Universitatea Transilvania din Brașov

Hotărâri ale Senatului Universităţii
Nr. 20 / 11.09. 2013

1. Senatul a validat Hotărârile Biroului de Senat referitoare la:
1.1
Modificarea componenţei Comisiei de susţinere a examenului de disertaţie
la programul de studii Informatica Mediilor Virtuale – master (4 semestre) de la
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Anexa 1
1.2
Componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă/diplomă la specializarea
Traducere şi interpretare (de la Universitatea Sapienţia - Târgu Mureş). Anexa 2
1.3
Taxa de şcolarizare pentru masterul complementar Managementul
Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor
pentru anul universitar 2013-2014, în cuantum de 4000 lei.
1.4
Cifrele de şcolarizare repartizate pe facultăţile din cadrul universităţii pentru
admiterea – iulie 2013. Anexa 3
1.5
Lista cadrelor didactice care au solicitat prelungirea activităţii până la data
de 01.10.2013, cu menţinerea calităţii de titular. Anexa 4
1.6
Propunerile de taxe pentru servicii de incubare din cadrul Incubatorului
Tehnologic şi de Afaceri, în cuantum după cum urmează:
100 Euro/lună pentru activităţile desfăşurate în sălile L12/1 , L12/2 , L12/3



1.7

180 Euro/lună pentru activităţile desfăşurate în sălile: L12/4 , L12/5 , L12/6 .
Aprobare taxe:

 Taxă de înscriere la doctorat în cuantum de 100 lei;
 Taxă de şcolarizare la doctorat la Facultăţile – Şiinţa şi Ingineria
Materialelor; Construcţii şi Ingineria Lemnului, în cuantum de 3500 lei;
 Taxă de şcolarizare la doctorat la Facultatea de Muzică, în cuantum de 8000
lei pentru cetăţenii români şi UE, respectiv în cuantum de 4000 Euro pentru
cetăţenii non-UE;
 Taxă de rezidenţiat pentru cetăţenii non-UE în cuantum de 4500 Euro/an la
Facultatea de Medicină.

1.8

Concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de Şef lucr.
poz. 43 din cadrul Departamentului Autovehicule şi Transporturi de la
Facultatea de Inginerie Mecanică.

1.9

Desfăşurarea următoarelor programme postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă, în cadrul Centrului de Formare Continuă:
• Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică – Facultatea de
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor;
• Consultanţă Financiar-Contabilă şi Dreptul Afacerilor – Facultatea de
Şiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor;
• Acţionări şi Automatizări Hidro-pneumatice – Facultatea de Inginerie
Tehnologică şi Management Industrial;
•

Analiza avansată şi optimizarea proceselor de afaceri – Facultatea de
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor.

1.10
Participarea Universităţii, prin reprezentantul acesteia, doamna Prorector
prof.univ.dr. Mihaela Gheorghe, ca membru fondator al Asociaţiei Braşov 2021
– Capitala Europeană a Culturii, precum şi participarea la capitalul social al
acestei asociaţii cu suma de 1000 lei.
1.11
Lista programelor de studii de master acreditate de către ARACIS în anul
2008 şi propuse pentru evaluare periodică externă în anul 2013. Anexa 5
1.12
Contractele de şcolarizare licenţă şi master pentru anul universitar 20132014. Anexele 6, 7, 8, 9.
1.13
Revocarea HS nr. 19/5 din 13.06.2013 cu privire la sancţionarea cu
avertisment scris a persoanelor: Conf.univ.dr. Răzvan Enoiu; Conf.univ.dr.
Carmen Gugu Gramatopol şi a dnei Raluca Mijaică, întrucât competenţa în
aprobarea acestei categorii de sancţiune propusă de către Comisia de Etică
revine Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane şi nu
Senatului Universităţii.
1.14
Prelungirea cu două zile (19 şi 20.07.2013) a perioadei de înscriere la toate
facultăţile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2013, ciclul de studii
universitare de licenţă şi masterat (cu excepţia facultăţilor care au probe de
concurs).
1.15
Cuantumul sumelor alocate pentru Programul sectorial Erasmus – acţiunea
mobilităţi, în anul universitar 2013-2014, conform contractului financiar
încheiat cu ANPCDEF. Anexa 10
1.16
Componenţa comisiilor de concurs în vederea ocupării posturilor didactice
vacante publicate în M.O. partea a III – a, nr. 277 din 19 iulie 2013. Anexa 11

1.17
Solicitarea acordului Ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la
transformarea următoarelor secţii din spitalele braşovene în secţii clinice:
 Chirurgie oncologică – S.C. Oncocard S.R.L. Braşov
 Pediatrie II – Spitalul Clinic de copii Braşov
 Pediatrie II – Spitalul Clinic de copii Braşov
 Secţia Medicală I – Spitalul Militar de urgenţă ,,Regina Maria’’ din Braşov
 Ortopedie – S.C. Policlinica de diagnostic rapid S.A.- Med Life Braşov
 Radiologie şi imagistică medicală – S.C. Policlinica de diagnostic rapid S.A.
- Med Life Braşov.
1.18 În vederea organizării evenimentului ,,Moodle Moot Roumania 2013”,
încheierea unui contract de comodat cu organizatorul principal S.C.
ELEARNING & SOFT WARE S.R.L., pentru perioada 19.08.2013 –
24.08.2013, pentru spaţiile în care se va desfăşura evenimentul amintit: Aula
Magna, UI2, UI3 şi UI7 din Aula ,, Sergiu T. Chiriacescu”.
1.19

Încheierea unui contract de comodat, pentru o perioadă de 4 ani cu începere
de la data finalizării procedurii de achiziţie a agentului termic, cu S.C.
TETKRON S.R.L. Braşov, pentru spaţiul de la subsolul Căminului nr. 1 din
Braşov, str. Memorandumului nr. 15, în suprafaţă de 252 mp, spaţiu unde este
amplasată centrala termică.

1.20

Schimbarea locului de muncă de la Facultatea de Design de Produs şi Mediu
la Facultatea de Inginerie Mecanică, a d-nei prof.univ.dr.ing. Simona Lache şi
a d-lui şef lucr.univ.dr.ing. Velea Marian Nicolae.

1.21

Componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic – asistent
universitar poz. 46, pe perioadă determinată de 3 ani, din statul de funcţii al
Departamentului de Discipline Fundamentale, Profilactice şi Clinice de la
Facultatea de Medicină. Anexa 12

1.22 Prelungirea cu două zile (11 şi 12.09.2013) a perioadei de înscriere la toate
facultăţile pentru concursul de admitere sesiunea septembrie 2013, ciclul de
studii universitare de licenţă şi masterat (cu excepţia facultăţilor care au probe
de concurs).
1.23 Hotărârea Biroului Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania
din Braşov prin care s-a aprobat, la propunerea Comisiei de Disciplină,
sancţionarea angajaţilor DTA care au fost găsiţi sub influenţa alcoolului în
zilele în care Serviciul de Prevenire şi Protecţie a efectuat control la locul de
muncă, astfel:



Sancţionarea d-nului Petre IOAN cu reducerea salariului de bază pe o durată

de 3 luni cu 10% ( art. 19 pct. c)


Sancţionarea d-nului Zoltan HORVATH cu reducerea salariului de bază pe

o durată de 3 luni cu 5% ( art. 19 pct. c)


Sancţionarea d-nului Menyhert MATE cu reducerea salariului de bază pe o

durată de 3 luni cu 5% ( art. 19 pct. c)


Sancţionarea d-nului Andrei POPA cu avertisment scris ( art. 19 pct. c).

1.24 Reducerea taxei de studii în valută, pentru cetăţenii de origine etnică română
sau cetăţenii români cu domiciliul în ţări non UE. Anexa 13
2. Senatul a aprobat structura anului universitar 2013 – 2014. Anexa 14
3. Senatul a aprobat cuantumul taxei de înmatriculare la studii universitare de licenţă,
masterat şi doctorat pentru anul universitar 2013 – 2014 în valoare de 50 lei.
4. Senatul a aprobat Organigrama Direcţiei Generale Administrative a Universităţii
Transilvania din Braşov. Se precizează că odată cu modificarea organigramei se
desfiinţează postul de Director general din fosta Direcţie Cămine – Cantine şi postul
de Director din Direcţia Tehnico – Administrativă şi se înfiinţează postul de Director
general administrativ, precum şi funcţiile de conducere din organigrama aprobată,
care se vor scoate ulterior la concurs. Consiliul de Administraţie este împuternicit să
stabilească numărul maxim de posturi de execuţie din fiecare birou/serviciu/direcţie,
urmând să le prezinte spre validare Senatului. Anexa 15
5. Senatul a aprobat modificările la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
căminelor studenţeşti.
6. Senatul a aprobat tarifele de cazare în căminele studenţeşti, valabile începând cu anul
universitar 2013 – 2014. Anexa 16
7. Senatul a validat Comisiile pentru examenul de absolvire licenţă/ diplomă / disertaţie
din sesiunile de toamnă 2013 şi iarnă 2014 la Facultatea de Medicină. Anexa 17
8. Senatul a aprobat taxele pentru diferite activităţi pentru anul universitar 2013-2014.
Anexa 18
9. Senatul a aprobat actul aditional nr. 2 la protocolul de parteneriat din cadrul
proiectului ,, Centrul Naţional Multimedia” cu privire la modificarea şi completarea
art. 2.1, astfel: ,,Activitatea Centrului Naţional Multimedia se va desfăşura pe

