37 din 15.07.2015, astfel:
,,Senatul aprobă participarea Universităţii Transilvania din Braşov ca membru al
Smart City Innovation Cluster şi reprezentarea în Consiliul Director al acestui
cluster de către doamna conf.univ.dr.ing. Carmen Gerigan, Decanul Facultăţii de
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Taxa anuală este de 1.500 lei/an.”
4. Senatul a aprobat cererea doamnei Jianu Oana Mădălina, absolventă a
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii George Bariţiu din Braşov,
promoţia 2014, prin care solicită aprobarea înscrierii şi susţinerii examenului de
licenţă la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov,
în sesiunea iunie-iulie 2016.
5. Senatul a aprobat Solicitarea Direcţiei General Administrative privind
constituirea ,,Serviciului de pompieri civili”, cuprins în structura şi coordonarea
Compartimentului RSVTI/PSI, implicit completarea organigramei acestui
compartiment, conform cerinţelor art. 3.10.5 din normativul P 118-99, în
vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru lucrarea ,,Amenajări
interioare la clădiri autorizate cu A.C. nr. 553/13.07.2009 (ICDT)”.
6. Senatul a aprobat modificările la Regulamentul pentru alegerea reprezentanţilor
studenţilor. Anexa 3

Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr. Emil STOICA

Anexa 1/HS nr. 3 din 06.04.2016

Universitatea Transilvania din Braşov
Senat
Rezultatele concursului de selecţie a decanilor

Nr.
crt.

Facultatea

Decan

1.

Inginerie Mecanică

Prof. univ. dr. ing. Călin Ioan ROŞCA

2.

Inginerie Tehnologică şi Management

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe OANCEA

3.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Prof. univ. dr. ing. Teodor PISU MACHEDON

4.

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Conf. univ. dr. ing. Carmen GERIGAN

5.

Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Prof. univ. dr. ing. Lucian CURTU

6.

Ingineria Lemnului

Prof. univ. dr. ing. Mihai ISPAS

7.

Construcţii

Prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS

8.

Alimentaţie şi Turism

Prof. univ. dr. ing. Carol CSATLOS

9.

Design de Produs şi Mediu

Prof. univ. dr. ing. Codruța Ileana JALIU

10.

Matematică şi Informatică

Conf. univ. dr. Eugen PĂLTÂNEA

11.

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU
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12.

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Prof. univ. dr. Mariela PAVALACHE ILIE

13.

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Conf. univ. dr. Ioan TURCU

14.

Muzică

Prof. univ. dr. Mădălina Dana RUCSANDA

15.

Medicină

Prof. univ. dr. Marius MOGA

16.

Litere

Conf. univ. dr. Adrian LĂCĂTUŞ

17.

Drept

Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA

18.

Sociologie şi Comunicare

Prof. univ. dr. Claudiu COMAN

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Taxa de şcolarizare (RON)

2700

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –

2700

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)

Taxa de înscriere (RON)

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

100

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)
2) coeficient = 0,9 pentru celelate
filiere/profiluri

100

Criteriul de Ierarhizare
(medie/optiune sau
optiune/medie)

-

Criterii de departajare la medii egale

medie/opţiune

OBSERVAȚII (intrat in
lichidare începând cu anul
univ. 2015-2016 etc)

Raport ARACIS Nr./ data
(ultima evaluare)

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 1672 din
17.04.2015

100

-

Condiţii de admitere

medie/opţiune

A

100

Hotărârea Consiliului ARACIS
nr. 6356 din 25.07.2013

A

Numărul maxim de studenţi
ce pot fi şcolarizaţi conform
ARACIS

Limba de predare (daca este
alta decât româna)

Abreviere program de studii

MK
ECTS

Denumire program de studii

Marketing
Economia comertului,
turismului si serviciilor

Domeniul

Marketing
Administrarea afacerilor

Forma de invatamant
( IF / IFR / ID )

cu frecvenţă (IF)
cu frecvenţă (IF)

Ciclul de studii (de licenta, de
masterat)

Denumire Facultate

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

Licenţă
Licenţă

2 SEAA

Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor

Abreviere Facultate

Nr. crt.

1 SEAA

Acreditare (A)/ Autorizare de
funcționare provizorie (AP)

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016
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Informatii privind
probele de
specialitate (dacă
este cazul).
Informaţii privind
condiţiile ce
trebuiesc
îndeplinite de
către candidaţii
olimpici. Ex
premiul I, II, II la

-

v. 1.02 / 08.01.2015

2 / 13

2700
2700

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

-

2700

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)
2) coeficient = 0,9 pentru celelate
filiere/profiluri

100

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

100

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)
2) coeficient = 0,9 pentru celelate
filiere/profiluri

Test
eliminatoriu de
limba engleză.
(Nu e necesar
pt. candidații
care au atestat
de competență
lingvistică
eliberat de
instituții
recunoscute
de MECS.)