perioada 01.03.2009 – 31.07.2014 conform aprobării Senatului Universităţii din data
de 16.02.2009 cu posibilitatea de prelungire anuală, perioadă în care fiecare parte îşi
va îndeplini obligaţiile şi va avea garantate drepturile astfel cum s-a convenit”.
10. Senatul a aprobat la propunerea Consiliului de Administraţie, la solicitarea
Facultăţii de Construcţii şi având în vedere Convenţia încheiată cu DRC Centru
CCICLC, alocarea unui spaţiu de 100 mp în corpul J str. Turnului nr. 5, necesar
asigurării legăturilor de comunicaţii şi funcţionarea instituţiei în situaţii de urgenţă.
11. Senatul a aprobat prelungirea termenului contractului de comodat încheiat între
Universitate şi Societatea S.C. TETKROM S.R.L, în vederea furnizării de agent
termic de la 4 la 5 ani pentru spaţiul situat la subsolul căminului 1 din Complexul
Memorandului.
12. Senatul a aprobat cererea d-lui conf.univ.dr. Săftoiu Răzvan Georgian de la
Facultatea de Litere de a efectua ore în regim de plata cu ora, la Universitatea
Sapienţia din Miercurea-Ciuc, în cursul semestrului I anul universitar 2013 – 2014.
13. Senatul a aprobat cererea Facultăţii de Medicină prin care propune implicarea
prof.dr. Jean Louis Marty în coordonarea de doctorate în cadrul Şcolii Doctorale a
facultăţii.
14. Senatul a aprobat acordarea de sprijin financiar în cuantumul taxei de doctorat pentru
anul universitar 2013 – 2014, d-lui Liu Xinjou doctorand la Facultatea de Ingineria
Lemnului.
15. Senatul a aprobat încadrarea sumei de 241.450 lei (fără TVA) şi TVA-ul aferent,
menţionată în notificarea MEN-DGOIC nr. 3305 din 28.08.2013 înregistrată sub nr.
11886 din 03.09.2013, ca fiind corecţie de 25%, în cuantumul cofinanţării
(cofinanţare neeligibilă) de către Universitate a proiectului ICDT.
16. Senatul a aprobat cererea de transfer a d-nei asist.univ.dr. Nicolau Andrada de la
Facultatea de Medicină, din cadrul Departamentului de Specialităţi Medicale şi
Chirurgicale, la Departamentul Discipline Fundamentale Profilactice şi Clinice
împreună cu disciplina Chirurgie cranio-maxilo-facială, Stomatologie .
17. Senatul a aprobat, conform Metodologiei privind menţinerea calităţii de titular în
învăţământul universitar, cererile de continuare a activităţii cadrelor didactice
nepensionate, profesori universitari, cu dosar avizat favorabil de către Consiliul
Facultăţii. Anexa 19
18. Senatul a aprobat eliminarea din documentul „Instrucţiuni de desfăşurare a orelor
de Educaţie Fizică şi Sport la facultăţile cu profil nesportiv” a încadrării acestor ore
ca ore de laborator şi trecerea lor la categoria ore de seminar, precum şi eliminarea
implicaţiilor care au decurs din această încadrare .

19. Senatul a aprobat modificarea art.9 din Regulamentul de funcţionare al Comisiei de
Etică Universitară, şi se reformulează după cum urmează: ,, Decizia finală privind
sancţionarea acordată de către Comisia de Etică Universitară se aduce la cunoştinţă
conducerii Universităţii şi se comunică în scris părţilor implicate, în termen de 30
zile de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei. Persoanei nevinovate i se comunică
în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată”.
Preşedintele Senatului,
Prof. univ. dr. Emil STOICA

Anexa 1/HS nr. 20 din 11.09.2013

Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Componenţa Comisiei de susţinere a examenului de disertaţie la programul
de studii Informatica Mediilor Virtuale – master (4 semestre) de la
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor:

•

Prof.univ.dr.ing. Doru TALABĂ – preşedinte

•

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe MOGAN – membru

•

Prof.univ.dr.ing. Csaba ANTONYA – membru

•

Şef lucr.univ.dr.ing. Silviu BUTNARIU – membru

•

Şef lucr.univ.dr.ing. Stelian ŢÂRULESCU – secretar

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

Anexa 2/HS nr. 20 din 11.09.2013

Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Componenţa comisiilor pentru examenul de licenţă/diploma, la specializarea
Traducere şi interpretare (de la Universitatea Sapienţia Târgu Mureş):
• Conf.univ.dr. Adrian LĂCĂTUŞ – preşedinte
• Lect.univ.dr. Mona ARHIRE – membru
• Lect.univ.dr. Mihaela PARPALEA – membru
• Lect.univ.dr. Raluca SINU – membru
• Lect.univ.dr. Ioana DIACONU - membru
• Prof.univ.dr. Zsigmond GYÖZÖ – membru
• Lect.univ.dr. Szilágyi SZILÁRD - membru
Comisia de contestaţii:
• Dr. Andrea GAL
• Lect.univ.dr. Delia COTÂRLEA
Secretari:
• Conf.univ.dr. Mihai IGNAT
• Asist.univ.dr. Gabriela IANCU

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA

Anexa 3/HS nr. 20 din 11.09.2013
Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT
Cifre de şcolarizare – admitere iulie 2013
Învăţământ universitar cu licenţă – forma cu frecvenţă

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

0

1

2

Locuri
finanţate
Locuri cu
de la
taxă
bugetul
de stat *)

Ingineria autovehiculelor
1

INGINERIE
MECANICĂ
Str. Politehnicii nr. 1 Inginerie mecanică
Tel: 0268/474761
4 ani
Ingineria transporturilor

TOTAL

Ș

2

Inginerie aerospaţială
INGINERIE
TEHNOLOGICĂ I
MANAGEMENT Inginerie industrială
INDUSTRIAL
Colina Universităţii
nr.1
Inginerie si management
Tel: 0268/414690
4 ani

TOTAL

3

Inginerie industrială
ŞTIINŢA ŞI
INGINERIA
MATERIALELOR Ingineria materialelor
Colina Universităţii
nr.1
Tel: 0268/471626
Inginerie şi management
4 ani
Calculatoare
informaţiei

4

INGINERIE
ELECTRICĂ ŞI
ŞTIINŢA
CALCULATOAREL
OR
Str. Politehnicii nr.1
Tel: 0268/474718
4 ani

şi

TOTAL
tehnologia

Inginerie electrică
Inginerie
electronică
telecomunicaţii

şi

Ingineria sistemelor
Mecatronică şi robotică
TOTAL

3

4

145

24

66

22

80
291
25

19
65
35

120

65

95

55

240

155

69

20

43

6

23

36

135

62

51

43

100

9

65

10

68
23
307

31
7
100

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat

Programul de studii

5
Autovehicule rutiere
Autovehicule rutiere (lb. engleză) **)
Inginerie mecanică
Inginerie mecanică (lb. engleză) **)
Sisteme şi echipamente termice
Ingineria transporturilor şi a traficului
Construcţii aerospaţiale
Tehnologia construcţiilor de maşini

Locuri
finanţate
de la
bugetul de
stat *)

Candidaţi din
Rep. Moldova
absolvenţi de
liceu în
România

Locuri cu
taxă

6
120
25
41
25
0
80
291
25
65

7

8
19
5
17
5
0
19
65
35
35

0

Maşini unelte şi sisteme de producţie

25

10

Ingineria şi managementul calităţii
Inginerie economică industrială
Ingineria şi managementul afacerilor

30
65
30
240
45
24
23

20
25
30
155
14
6
1

Ingineria sudării
Ingineria securităţii în industrie
Ştiinţa materialelor
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
Inginerie economică în domeniul
mecanic
Calculatoare
Tehnologia informaţiei
Electrotehnică
Inginerie electrică şi calculatoare
(lb. engleză) **)
Electronica aplicata
Tehnologii si sisteme de
telecomunicatii
Automatică şi informatică aplicată
Robotică

0

20

5

23

36

135
28
23
45

0

62
17
26
4

55

5

65

10

68
23
307

31
7
100

0
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Nr.
crt.

5

Facultatea

Domeniul de licenţă

SILVICULTURĂ ŞI
EXPLOATĂRI
Silvicultură
FORESTIERE
Str. Şirul Beethoven
nr.1
Tel: 0268/475705
Inginerie geodezică
4 ani

169

TOTAL

6

INGINERIA
LEMNULUI
Colina Universităţii Inginerie forestieră
nr.1
Tel: 0268/415315
4 ani

7

Inginerie civilă
Ingineria instalaţiilor
TOTAL
Ingineria produselor
alimentare

8

ALIMENTAŢIE ŞI
Inginerie mecanică
TURISM
str. Castelului Nr.148
Tel: 0268/472222
4 ani

Inginerie şi management
TOTAL

147

40

9

209

156

90

TOTAL
CONSTRUCŢII
Turnului nr.5
Tel. 0268/458228
4 ani

Locuri
finanţate
Locuri cu
de la
taxă
bugetul
de stat *)

1

86

44

23

27

109

71

54

25

30

20

154

Locuri
finanţate
de la
bugetul de
stat *)

Candidaţi din
Rep. Moldova
absolvenţi de
liceu în
România

Locuri cu
taxă

Silvicultură

59

2

47

Exploatări forestiere

55

55

Cinegetică

55

45

Măsurători terestre şi cadastru

40

1

9

209

3

156

Ingineria prelucrării lemnului

45

1

Ingineria şi designul produselor finite
din lemn

45

Programul de studii

1

90

70

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat

19
64

90

1
1

1

Construcţii civile, industriale şi agricole

63

37

Căi ferate, drumuri şi poduri

23

7

Instalaţii pentru construcţii

23

27

Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor
alimentare
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
industria alimentară
Echipamente pentru procese
industriale
Inginerie şi management în alimentaţie
publică şi agroturism
Inginerie şi management în industria
turismului

109
29

0

71
20

25

5

0

0

30

20

38

12

32

7

154

0

64
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Inginerie industrială

9.

97

DESIGN DE
PRODUS ŞI MEDIU Inginerie mecanică
Colina Universitatii
nr. 1
Ingineria mediului
Tel: 0268/473113
4 ani

2

70

20

Mecatronică şi robotică

50

13

Ştiinţe inginereşti aplicate

53

27

293

85

20

29

Matematică

10

Informatică

98

TOTAL
Finanţe
Administrarea afacerilor

11

ŞTIINŢE
ECONOMICE ŞI
ADMINISTRAREA
AFACERILOR
Colina Universităţii 1
Tel: 0268/419304
3 ani

23

23

TOTAL

MATEMATICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Str. Iuliu Maniu 50
Tel: 0268/414016
3 ani

Locuri
finanţate
Locuri cu
de la
taxă
bugetul
de stat *)

Contabilitate
Cibernetică,
statistică
şi
informatică economică
Economie şi afaceri
internaţionale
Management
Marketing
TOTAL

PSIHOLOGIE ŞI
ŞTIINŢELE
Ştiinţe ale educaţiei
EDUCAŢIEI
12
Str. N. Bălcescu nr. 56
Tel. 0268/416184
Psihologie
3 ani

118
28

155
47

52

67

Programul de studii

Design industrial
Design industrial (lb. engleză) **)
Ingineria sistemelor de energii
regenerabile
Ingineria designului de produs
(lb. engleză) **)
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
Ingineria valorificării deşeurilor
Mecatronică
Inginerie medicală
Optometrie

Locuri
finanţate
de la
bugetul de
stat *)

Candidaţi din
Rep. Moldova
absolvenţi de
liceu în
România

Locuri cu
taxă

47
25

13
5

25

5

23

2

47

13

23
50
25
28
293

0

7
13
5
22
85

Matematică informatică

20

1

29

Informatică

30

1

69

Informatică aplicată

42

33

Informatică aplicată (lb.germană) **)

26

24

Finanţe şi bănci
Administrarea afacerilor
(lb.engleză) **)
Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

118
28

2

24
28

155
47
21

1

46

33

42

Contabilitate şi informatică de gestiune

33

42

20

10

Informatică economică

20

10

33

39

Afaceri internaţionale

33

39

28
33
227

47
40
292

28
33
227
20
12

1

47
40
292
40
38

23

1

93

55

TOTAL

126

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat

171

23

77

78

248

Management
Marketing
Psihopedagogie specială
Pedagogie
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar
Psihologie

23
78

77
1

248
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Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Educaţie fizică şi sport

13

55

TOTAL

MUZICĂ
Muzică
Str. Andrei Şaguna 2
Tel. 0268/478884

28

47

83

111

31

TOTAL

31

Locuri
finanţate
de la
bugetul de
stat *)

Candidaţi din
Rep. Moldova
absolvenţi de
liceu în
România

Locuri cu
taxă

Educaţie fizică şi sportivă

28

1

49

Sport şi performanţă motrică

27

1

15

Kinetoterapie şi motricitate specială

28

Programul de studii

64

EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORTURI
MONTANE
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/474060
3 ani

Kinetoterapie

14

Locuri
finanţate
Locuri cu
de la
taxă
bugetul
de stat *)

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat

24

24

83

47

2

111

Pedagogie muzicală - 3 ani

14

6

Interpretare muzicala - Instrumente 4 ani

14

11

Interpretare muzicală –Canto - 4 ani

3

7

31

0

24
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Nr.
crt.

15

Facultatea

MEDICINĂ
Str. N. Bălcescu 56
Tel. 0268/412185

Domeniul de licenţă

Sănătate – domenii
reglementate sectorial în
cadrul UE

Sănătate – domenii
nereglementate sectorial în
cadrul UE
TOTAL

Limbă şi literatură

16

LITERE
B-dul Eroilor 29
Tel. 0268/474059
3 ani

TOTAL

DREPT
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/471044

109

34
143

23

Studii culturale

17

Locuri
finanţate
Locuri cu
de la
taxă
bugetul
de stat *)

72

Limbi moderne aplicate

Drept

TOTAL

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat

Programul de studii

Locuri
finanţate
de la
bugetul de
stat *)

Candidaţi din
Rep. Moldova
absolvenţi de
liceu în
România

Locuri cu
taxă

Medicină - 6 ani

65

14

Asistenţă medicală generală - 4 ani

44

106

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 3 ani

22

23

Laborator clinic 3 ani

12

33

120

56
176

265

143

0

176

Limba şi literatura romană O Limbă şi literatură modernă (engleză,
franceză, germană)

47

2

146

Limba şi literatura engleză –
O limba şi literatura modernă (franceză,
germană) / Limbă şi literatură română

25

2

119

Limba franceză şi Limba engleză

13

1

28

Limba germană şi Limba engleză

10

Studii americane in limba engleza **)

24

1

31

119

6

337

46

1

150

46

1

150

41

24

31

119

337

46

150

46

150

Drept

13

Anexa 3/HS nr. 20 din 11.09.2013

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Sociologie

18

SOCIOLOGIE ŞI
COMUNICARE
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/474017

Locuri
finanţate
Locuri cu
de la
taxă
bugetul
de stat *)

34

Cifra de şcolarizare pentru
studii finanţate de la
bugetul de stat
Locuri
finanţate
de la
bugetul de
stat *)

Candidaţi din
Rep. Moldova
absolvenţi de
liceu în
România

Locuri cu
taxă

Sociologie

23

1

75

Resurse umane****)

11

Programul de studii

124
49

Asistenţă socială

20

78

Asistenţă socială

20

1

78

Ştiinţe ale comunicării

23

75

Comunicare şi relaţii publice

23

1

75

77

277

77

3

277

2750

2529

2750

20

2529

TOTAL

TOTAL UNIVERSITATE

*) Cele 18 locuri pentru candidaţii de etnie rromă au fost distribuite în mod egal la cele 18 facultăţi, urmând ca repartizarea acestora pe programe de studii să se facă în funcţie de opţiunile candidaţilor admişi.
**) Probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică
eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.
***) În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de
competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană,
DALF nivelul B2 (limba franceză).
****) Se vor aloca locuri in momentul aparitiei in Monitorul Oficial

Anexa 3/HS nr. 20 din 11.09.2013

Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ la distanţă (I.D.)
Nr.
crt.

Facultatea

0

1

1

INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI
MANAGEMENT INDUSTRIAL
Colina Universităţii nr.1
Tel: 0268/414690
4 ani

2

3

SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI
FORESTIERE
Str. Şirul Beethoven nr.1
Tel: 0268/475705
4 ani

MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
Str. Iuliu Maniu 50
Tel: 0268/414016
3 ani

Domeniul de licenţă

Locuri
cu taxă

Programul de studii

2

3

4

Inginerie si management

90
TOTAL

Silvicultură

Informatică

TOTAL

4

5

ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Colina Universităţii 1
Tel: 0268/419304
3 ani

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE
EDUCAŢIEI
Str. N. Bălcescu nr. 56
Tel. 0268/416184
3 ani

50

Administrarea afacerilor

70

Contabilitate

75
75
75
70
415

Ştiinţe ale educaţiei

60

Psihologie

60
TOTAL

90
90

Cinegetică

125

125

Informatică

100

100

Finanţe

Economie şi afaceri internaţionale
Management
Marketing
TOTAL

Inginerie economică industrială

125

100

120

Locuri cu
taxă
5

90

125

TOTAL

Cont
propriu
valutar
(CPV)

100
Finanţe şi bănci
Economia comerţului, turismului şi
serviciilor
Contabilitate şi informatică de
gestiune
Afaceri internaţionale
Management
Marketing

50
70
75

0
Pedagogia învăţământului primar
şi preşcolar
Psihologie

75
75
70
415
60
60

0

120
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Nr.
crt.

Facultatea

6

LITERE
B-dul Eroilor 29
Tel. 0268/474059
3 ani

Cont
propriu
valutar
(CPV)

Locuri cu
taxă

2

98

98

2

98

948

2

948

Locuri
cu taxă

Domeniul de licenţă

Limbă şi literatură

98

TOTAL

TOTAL UNIVERSITATE

Programul de studii

Limba şi literatura romană O Limbă şi literatură modernă
(engleză, franceză)

*) În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, caz următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A,
CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba franceză)
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Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Locuri
cu taxă

Programul de studii

Locuri
cu taxă

0

1

2

3

4

5

1

INGINERIE MECANICĂ
Str. Politehnicii nr. 1
Tel: 0268/474761
4 ani

Ingineria autovehiculelor
Inginerie mecanică
TOTAL

2

INGINERIA LEMNULUI
Colina Universităţii nr.1
Tel: 0268/415315
4 ani

Inginerie forestieră

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI
MONTANE
Educaţie fizică şi sport
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/474060
3 ani

DREPT
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/474017

125

60

Inginerie mecanică *)

60

185

Drept

Ingineria prelucrării lemnului

70

70

70
Educaţie fizică şi sportivă

25

Sport şi performanţă motrică

50

75

100

TOTAL

TOTAL UNIVERSITATE
*) Se vor aloca locuri in momentul aparitiei in Monitorul Oficial

185

75

TOTAL

4

Autovehicule rutiere

70

TOTAL

3

125

75

Drept

100

100

100

430

430
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Nr.
crt.