100

-

medie/opţiune

75

-

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

medie/opţiune

A

75

-

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)
2) coeficient = 0,9 pentru celelate
filiere/profiluri

medie/opţiune

A

50

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 1832 din
10.04.2013

A

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 3983 din
08.06.2012

BA
MN
AI

Administrarea afacerilor (în limba engleză)
Management
Afaceri internaţionale

Administrarea afacerilor
Management
Economie și afaceri internaționale

cu frecvenţă (IF)
cu frecvenţă (IF)
cu frecvenţă (IF)

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

Licenţă
Licenţă
Licenţă

5 SEAA

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

4 SEAA

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

3 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 3983 din
08.06.2012

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016
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2700
2700

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

-

2700

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)
2) coeficient = 0,9 pentru celelate
filiere/profiluri

100

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

100

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)
2) coeficient = 0,9 pentru celelate
filiere/profiluri

-

100

-

medie/opţiune

60

-

La medii egale departajarea se face
după :
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
2. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Limba română – examen
scris
3. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

medie/opţiune

A

75

-

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu
frecvență, va consta într-un concurs
de dosare, media de admitere fiind
formată din media examenului de
bacalaureat, ponderată cu un
coeficient, după cum urmează:
1) coeficient = 1, pentru profilul Real
(filieră teoretică) și pentru profilul
Servicii (specializările economice din
cadrul filierei Tehnologice)
2) coeficient = 0,9 pentru celelate
filiere/profiluri

medie/opţiune

A

75

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 3983 din
08.06.2012

A

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 3983 din
08.06.2012

FB
CIG
IE

Finanţe şi bănci
Contabilitate şi informatică de gestiune
Informatică economică

Finanţe
Contabilitate
Cibernetică,statistică și informatică economică

cu frecvenţă (IF)
cu frecvenţă (IF)
cu frecvenţă (IF)

Licenţă
Licenţă

8 SEAA

Licenţă

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

7 SEAA

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

6 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 1672 din
17.04.2015

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016
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2700
2700

medie/opţiune

-

2700

La medii egale departajarea se face
după:
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID,
2. Media de la Bacalaureat obţinută
va consta dintr-un concurs de
la proba Limba română – examen
dosare, media de admitere fiind
scris
formată din media examenului de
3. Media de la Bacalaureat obţinută
bacalaureat
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

100

La medii egale departajarea se face
după:
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID,
2. Media de la Bacalaureat obţinută
va consta dintr-un concurs de
la proba Limba română – examen
dosare, media de admitere fiind
scris
formată din media examenului de
3. Media de la Bacalaureat obţinută
bacalaureat
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

-

100

-

medie/opţiune

75

-

La medii egale departajarea se face
după:
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID,
2. Media de la Bacalaureat obţinută
va consta dintr-un concurs de
la proba Limba română – examen
dosare, media de admitere fiind
scris
formată din media examenului de
3. Media de la Bacalaureat obţinută
bacalaureat
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

100

A

75

-

medie/opţiune

A

75

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 4230 din
16.07.2014

A

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 4230 din
16.07.2014

MK
ECTS
MN

Marketing
Economia comertului, turismului si serviciilor
Management

Marketing
Administrarea afacerilor
Management

cu frecvenţă (ID)
cu frecvenţă (ID)
cu frecvenţă (ID)

Licenţă
Licenţă

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

11 SEAA

Licenţă

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

10 SEAA

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

9 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 8555 din
02.09.2011

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016
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2700
2700

medie/opţiune

-

2700

-

La medii egale departajarea se face
după:
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID,
2. Media de la Bacalaureat obţinută
va consta dintr-un concurs de
la proba Limba română – examen
dosare, media de admitere fiind
scris
formată din media examenului de
3. Media de la Bacalaureat obţinută
bacalaureat
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

100

75

-

La medii egale departajarea se face
după:
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID,
2. Media de la Bacalaureat obţinută
va consta dintr-un concurs de
la proba Limba română – examen
dosare, media de admitere fiind
scris
formată din media examenului de
3. Media de la Bacalaureat obţinută
bacalaureat
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