Facultatea

Tip master /
Durata studiilor

Denumire

1

2

3

4

1

INGINERIE MECANICĂ
Str. Politehnicii nr. 1
Tel: 0268/474761

Romani de
pretutindeni,
Locuri
cu licenţă în
finanţate
Locuri
Romania
de la
fără fără cu taxă
bugetul
taxă, taxă,
de stat
fără
cu
bursă bursă

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului
Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu
Aprofundare şi de cercetare mediul
ştiinţifică zi /
Simulare şi testare în inginerie mecanică ***)
4 semestre
Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor
(lb. engleză) *)
Informatica mediilor virtuale
TOTAL

Ș

2

3

INGINERIE
TEHNOLOGICĂ I
MANAGEMENT
INDUSTRIAL
Colina Universităţii nr.1
Tel: 0268/414690

Ingineria fabricaţiei inovative
Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Managementul afacerilor in industrie
4 semestre
Managementul calităţii
TOTAL

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA Aprofundare şi de cercetare Ingineria sudării materialelor avansate
ştiinţifică zi /
MATERIALELOR
Ingineria şi managementul materialelor avansate
4 semestre
Colina Universităţii nr.1
metalice, ceramice şi composite
Tel: 0268/471626
TOTAL

4

5

INGINERIE
ELECTRICĂ ŞI
ŞTIINŢA
CALCULATOARELOR
Str. Politehnicii nr.1
Tel: 0268/474718
SILVICULTURĂ ŞI
EXPLOATĂRI
FORESTIERE
Str. Şirul Beethoven nr.1
Tel: 0268/475705

8

9

17

50

4

40

29

50

19

11

30

0
107

0
61

30
200

40

35

75

35

25

60

25

25

50

85

185

24

26

50

24

26

50

52
9

100

11

50

1

30

70

1

50

170

25

75

18

75

43

150

5

6

32

1

7

36
20

100

48

1

1

0

0

1

0

0

39

Sisteme electrice avansate (lb. engleză) *)
Aprofundare şi de cercetare Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
ştiinţifică zi /
informatice
4 semestre
Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
TOTAL
Managementul ecosistemelor forestiere
Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
4 semestre
Management şi sisteme tehnice în exploatări
forestiere
TOTAL

Capacitate scolarizare
2013 aprobata
ARACIS

Învăţământ universitar de masterat – forma cu frecvenţă

38

1

38
115

1

50
55

2

105

2

0

50

Nr.
crt.

Facultatea

Tip master /
Durata studiilor

Romani de
pretutindeni,
Locuri
cu licenţă în
finanţate
Locuri
Romania
de la
fără fără cu taxă
bugetul
taxă, taxă,
de stat
fără
cu
bursă bursă

Denumire

Eco-design de mobilier şi restaurare

6

INGINERIA LEMNULUI Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Colina Universităţii nr.1
4 semestre
Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative
Tel: 0268/415315
TOTAL

7

8

9

CONSTRUCŢII
Turnului nr.5
Tel. 0268/458228
ALIMENTAŢIE ŞI
TURISM
str. Castelului Nr.148
Tel: 0268/472222
DESIGN DE PRODUS ŞI
MEDIU
Colina Universitatii nr. 1
Tel: 0268/473113

Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Modernizare energetică în mediul construit
4 semestre
TOTAL
Eco-biotehnologii agricole şi alimentare

Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Dezvoltarea si optimizarea sistemelor tehnice si
4 semestre
tehnologice agroalimentare si turistice
TOTAL

Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
4 semestre

1

17

50

58

0

1

35

100

41

1

8

50

41
25

1
1

8
24

50
50

24

1

25

50

49

2

49

100

0

0

64

11

75

Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină

28

22

50

33

125

15

35

50

5

45

50

0

25

25

7

43

50

28

22

50

170

225

Structuri matematice fundamentale

10

50

Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi
protecţia mediului

TOTAL

MATEMATICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Str. Iuliu Maniu 50
Tel: 0268/414016

18

29

29

Capacitate scolarizare
2013 aprobata
ARACIS
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Tehnologii Internet (lb. engleză) *)
Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Tehnologii informatice
4 semestre
Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii
internet în e-business (lb. germană) *)
Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft
TOTAL

92

55

0

0

0

0

Nr.
crt.

11

Facultatea

ŞTIINŢE ECONOMICE
ŞI ADMINISTRAREA
AFACERILOR
Colina Universităţii 1
Tel: 0268/419304

Tip master /
Durata studiilor

Romani de
pretutindeni,
Locuri
cu licenţă în
finanţate
Locuri
Romania
de la
fără fără cu taxă
bugetul
taxă, taxă,
de stat
fără
cu
bursă bursă

Denumire

Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Politici şi strategii de marketing
4 semestre
Administrarea afacerilor în turism
Aprofundare zi /
4 semestre

Relaţii economice internaţionale
Management financiar-bancar
Politici contabile, audit şi control de gestiune
Sisteme informatice integrate pentru afaceri

Complementare zi /
4 semestre

Audit Intern
Managementul afacerilor
TOTAL
Resurse umane în educaţie. Formare şi
management

PSIHOLOGIE ŞI
Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
12
4 semestre
Str. N. Bălcescu 56
Tel. 0268/470190

13

Psihologia educaţională, consiliere şcolară şi
vocaţională
Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii
mici
Psihologia muncii, organizatională şi resurse
umane în organizaţie
TOTAL

34
34
30
34
30
36
50
50
319

50
50
50
50
50
50
50
50
450

8

30

12

13

25

6

44

50

12

13

25

78

130

15

30

4

30

0

30

30

15

14

30

63

120

15
15
18
15
19
14
0
0
125

50

1
1
2
1
1

5

1

1

1

0

15

Educaţie fizică - Managementul activităţilor
formale, non-formale şi de recuperare a stării de
sănătate
Aprofundare zi /
4 semestre

50

20

Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Diagnoză şi prognoză psihomotrică
4 semestre

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORTURI MONTANE
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/474060

21

29

Management şi strategii de afaceri

Activitati sportiv-turistice si de timp liber

Performanţă sportivă şi management în sport

TOTAL

Capacitate scolarizare
2013 aprobata
ARACIS
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24

54

2

2

0

Nr.
crt.

14

Facultatea

MUZICĂ
Str. Andrei Şaguna 2
Tel. 0268/478884

Tip master /
Durata studiilor

Aprofundare zi /
4 semestre

Romani de
pretutindeni,
Locuri
cu licenţă în
finanţate
Locuri
Romania
de la
fără fără cu taxă
bugetul
taxă, taxă,
de stat
fără
cu
bursă bursă

Denumire

Tehnica şi arta muzicală din secolul XX

10

10

20

Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală
şi vocală

10

5

15

15

35

TOTAL

15

MEDICINĂ
Str. N. Bălcescu nr. 56
Tel. 0268/412185

Aprofundare zi /
4 semestre

16

17

DREPT
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/471044

0

0

37

13

50

Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative

21

29

50

Managementul infecţiilor nosocomiale

14

36

50

78
2

150
25

0

20

13

35

50

11

7

20

10

8

20

52

135

34

50

40

50

37
39
150

50
50
200

Aprofundare şi de cercetare Inovare culturală
ştiinţifică zi /
Studii lingvistice pentru comunicare interculturala
4 semestre
(lb.engleză) **)
Studii de limba şi literatura română
Aprofundare zi /
4 semestre

20

Managementul strategiilor preventive şi politici de
sănătate

TOTAL

LITERE
B-dul Eroilor 29
Tel. 0268/474059

Capacitate scolarizare
2013 aprobata
ARACIS
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Traducere şi interpretariat din lb. franceză în lb.
română (lb. franceză) **)
Studii interculturale în limba şi literatura germană
(lb. germană) **)
TOTAL

Aprofundare şi de cercetare
ştiinţifică zi /
Legislaţie europeană şi carieră judiciară
4 semestre
Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi
european
Aprofundare zi /
4 semestre
Drept privat aprofundat

72
20

0
1

19

1

73

2

14

2

0

0

10

Ştiinţe penale aprofundate
TOTAL

11
10
45

2
1
5

0

Nr.
crt.

18

Facultatea

SOCIOLOGIE ŞI
COMUNICARE
B-dul Eroilor 25
Tel: 0268/474017

Tip master /
Durata studiilor

Aprofundare zi /
4 semestre

Romani de
pretutindeni,
Locuri
cu licenţă în
finanţate
Locuri
Romania
de la
fără fără cu taxă
bugetul
taxă, taxă,
de stat
fără
cu
bursă bursă

Denumire

Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane

14

1

Gestiunea campaniilor de imagine

13

Asistenţă şi dezvoltare comunitară
TOTAL

TOTAL UNIVERSITATE

1

Capacitate scolarizare
2013 aprobata
ARACIS
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33

50

1

15

30

14

1

34

50

41

3

1

82

130

1250

25

5

1423

2755

*) Probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de
instituţii recunoscute de către MEN.
**) La înscriere, candida ii trebuie să facă dovada cunoa terii avansate a limbii moderne în care se desfă oară cursurile programului de masterat: diploma de absolvire a unui program de studiu urmat în limba modernă respectivă sau, după
caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba
germană, DALF nivelul B2 (limba franceză).
***) Se vor aloca locuri in momentul aparitiei in Monitorul Oficial
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Nr.
crt.

1

1

Facultatea

Tip master /
Durata studiilor

2

3

INGINERIE MECANICĂ
Str. Politehnicii nr. 1
Tel: 0268/474761

Aprofundare /
4 semestre

Denumire

Cont
propriu
valutar
(CPV)

Locuri
cu taxă

Capacitate
scolarizare 2013
aprobara
ARACIS

Învăţământ universitar de masterat – forma cu frecvenţă redusă (I.F.R.)

4

5

6

6

50

50

50

50

25

25

0

25

25

2

48

50

2

48

50

TOTAL

4

96

100

TOTAL UNIVERSITATE

4

171

175

Autovehiculul şi mediul
TOTAL

2

MUZICĂ
Str. Andrei Şaguna 2
Tel. 0268/478884

Aprofundare /
4 semestre

Meloterapie
TOTAL

3

LITERE
B-dul Eroilor 29
Tel. 0268/474059

Aprofundare /
4 semestre

0

Limba şi literatura română –
identitate în multiculturalism
Cultură şi discurs în spaţiul
anglo-american *)

*) La înscriere, candidaţii trebuie să facă dovada cunoaşterii avansate a limbii moderne în care se
desfăşoară cursurile programului de masterat: diploma de absolvire a unui program de studiu urmat în
limba modernă respectivă sau, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE –
nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches
Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba
franceză).

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT
Cadre didactice care au solicitat prelungirea activităţii
şi cf. HS nr. 19/13.06.2013 îşi menţin calitatea de titular până la data de 01.10.2013

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Facultatea

Continuare activitate
an universitar 2012-2013

1

Prof.dr.ing. Gheorghe SCUTARU

IESC

DA

2

Prof.dr.ing. Corneliu MARINESCU

IESC

DA

3

Prof.dr.ing. Radu Mihai CÂMPEANU

IESC

DA

4

Prof.dr.ing. Vasile COMNAC

IESC

DA

5

Prof.dr.ing. Arcadie CIUBOTARU

SEF

DA

6

Prof.dr.ing. Ivan CISMARU

IL

DA

7

Prof.dr.ing. Vasile CIOFOAIA

CT

DA

8

Prof.dr.ing. Ioan BOIAN

CT

DA

9

Prof.dr. Daniela MARINESCU

MI

DA

10

Prof.dr. Gheorghe PITIŞ

MI

DA

11

Prof.dr. Virgil PESCAR

MI

DA

12

Prof.dr. Mircea NEAMŢU

EFSM

DA

13

Prof.dr. Silviu COPOSESCU

SC

DA

14

Prof.dr. Romulus CHIRIŢĂ

SC

DA

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Lista programelor de studii de master acreditate de către ARACIS în anul 2008 și
propuse pentru evaluare periodică externă în anul 2013
Nr. Domeniul de
crt. masterat

Facultatea
Departament
coordonatoare

Program de studii de masterat

Tip:
Forma:
profesional/
CF/ FR
ştiinţific

Limba
de
predare

Coordonator
PS

1

Matematică

Matematică şi
informatică

Matematică şi
informatică

Structuri matematice
fundamentale

Ştiinţific

IF

Română

Prof.dr. Radu
PĂLTÂNEA

2

Informatică

Matematică şi
informatică

Matematică şi
informatică

Tehnologii moderne în ingineria
sistemelor soft

Profesional

IF

Română

Prof.dr. Dorin
BOCU

3

Educaţie
fizică şi sport

Performanţă
motrică

Performanţă sportivă şi
management în sport

Profesional

IF

Română

Lector dr. Ioan
TURCU

Performanţă
motrică

Diagnoză şi prognoză
psihomotrică

Știinţific

IF

Română

Conf.dr. Carmen
GUGUGRAMATOPOL

Activităţi sportiv-turistice şi de
timp liber

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Elena
MOLDOVAN

Administrarea afacerilor în
turism

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Anca
MADAR

4

5

6

Educaţie fizică
şi sporturi
montane
Educaţie fizică
Educaţie
şi sporturi
fizică şi sport
montane
Educaţie fizică
Educaţie
şi sporturi
fizică şi sport
montane
Ştiinţe
Administrarea economice şi
afacerilor
admin.
afacerilor

Educaţie fizică şi
motricitate
specială
Marketing,
turism – Servicii
şi afaceri
internaţionale

1
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7

Management

8

Economie şi
afaceri
internaţionale

9

10

Finanţe

Contabilitate

Ştiinţe
economice şi
admin.
afacerilor
Ştiinţe
economice şi
admin.
afacerilor
Ştiinţe
economice şi
admin.
afacerilor
Ştiinţe
economice şi
admin.
afacerilor
Ştiinţe
economice şi
admin.
afacerilor

Management şi
informatică
economică

Management şi strategii de
afaceri

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Silvia
SUMEDREA

Marketing,
turism – Servicii
şi afaceri
internaţionale

Relaţii economice internaţionale

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Dana
BOŞCOR

Finanţe,
contabilitate şi
teorie economică

Management financiar - bancar

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Monica
RĂILEANU
SZELES

Finanţe,
contabilitate şi
teorie economică

Politici contabile, audit si
control de gestiune

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Adrian
TRIFAN

Finanţe,
contabilitate şi
teorie economică

Audit intern

Profesional

IF

Română

Conf.dr.
Constantin
DUGULEANĂ

11

Contabilitate

12

Sociologie

Sociologie

Ştiinţe sociale şi
ale comunicării

Gestiunea şi dezvoltarea resursei
umane

Profesional

IF

Română

Conf.dr.
Gheorghe
ONUŢ

13

Sociologie

Sociologie

Ştiinţe sociale şi
ale comunicării

Gestiunea campaniilor de
imagine

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Claudiu
COMAN

Sociologie

Ştiinţe sociale şi
ale comunicării

Asistenţă şi dezvoltare
comunitară

Română

Conf.dr.
Gabriela
RĂŢULEA

14

Sociologie

Profesional

IF

2
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15

Muzică

Muzică

16

Limbă şi
literatură

Litere

17

Limbă şi
literatură

Litere

18

Limbă şi
literatură

Litere

19

Limbă şi
literatură

Litere

Interpretare şi
pedagogie
muzicală
Lingvistică
teoretică şi
aplicată
Lingvistică
teoretică şi
aplicată
Lingvistică
teoretică şi
aplicată
Literatură şi
studii culturale

Tehnică şi artă muzicală din sec.
al XX-lea

Profesional

IF

Română

Conf.dr. Petre
Marcel
VÂRLAN

Studii lingvistice pentru
comunicare interculturală (în
limba engleză)

Ştiinţific

IF

Engleză

Prof.dr. Marinela
BURADA

Studii de limbă şi literatură
romană

Profesional

IF

Română

Prof.dr. Mihaela
GHEORGHE

Traducere şi interpretariat din
limba franceză în limba romană
(în franceză)

Profesional

IF

Franceză

Conf.dr. Liliana
ALIC

Studii interculturale în limba şi
literatura germană (în germană)

Ştiinţific

IF

Germană

Conf.dr. Carmen
PUCHIANU

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea TRANSILVANIA din Braşov
Operator de date cu caracter personal 10301
FACULTATEA ………………………………
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE
Nr....................... din..................
Potrivit prevederilor Legii 677/2001, prin semnarea prezentului contract studentul este obligat să furnizeze datele cu caracter
personal şi este de acord ca Universitatea TRANSILVANIA din Braşov să prelucreze datele furnizate prin acest document, în scop de
educaţie şi cultură. De asemenea, în cazul în care studentul va fi beneficiar al unei mobilităţi externe va fi de acord cu transferul datelor cu
caracter personal la instituţia de învăţământ superior parteneră în cadrul mobilităţii. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal
enumerate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice cu Universitatea, şi nu este imputabil instituţiei.
Conform Legii nr. 677/2001 studentul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, studentul se poate adresa cu o cerere scrisă,
datată şi semnată la conducerea Universităţii. De asemenea, studentului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
Dacă unele din datele personale furnizate sunt incorecte, studentul este rugat să ne informeze cât mai curând posibil.