-

100

A

50

-

La medii egale departajarea se face
după:
1. Media de la Bacalaureat obţinută
la proba Matematică – examen scris;
Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID,
2. Media de la Bacalaureat obţinută
va consta dintr-un concurs de
la proba Limba română – examen
dosare, media de admitere fiind
scris
formată din media examenului de
3. Media de la Bacalaureat obţinută
bacalaureat
la proba
la alegere a profilului şi specializării –
E) d)

100

A

75

medie/opţiune

A

medie/opţiune

AI
FB
CIG

Afaceri internționale
Finanţe şi bănci
Contabilitate şi informatică de gestiune

Economie și afaceri internaționale
Finanţe
Contabilitate

cu frecvenţă (ID)
cu frecvenţă (ID)
cu frecvenţă (ID)

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

Licenţă
Licenţă
Licenţă

14 SEAA

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

13 SEAA

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

12 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 5004 din Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 8555 din Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 5004 din
08.08.2012
02.09.2011
08.08.2012
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La medii egale, departajarea se face
după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de
licență

3200

75

Concurs pe bază de dosare
Media generală de admitere = 3 + 0,7 x
*media examenului de licență x 0,5 + Xi
(i = 1,2,…,5)+
Unde: Xi = 1, daca studentul a parcurs
disciplina Di
Xi = 0, daca studentul nu a parcurs
disciplina Di
D1 – O disciplină economică
fundamentală (marketing,
management, economie etc.)
D2 – Cercetări de marketing
D3 – Economie comercială
D4 – Tehnici promoţionale
D5 – Tehnici de vânzare
Notă. La înscriere candidatul va
completa o fişă cu disciplinele
economice parcurse în programul de
licenţă şi se vor stabili posibile
echivalenţe ale denumirilor
disciplinelor. Pentru aceasta, la
înscriere, candidatul va prezenta
obligatoriu Suplimentul la diploma de
licență/Foaia matricolă sau o adeverință
din care să rezulte disciplinele
economice parcurse în programul de
licență absolvit.
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi de
studii universitare, cu diplomă de
licență.

100

A

medie/opţiune

PSMK

Politici şi strategii de marketing (masterat de cercetare ştiinţifică si de aprofundare)

Marketing

cu frecvenţă (IF)

master

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

15 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr.3636 din 02.06.2008 + nr. S 017/1071 A din
30.07.2009

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016
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La medii egale, departajarea se face
după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de
licență

3200

50

Media generală de admitere = 3 + 0,7 x
*media examenului de licență x 0,5 + Xi
(i = 1,2,…,5)+
Unde: Xi = 1, daca studentul a parcurs
disciplina Di
Xi = 0, daca studentul nu a parcurs
disciplina Di
D1 – O disciplină economică
fundamentală (marketing,
management, economie etc.)
D2 – Cercetări de marketing
D3 – Economie comercială
D4 – Tehnici promoţionale
D5 – Marketing turistic
Notă. La înscriere candidatul va
completa o fişă cu disciplinele
economice parcurse în programul de
licenţă şi se vor stabili posibile
echivalenţe ale denumirilor
disciplinelor. Pentru aceasta, la
înscriere, candidatul va prezenta
obligatoriu Suplimentul la diploma de
licență/Foaia matricolă sau o adeverință
din care să rezulte disciplinele
economice parcurse în programul de
licență absolvit.
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi de
studii universitare, cu diplomă de
licență.

100

A

medie/opţiune

MSAT

Administrarea afacerilor in turism (masterat de aprofundare)

Administrarea afacerilor

cu frecvenţă (IF)

master

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

16 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr.3636 din 02.06.2008

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind
admiterea în anul 2016
Concurs pe bază de dosare
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La medii egale, departajarea se face
după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de
licență

3200

50

Concurs pe bază de dosare
Media generală de admitere = 3 + 0,7 x
*media examenului de licență x 0,5 + Xi
(i = 1,2,…,5)+
Unde: Xi = 1, daca studentul a parcurs
disciplina Di
Xi = 0, daca studentul nu a parcurs
disciplina Di
D1 – Management
general/Management
D2 – Marketing / Bazele marketingului /
Fundamentele marketingului
D3 – Matematici financiare și actuariale
D4 – Statistică pentru afaceri
D5 – Managementul resurselor umane
Notă. La înscriere candidatul va
completa o fişă cu disciplinele
economice parcurse în programul de
licenţă şi se vor stabili posibile
echivalenţe ale denumirilor
disciplinelor. Pentru aceasta, la
înscriere, candidatul va prezenta
obligatoriu Suplimentul la diploma de
licență/Foaia matricolă sau o adeverință
din care să rezulte disciplinele
economice parcurse în programul de
licență absolvit.
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi de
studii universitare, cu diplomă de
licență.