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, OMECTS nr.3666/2012, art.12 alin.8 din
OMEN nr.3544/2013, art.1166 Cod civil, luând în considerare cuantumul taxelor de școlarizare
aprobate anual prin Hotărârea Senatului Universității, se încheie prezentul contract între
1 Universitatea TRANSILVANIA din Braşov , cu sediul în Braşov, Bd. Eroilor, nr.29, CUI
4317754 reprezentată prin prof.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, având funcţia de Rector, denumită în
continuare UNIVERSITATE şi
2.
.................................................................................................. în calitate de student(ă) la
facultatea .............................................................................., ., ciclul de studii universitare: licenţă
master , programul de studiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , forma de învăţământ: zi
FR
ID
, născut(ă) la data de ......................, în localitatea ................................... fiul(fiica) lui
........................................ şi al .................................., domiciliat(ă) în localitatea ....................................
str. ...................................... nr.........., bl........, sc........., ap.........., judeţul/sector ......................,
CNP.............................., legitimat cu C.I. seria ........... nr. ....................... eliberat de
............................................. la data de ......................................., denumit in continuare STUDENT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi
STUDENT, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în
vigoare, cu ordinele ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile
Senatului Universităţii şi ale Consiliului de Administraţie. Prezentul contract se completează cu
dispoziţiile din hotărârile Senatului Universităţii, Consiliului de Administraţie şi Consiliului Facultăţii,
care reglementează activitatea profesională, ştiinţifică şi extracurriculară a studenţilor.
DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract se încheie pe întreaga perioadă de şcolarizare a STUDENTULUI; efectele
juridice ale contractului se produc din momentul înmatriculării STUDENTULUI în anul universitar
2013/2014 şi până la data finalizării studiilor. STUDENTUL care nu finalizează programul de studii în
durata normală va avea regimul juridic conform cu reglementările interne ale Universităţii în vigoare,
inclusiv sub aspectul taxelor de şcolarizare.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, inclusiv ordinele
ministerului de resort, din Carta Universităţii, precum şi din hotărârile Senatului Universităţii, ale
Consiliului de Administraţie, precum şi din prevederile cuprinse în Regulamentele emise de
Universitate.
Art. 4. Drepturile şi obligaţiile Universităţii TRANSILVANIA din Braşov:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV are următoarele drepturi :
a) stabileşte condiţiile de înmatriculare, şcolarizare, transfer, întrerupere, exmatriculare,
reînscriere/reînmatriculare la studii,
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b) Rectorul Universităţii împuterniceşte pe decanul facultăţii pentru a supraveghea şi a urmări
modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi
programelor universitare, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale, precum şi modul în care
studentul îşi respectă obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract;
c) în cazul în care la începutul unui an universitar, efectivul de studenţi de la un program de
studii se reduce la mai puţin de 25 de studenţi, Universitatea îşi rezervă dreptul de a decide, în prima
săptămână a semestrului I, suspendarea/întreruperea derulării respectivului program în anul universitar
în curs, sens în care, având şi opţiunea scrisă a studentului privind programul de studii înrudit, cu
aprobarea Consiliului de Administratie, se poate decide transferul studenţilor rămaşi la programe de
studii înrudite.
d) stabileşte cuantumul taxelor anuale de studii, la propunerile facultăţilor, defalcarea acestora pe
tranşe, modalitatea de actualizare a tranşelor restante, precum si consecinţele neachitării taxelor la
termenele stabilite.
e) stabileste criteriile de ierarhizare anuală a studenţilor pe locurile bugetate în conformitate cu
prevederile legale si hotărârile structurilor de conducere ale universităţii
f) repartizează anual studenţii pe locurile bugetate, respectiv pe locurile cu taxă, potrivit
criteriilor aprobate de Senatul Universităţii
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV are următoarele obligaţii :
a) de a asigura condiţiile materiale şi logistice pentru derularea activităţilor didactice conform
planurilor de învăţământ;
b) de a asigura studenţilor: cazare în limita locurilor disponibile, cu respectarea prevederilor din
Regulamentul de cazare în cămine, asistenţă medicală, prin Dispensarul studenţesc, locuri în tabere de
odihnă, burse şi ajutoare sociale, în limita fondurilor disponibile, precum şi alte facilităţi oferite de
legislaţia în vigoare;
c) de a asigura studenţilor burse de studiu şi stagii de practică în străinătate, în limita locurilor
disponibile, ocupate prin concurs, cu respectarea condiţiilor impuse prin contract, de comun acord cu
partenerii străini;
d) de a stabili şi aplica sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare şi
de întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor.
e) de a face publice rezultatele şcolare ale STUDENTULUI şi situaţia şcolară în secţiunea
proprie disponibilă pe pagina web a Universităţii - Portal (faptul că studentul nu accesează acest cont nu
se poate imputa UNIVERSITĂŢII).
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile STUDENTULUI.
Drepturile STUDENTULUI :
a) STUDENTUL are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile
legate de procesul de învăţământ sau de activitatea sportivă, culturală, socială, de orientare profesională
şi consiliere în carieră;
b) STUDENTUL are dreptul să solicite instituţiei de învăţământ superior, în condiţiile prevăzute
în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, întreruperea medicală sau amânarea
studiilor din motive întemeiate. Întreruperea sau amânarea studiilor se face în baza aprobării date de
Consiliul facultăţii conform documentelor justificative prezentate de student şi nu poate interveni peste o
durată de 30 de zile de la data apariţiei motivului obiectiv şi temeinic care justifică o astfel de cerere.
Întreruperea la cerere a studiilor pentru studentul cu taxă se aprobă numai dacă acesta şi-a îndeplinit
obligaţiile de plată a taxei de şcolarizare aferente întregului semestru în care solicită întreruperea
Obligaţiile STUDENTULUI sunt:
a) de a achita taxele de şcolarizare valabile pentru anul universitar în curs, conform aprobării
Senatului Universităţii, în cazul STUDENTULUI ce are statut de student cu taxă; plata taxei în tranşe
este posibilă conform hotărârilor Consiliului facultăţii. Orice derogare privind modul de plată al taxei de
şcolarizare este posibilă doar cu acordul conducerii facultăţii şi aprobarea conducerii universităţii, la
solicitarea scrisă a studentului. Studenții care în cursul anului universitar ocupă în urma
ierarhizării anuale un loc cu taxă, vor semna până cel târziu la data de 1 noiembrie Anexa la
contractul de școlarizare pentru anul universitar in curs. Nesemnarea Anexei în termenul
menționat de către student nu îl exonerează de obligația plății taxei de școlarizare pentru anul
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universitar în curs, considerându-se implicit că studentul a luat cunoștință de cuantumul taxei de
școlarizare de pe site-ul instituției.
b) de a îndeplini toate sarcinile ce îi revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice
ale disciplinelor, aferente anului universitar în curs;
c) de a fi prezent la orele didactice în proporţiile stabilite de fiecare titular de disciplină.
d) de a se prezenta la evaluările din timpul sesiunilor de examene. Lipsa totală de activitate întrun semestru atrage exmatricularea studentului la sfârşitul sesiunii de examene aferente semestrului
respectiv, în baza hotărârii Consiliului Facultăţii. Studentul poate prezenta documente medicale
justificative conform legislaţiei in vigoare.
e) de a se încadra în reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor
transferabile şi în cele de certificare a examinărilor;
f) de a cunoaşte şi respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu
regulamentele proprii ale Universităţii; de a respecta prevederile Legii securităţii si sănătăţii în muncă
nr. 319/2006
g) de a folosi cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantine,
biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau
distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în
vigoare şi regulamentului de cazare în cămine;
h) de a achita taxele stabilite de Senatul Universităţii pentru anul universitar în curs, în baza
prevederilor art. 222 din Legea1/2011, legea educaţiei naţionale.
Art. 6. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine
atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate sau, după caz, conform
legilor în vigoare.
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor completează şi face parte integrantă
din prezentul contract.
În condiţiile în care raporturile contractuale dintre student şi universitate încetează, studentul
rămâne în continuare obligat la plata taxelor de studiu aferente procesului de instruire contractat,
revenindu-i şi obligaţia notificării Universităţii asupra încetării raporturilor contractuale.
Neachitarea taxelor de scolarizare, până cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene
semestriale asa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, conduce la
interdicţia participării studentului la examene si la consecinţele aferente neparticipării, fără a echivala cu
exonerare de la obligaţia plăţii taxei de şcolarizare. Studentul exmatriculat pentru neachitarea taxelor se
poate reînscrie în programe de studii oferite de UNIVERSITATE, doar în condiţiile achitării debitelor
datorate acesteia.
Art. 7. În situaţiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau
verbală, hărţuire) privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre student şi cadre didactice, atât
studentul, cât şi cadrul didactic se pot adresa conducerii Facultăţii sau Consiliului de Administraţie.
Art. 8. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa, prin petiţie, conducerii Facultăţii sau
Universităţii, după caz.
Prezentul contract conţine 3 (trei) pagini, se încheie în două exemplare, un exemplar din contract
se păstrează de către Universitatea TRANSILVANIA din Braşov la dosarul personal al studentului(ei), iar
al doilea de către student(ă).
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN
DECAN,
Prof.univ.dr.ing.
Avizat, COMP. JURIDIC
Jr. Laura MANEA

STUDENT,
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Anexa la contractul de scolarizare nr. ........................valabilă pentru anul
universitar 20…/20…
Art.1. Discipline obligatorii, opţionale şi facultative studiate în anul universitar
20..../20....., conform planului de învățământ
Nr.
crt.

Disciplina

Obligatorie Numar total de Forma de Numar
sau
ore
examinare credite
optionala (curs+aplicatii)
alocate
SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

Art.2. Pentru anul universitar 20…/20…., conform Hotărârii Senatului Universității,
cuantumul taxei de școlarizare este de …………………… Plata taxei de școlarizare se
face la termenele stabilite de Consiliul Facultății sau Consiliul de Administrație, iar
intrarea în examenele de evaluare anuale este condiționată de dovada achitării
integrale/parțiale a taxei de școlarizare, după caz.
Subsemnatul, …………………………………., student pe loc cu taxă în urma ierarhizării
anuale, am luat la cunoștință de obligațiile de plată a taxei de școlarizare pentru anul
universitar în curs.
DECAN FACULTATE,

STUDENT,
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Facultatea ………………………………

CONTRACT ANUAL DE STUDII
(anexă la contractul de studii universitare nr. ………… din data……………)
Numele şi prenumele studentului(ei): .................................................................................................................
Programul de studii:.............................................................................................................................................
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă
Anul de studiu: ..............................
Art. 1. Prezentul contract conţine drepturile şi obligaţiile studentului şi ale instituţiei de învăţământ cu privire la desfăşurarea
activităţilor didactice în anul universitar 2013 – 2014, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu ordinele Ministerului
Educaţiei Naționale, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile Senatului Universităţii şi ale Consiliului de
Administraţie. Prezentul contract completează prevederile contractului de şcolarizare semnat de stundent la momentul
înmatriculării.
Art. 2. Prezentul contract anual de studii îşi păstrează valabilitatea pe perioada anului universitar 2013 – 2014 efectele
juridice ale contractului se produc din momentul semnării acestui contract, care certifică înscrierea studentului(ei) în anul
universitar în curs.
Art. 3. Taxa de studii pentru anul curent este ..................... RON, conform Hotărârii Senatului Universității.
Art. 4. Facultatea se obligă să asigure îndrumarea studentului în timpul anului universitar curent, inclusiv pentru completarea
prezentului contract, prin numirea unui cadru didactic Îndrumător, aprobat de Consiliul Facultăţii.
Art. 5. a) Studentul se obligă să achite taxa de şcolarizare pentru anul universitar curent, astfel cum a fost stabilită de Senatul
Universităţii. Dovada achitării tranşelor din taxa de şcolarizare se face de către student prin depunerea la secretariatul facultăţii,
până la termenele comunicate de facultate, a copiei după chitanţa de plată, însoţită de original pentru conformitate. Orice
amânare la plata taxei sau plata în tranşe suplimentare a taxei de studiu se poate face doar cu aprobarea conducerii Facultăţii,
pe baza cererii scrise din partea studentului.
b) Plata taxelor se face la casieria universităţii sau în contul Universităţii TRANSILVANIA din Braşov, Trezoreria
municipiului Braşov, cont nr. RO65TREZ131504601X000287, CF 4317754. Pe chitanţa de plată se va specifica obligatoriu
Numele şi prenumele studentului(ei), Programul de studiu şi forma ID.
c) Taxa de şcolarizare cuprinde următoarele costuri: a) costul materialelor didactice tipărite şi/sau electronic (manuale
de studiu); b) costuri de utilizare a echipamentelor specifice necesare desfăşurării procesului educaţional; c) costul serviciilor
educaţionale, tutoriale şi administrative, accesul la Biblioteca Universităţii; d) costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice
faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire; e) costuri pentru asigurarea accesului prin
diferite mijloace IT la baza materială de care dispune Universitatea (platforma e-learning, portalul Universităţii); f) costuri de
examinare, conform reglementărilor interne; g) cheltuieli de regie; h) cheltuieli de dezvoltare a bazei materiale.
Art. 6. Universitatea se obligă să prezinte şi să aplice Regulamentul privind Organizarea procesului de învăţământ în
sistemul de credite transferabile.
Art. 7. Universitatea are obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale. Distribuirea acestora se face
pentru fiecare student conform procedurilor de distribuire în vigoare.
Art. 8. Studentul are dreptul să primească materialele necesare instruirii individuale, în format tipărit şi/sau electronic, incluse
în taxa de şcolarizare.
Art. 9. Rezilierea contractului de studii, la cererea studentului sau prin exmatriculare, atrage după sine următoarele obligaţii
financiare ale studentului pentru anul unul universitar curent:
i) dacă cererea de reziliere se înregistrează pana la data 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşei
I, Universitatea va reţine costul materialelor didactice primite de student;
ii) dacă cererea de reziliere se înregistrează după 31 octombrie sau în cazul exmatriculării pentru neplata tranşelor II
sau III, Universitatea va reţine suma corespunzătoare tranşelor cu termenele depăşite.
Diferenţa dintre taxa de studii achitată şi suma de plată stabilită de Consiliul Facultăţii se restituie pe baza unei cereri aprobate
de Conducerea facultăţii.
Art. 10. Structura anului universitar
Sem. I:
14 săptămâni
Sem. II:
14 săptămâni
Sesiunea de iarnă:
4 săptămâni
Sesiunea de vară:
4 săptămâni
Sesiunea de restanţe:
2 săptămâni
Anul universitar 2013-2014
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Art. 11. Studentul(a) se obligă să urmeze în anul universitar curent următoarele discipline:
Disciplinele obligatorii (impuse)
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Codul
disciplinei

Nr.ore/sem.
SI

AT

TC

AA

Semestrul II
FV

Nr.ore/sem.

Cr.
SI

AT

TC

AA

FV

Cr.

FV

Cr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Discipline opţionale (la alegere)
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul I

Codul
disciplinei

Nr.ore/sem.
SI

AT

TC

AA

Semestrul II
FV

Nr.ore/sem.

Cr.
SI

AT

TC

AA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Legendă: SI – Studiu Individual; AT – Activităţi Tutoriale; TC – Teme de Control; AA – Activităţi Aplicative; FV – Forma de Verificare; Cr – Credite.

Art. 12. Numărul total de unităţi de credit angajate la disciplinele obligatorii şi opţionale sunt:
Nr. credite la disciplinele obligatorii (impuse) .............................
Nr. credite la disciplinele opţionale (la alegere) ...........................
Art. 13. Prezenţa la activităţile asistate (AA) este obligatorie.
Art. 14. Condiţionările prevăzute în extrasul din Planul de Învăţământ prezentat mai sus sunt:
Condiţionări de promovare a anului de studii (credite şi punctaj minim):
•
.............credite şi …….. de puncte pe an.
Condiţionări de înscriere în anul următor de studii:
•
….. credite şi ….. de puncte.
Condiţionări de absolvire:
•
………….. credite
•
Forma de finalizare: examen de licenţă
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………………, în două exemplare, un exemplar din contract se păstrează
de către Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, la dosarul personal al studentului(ei), iar al doilea de către student(ă).
DECAN
Anul universitar 2013-2014

STUDENT
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UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV
Operator de date cu caracter personal 10301
FACULTATEA ………………………………
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE
al cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România cu taxa de şcolarizare, în valută,
din state care nu sunt membre ale UE sau SEE
Nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . .
Potrivit prevederilor Legii 677/2001, prin semnarea prezentului contract studentul este obligat să furnizeze datele
cu caracter personal şi este de acord ca Universitatea TRANSILVANIA din Braşov să prelucreze datele furnizate prin acest
document, în scop de educaţie şi cultură. De asemenea, în cazul în care studentul va fi beneficiar al unei mobilităţi externe va
fi de acord cu transferul datelor cu caracter personal la instituţia de învăţământ superior parteneră în cadrul mobilităţii.
Refuzul de a furniza datele cu caracter personal enumerate determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice
cu Universitatea, şi nu este imputabil instituţiei.
Conform Legii nr. 677/2001 studentul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, studentul se poate
adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea Universităţii / Biroului Senatului Universităţii. De asemenea,
studentului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
Dacă unele din datele personale furnizate sunt incorecte, studentul este rugat să ne informeze cât mai curând
posibil.