100

A

medie/opţiune

MSA

Management si strategii de afaceri (masterat de aprofundare)

Management

cu frecvenţă (IF)

Master

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

17 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr.3636 din 02.06.2008

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016

Anexa 2/HS nr. 3 din 06.04.2016

-

v. 1.02 / 08.01.2015

-

9 / 13

La medii egale, departajarea se face
după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de
licență

3200

50

generală de admitere = 3 + 0,7 x *media
examenului de licență x 0,5 + Xi (i =
1,2,…,5)+
Unde: Xi = 1, daca studentul a parcurs
disciplina Di
Xi = 0, daca studentul nu a parcurs
disciplina Di
D1 – Economie europeană
D2 – Conjunctură economică
internaţională
D3 – Tehnica operaţiunilor de comerţ
exterior
D4 – Marketing internaţional
D5 – Cercetări de marketing
Notă. La înscriere candidatul va
completa o fişă cu disciplinele
economice parcurse în programul de
licenţă şi se vor stabili posibile
echivalenţe ale denumirilor
disciplinelor. Pentru aceasta, la
înscriere, candidatul va prezenta
obligatoriu Suplimentul la diploma de
licență/Foaia matricolă sau o adeverință
din care să rezulte disciplinele
economice parcurse în programul de
licență absolvit.
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi de
studii universitare, cu diplomă de
licență.

100

A

medie/opţiune

MSREI

Afaceri internaţionale

Economie și afaceri internaționale

cu frecvenţă (IF)

Master

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

18 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr.3636 din 02.06.2008

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind
admiterea în anul Media
2016
Concurs pe bază de dosare

Anexa 2/HS nr. 3 din 06.04.2016

-

v. 1.02 / 08.01.2015

-

10 / 13

La medii egale, departajarea se face
după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de
licență

3200

50

Concurs pe bază de dosare
Media generală de admitere = 3 + 0,7 x
*media examenului de licență x 0,5 + Xi
(i = 1,2,…,5)+
Unde: Xi = 1, daca studentul a parcurs
disciplina Di
Xi = 0, daca studentul nu a parcurs
disciplina Di
D1 – Analiză economicofinanciară/Analiză financiară
D2 – Pieţe financiare/Pieţe de capital
D3 – Gestiunea financiară a firmei
D4 – Investiţii directe şi finanţarea lor
D5 – Econometrie
Notă. La înscriere candidatul va
completa o fişă cu disciplinele
economice parcurse în programul de
licenţă şi se vor stabili posibile
echivalenţe ale denumirilor
disciplinelor. Pentru aceasta, la
înscriere, candidatul va prezenta
obligatoriu Suplimentul la diploma de
licență/Foaia matricolă sau o adeverință
din care să rezulte disciplinele
economice parcurse în programul de
licență absolvit.
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi de
studii universitare, cu diplomă de
licență.

100

A

medie/opţiune

MFB

Management financiar bancar (masterat de aprofundare)

Finanţe

cu frecvenţă (IF)

Master

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

19 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr.3636 din 02.06.2008

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016

Anexa 2/HS nr. 3 din 06.04.2016

-

v. 1.02 / 08.01.2015

-

11 / 13

La medii egale, departajarea se face
după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de
licență

3200

50

Concurs pe bază de dosare
Media generală de admitere = 3 + 0,7 x
*media examenului de licență x 0,5 + Xi
(i = 1,2,…,5)+
Unde: Xi = 1, daca studentul a parcurs
disciplina Di
Xi = 0, daca studentul nu a parcurs
disciplina Di
D1 – Bazele contabilităţii
D2 – Contabilitate financiară
D3 – Contabilitate de gestiune
D4 – Contabilitate aprofundată
D5 – Audit financiar/Audit intern
Notă. La înscriere candidatul va
completa o fişă cu disciplinele
economice parcurse în programul de
licenţă şi se vor stabili posibile
echivalenţe ale denumirilor
disciplinelor. Pentru aceasta, la
înscriere, candidatul va prezenta
obligatoriu Suplimentul la diploma de
licență/Foaia matricolă sau o adeverință
din care să rezulte disciplinele
economice parcurse în programul de
licență absolvit.
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi de
studii universitare, cu diplomă de
licență.

100

A

medie/opţiune

PCAG

Politici contabile, audit si control de gestiune (masterat de aprofundare)

Contabilitate

cu frecvenţă (IF)

Master

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

20 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr.3636 din 02.06.2008

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016

Anexa 2/HS nr. 3 din 06.04.2016

-

v. 1.02 / 08.01.2015

3200

medie/opţiune

-

3200

-

La medii egale, departajarea se face
după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de
licență

100

50

-

Concurs pe bază de dosare
Media generală de admitere = 3 + 0,7 x
*media examenului de licență x 0,5 + Xi
(i = 1,2,…,5)+
Unde: Xi = 1, daca studentul a parcurs
disciplina informatică Di
Xi = 0, daca studentul nu a parcurs
disciplina informatică Di
D1 – Bazele informaticii (Bazele
informaticii economice / Informatică
Economică )
D2 – Baze de date
D3 - Limbaje de programare
D4 – Sisteme informatice (Analiza şi
proiectarea sistemelor informatice)
D5 – Reţele de calculatoare / Sisteme de
operare
Notă. La înscriere candidatul va
completa o fişă cu disciplinele
informatice parcurse în programul de
licenţă şi se vor stabili posibile
echivalenţe ale denumirilor
disciplinelor. Pentru aceasta, la
înscriere, candidatul va prezenta
obligatoriu Suplimentul la diploma de
licență/Foaia matricolă sau o adeverință
din care să rezulte disciplinele
informatice parcurse în programul de
licență absolvit.
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi de
studii universitare, cu diplomă de

100

A

50

medie/opţiune

A

Hotărârea Consiliului ARACIS nr.3636
din 02.06.2008

SIIPA
AUD

Sisteme informatice integrate pentru afaceri (masterat de aprofundare)
Audit intern
(masterat complementar)

Cibernetică, statistică și informatică economică
Contabilitate

cu frecvenţă (IF)
cu frecvenţă (IF)

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Master
Master

22 SEAA

Ştiinţe Economice şi Administrarea
Afacerilor

21 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 5802 din 26.05.2010

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016

Anexa 2/HS nr. 3 din 06.04.2016

-

Concurs pe bază de dosare :
Media de admitere: media
examenului de licență (pondere
100% )

La punctaje egale, departajarea se
face dupăurmătoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi cu 2) Media probei scrise la examenul
studii universitare, cu diplomă de
de licență
licență.
3) Media susținerii lucrării de licență
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v. 1.02 / 08.01.2015

-

La punctaje egale, departajarea se
face dupăurmătoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel
licență
2) Media probei scrise la examenul
de licență
3) Media susținerii lucrării de licență

4000

50

Interviu
Media de admitere este calculată
astfel:
- pondere 50% - media examenului
de licență
- pondere 50% - media obținută la
interviu
Criterii interviu:
- experienţa profesională, activitatea
desfăşurată (rezultă din CV);
- motivaţia de a urma acest program
de masterat (rezultă din srisoarea de
intenție)
Cerinţe: Se pot înscrie absolvenţi cu
studii universitare, cu diplomă de
licență.

100

A

medie/opţiune

MBA

Managementul afacerilor – (masterat complementar)
(masterat complementar)

Management

cu frecvenţă (IF)

Master

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

23 SEAA

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 3057 din 02.04.2009

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Informaţii privind admiterea în anul 2016

Anexa 2/HS nr. 3 din 06.04.2016

-

Aprobat,

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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v. 1.02 / 08.01.2015

Anexa 3/HS nr. 3 din 06.04.2016

Universitatea Transilvania din Braşov
Senat
Modificări la Regulamentul pentru alegerea reprezentanților studenților :
(modificări ale acestui Regulament doar pentru alegerea studenţilor în Consiliul de
Administraţie)
Art. 30. Reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie este ales dintre studenţii
Universităţii Transilvania din Braşov.
Art. 31 Fiecare candidat îşi va depune candidatura sub forma unui dosar ce va conţine un
CV (în format Europass) şi o scrisoare de intenţie. Dosarul se trimite la adresa de e-mail:
prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro.
Art. 33 Pentru alegerea reprezentantului studenților în Consiliul de Administrație cei care
și-au depus CV-ul și scrisoarea de intenție, trebuie să își susțină candidatura în fața
studenților senatori. În urma prezentărilor, reprezentanții studenților din Senat votează
reprezentantul în Consiliul de Administrație.
Art. 331 Pentru desfășurarea ședinței și a votului este necesară participarea a 2/3 din
numărul studenţilor în Senat. Este declarat câștigător studentul care a obținut majoritatea
simplă de voturi din partea reprezentanţilor studenților în Senat.

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