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, OG nr.22/2009, OMECTS nr.3666/2012 şi
art.1166 Cod civil, preluând principiile stipulate prin OMEC nr.4363/1999, se încheie prezentul contract
între
Încheiat între:
1. Universitatea TRANSILVANIA din Braşov , cu sediul în Braşov, Bd. Eroilor, nr.29, CUI
4317754, reprezentată prin prof.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, având funcţia de Rector, denumită în
continuare UNIVERSITATE şi
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de student(ă), la facultatea
.............................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ciclul de studii universitare: licenţă
master ,
programul de studiu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , forma de învăţământ: zi
FR
ID ,
beneficiar de servicii educaţionale finanţate pe bază de taxe, născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . în
localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ţara ................................ fiul(fiica) lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
şi al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . .
.......
str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . ., judeţul/sector . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitimat cu documentul de identitate . . . . . . . . . . . . . . .
seria . .
. . . nr. . . . . . . . , eliberat de Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . , denumit în
continuare STUDENT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect reglementarea raporturilor dintre UNIVERSITATE şi
STUDENT, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în
vigoare, cu ordinele ministerului de resort, cu prevederile Cartei Universităţii, precum şi cu hotărârile
Senatului Universităţii şi ale Consiliului de Administraţie. Prezentul contract se completează cu
dispoziţiile din hotărârile Senatului Universităţii, Consiliului de Administraţie/Biroului Senatului şi
Consiliului Facultăţii, care reglementează activitatea profesională, ştiinţifică şi extracurriculară a
studenţilor.
DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract se încheie pe întreaga perioadă de şcolarizare a STUDENTULUI; efectele
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juridice ale contractului se produc din momentul înmatriculării STUDENTULUI în anul universitar
2013/2014 şi până la data finalizării studiilor. STUDENTUL care nu finalizează programul de studii în
durata normală va avea regimul juridic conform cu reglementările interne ale Universităţii în vigoare,
inclusiv sub aspectul taxelor de şcolarizare.
TAXE DE ŞCOLARIZARE
Art. 3. (1) Potrivit Ordonanţei nr. 22/29.08.2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor
de şcolarizare, în valută, ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi
din Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Legea 1/2010, taxa de şcolarizare anuală este stabilită prin
Hotărârea Senatului Universitar pentru fiecare an universitar, şi se plăteşte în monedă EURO, integral la
începutul anului universitar în contul de EURO al Universităţii Transilvania din Braşov
RO26RNCB0053048605430006 deschis la BCR Braşov. Taxa de şcolarizare se calculeză pentru
întreaga durată a anului universitar, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de
învăţământ. Până cel târziu la data de 1 noiembrie se va semna de către student Anexa la
contractul de școlarizare pentru anul universitar in curs. Nesemnarea Anexei în termenul
menționat de către student nu îl exonerează de obligația plății taxei de școlarizare pentru anul
universitar în curs, considerându-se implicit că studentul a luat cunoștință de cuantumul taxei de
școlarizare de pe site-ul instituției.
(2) La taxele de mai sus se adaugă costul cazării şi, respectiv, al mesei, în cazul în care studentul
solicită aceste servicii din partea instituţiei de învăţământ.
(3) La susţinerea licenţei/disertaţiei se achită taxa stabilită prin Hotărârea Senatului Universitar
în vigoare la data susţinerii examenului de finalizare a studiilor.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din legislaţia în vigoare, inclusiv ordinele
ministerului de resort, din Carta Universităţii, precum şi din hotărârile Senatului Universităţii, ale
Consiliului de Administraţie, precum şi din prevederile cuprinse în Regulamentele emise de
Universitate.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile Universităţii TRANSILVANIA din Braşov:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV are următoarele drepturi :
a) stabileşte condiţiile de înmatriculare, şcolarizare, transfer, întrerupere, exmatriculare,
reînscriere/reînmatriculare la studii,
b) Rectorul Universităţii împuterniceşte pe decanul facultăţii pentru a supraveghea şi a urmări
modul în care studentul îşi respectă toate îndatoririle ce-i revin potrivit planului de învăţământ şi
programelor universitare, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale, precum şi modul în care
studentul îşi respectă obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract;
c) în cazul în care la începutul unui an universitar, efectivul de studenţi de la un program de
studii se reduce la mai puţin de 25 de studenţi, Universitatea îşi rezervă dreptul de a decide, în prima
săptămână a semestrului I, suspendarea/întreruperea derulării respectivului program în anul universitar
în curs, sens în care, având şi opţiunea scrisă a studentului privind programul de studii înrudit, cu
aprobarea Consiliului de Administratie, se poate decide transferul studenţilor rămaşi la programe de
studii înrudite.
d) stabileşte cuantumul taxelor anuale de studii, la propunerile facultăţilor, prin Hotărârea
Senatului Universitar, defalcarea acestora pe tranşe, modalitatea de actualizare a tranşelor restante,
precum si consecinţele neachitării taxelor la termenele stabilite.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV are următoarele obligaţii :
a) de a asigura condiţiile materiale şi logistice pentru derularea activităţilor didactice conform
planurilor de învăţământ;
b) de a asigura studenţilor: cazare în limita locurilor disponibile, cu respectarea prevederilor din
Regulamentul de cazare în cămine, acces la Cantina Studenţească, precum şi alte facilităţi oferite de
legislaţia în vigoare;
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c) de a asigura studenţilor participarea în cadrul programului Erasmus, în limita locurilor
disponibile;
d) de a stabili şi aplica sistemul de evaluare a cunoştinţelor, condiţiile necesare de promovare şi
de întrerupere medicală sau din alte motive a studiilor.
e) de a face publice rezultatele şcolare ale STUDENTULUI şi situaţia şcolară în secţiunea
proprie disponibilă pe pagina web a Universităţii - Portal (faptul că studentul nu accesează acest cont nu
se poate imputa UNIVERSITĂŢII).
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile STUDENTULUI.
Drepturile STUDENTULUI :
a) STUDENTUL are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică având acces la toate serviciile
legate de procesul de învăţământ sau de activitatea sportivă, culturală, socială, de orientare profesională
şi consiliere în carieră;
b) STUDENTUL are dreptul să solicite instituţiei de învăţământ superior, în condiţiile prevăzute
în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, întreruperea medicală sau amânarea
studiilor din motive întemeiate. Întreruperea sau amânarea studiilor se face în baza aprobării date de
Consiliul facultăţii conform documentelor justificative prezentate de student şi nu poate interveni peste o
durată de 30 de zile de la data apariţiei motivului obiectiv şi temeinic care justifică o astfel de cerere.
Întreruperea la cerere a studiilor pentru studentul cu taxă se aprobă numai dacă acesta şi-a îndeplinit
obligaţiile de plată a taxei de şcolarizare aferente întregului semestru în care solicită întreruperea
Obligaţiile STUDENTULUI sunt:
a) studentul în regim cu taxă în valută are obligaţia să achite, la începutul anului universitar
conform Art. 3, taxele de şcolarizare valabile pentru anul universitar în curs, conform Hotărârii
Senatului Universităţii. Orice derogare privind modul de plată al taxei de şcolarizare este posibilă doar
cu acordul conducerii facultăţii şi aprobarea conducerii universităţii, la solicitarea scrisă a studentului.
b) de a îndeplini toate sarcinile ce îi revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice
ale disciplinelor, aferente anului universitar în curs;
c) de a fi prezent la orele didactice în proporţiile stabilite de fiecare titular de disciplină.
d) de a se prezenta la evaluările din timpul sesiunilor de examene. Lipsa totală de activitate întrun semestru atrage exmatricularea studentului la sfârşitul sesiunii de examene aferente semestrului
respectiv, în baza hotărârii Consiliului Facultăţii. Studentul poate prezenta documente medicale
justificative conform legislaţiei in vigoare.
e) de a se încadra în reglementările privind evaluarea cunoştinţelor, acordarea creditelor
transferabile şi în cele de certificare a examinărilor;
f) de a cunoaşte şi respecta normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu
regulamentele proprii ale Universităţii; de a respecta prevederile Legii securităţii si sănătăţii în muncă
nr. 319/2006
g) de a folosi cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantine,
biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau
distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a produs, conform procedurilor legale în
vigoare şi regulamentului de cazare în cămine;
h) de a achita taxele stabilite de Senatul Universităţii pentru anul universitar în curs, în baza
prevederilor art. 222 din Legea1/2011, legea educaţiei naţionale.
Art. 7. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine
atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate sau, după caz, conform
legilor în vigoare.
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor completează şi face parte integrantă
din prezentul contract.
În condiţiile în care raporturile contractuale dintre student şi universitate încetează, studentul
rămâne în continuare obligat la plata taxelor de studiu aferente procesului de instruire contractat,
revenindu-i şi obligaţia notificării Universităţii asupra încetării raporturilor contractuale.
3

Neachitarea taxelor de scolarizare, până cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene
semestriale asa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, conduce la
interdicţia participării studentului la examene si la consecinţele aferente neparticipării, fără a echivala cu
exonerare de la obligaţia plăţii taxei de şcolarizare. Studentul exmatriculat pentru neachitarea taxelor se
poate reînscrie în programe de studii oferite de UNIVERSITATE, doar în condiţiile achitării debitelor
datorate acesteia.
Art. 8. În situaţiile litigioase (conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau
verbală, hărţuire) privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre student şi cadre didactice, atât
studentul, cât şi cadrul didactic se pot adresa conducerii Facultăţii sau Consiliului de Administraţie.
Art. 9. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa, prin petiţie, conducerii Facultăţii sau
Universităţii, după caz.
Prezentul contract conţine 4 (patru) pagini, se încheie în două exemplare, un exemplar din
contract se păstrează de către Universitatea “TRANSILVANIA” din Braşov, la dosarul personal al
studentului(ei), iar al doilea de către student(ă).

R E C T O R,
Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN

D E C A N,

S T U D E N T,

Avizat, COMP. JURIDIC
Jr. Laura MANEA
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Universitatea Transilvania din Braşov

Senat

Cuantumul granturilor de mobilitate alocate pentru Programul sectorial
Erasmus –acţiunea mobilităţi, în anul universitar 2013-2014
conform Contractului financiar încheiat de către UTBv cu
ANPCDEFP

Tip bursă
Valoare bursă
de
de
mobilitat
mobilitat
1e
2e
SMS (mobilităţi
450 euro/ lună
PROPUNER
studenţi - studii)
E
SMP (mobilităţi
550-800 euro/
lună
studenţi (maxim pe ţară)
practică)
STA (mobilităţi
350 euro/
cadre didactice)
săptămână
STT (mobilităţi
formare
cadre
didactice şi
personal
administrati
v)
OM (organizarea
mobilităţilor)

Număr
de
mobilităţ
3i
asumate
205 prin
CF
74

Sumă totală
alocată prin
CF
4
517.525 euro

59

43.136 euro

în medie 640
euro/
mobilitat
e

15

9640 euro

-

-

31.008 euro

Observaţii
5

192.613 euro
Mobilităţi de
minim 5 zile
lucrătoare
Suma este
variabilă, în
funcţie de
costurile
deplasării
Suma este
disponibilă la
finalul anului
universitar,
cu condiţia
realizării
indicatorilor
asumaţi

Cuantumul granturilor de mobilitate din coloana 2 a fost avizat de către
Comitetul de management al BPCDEFP, în şedinţa din data de 16.07.2013.
Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT
Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante
Sesiunea iulie-septembrie 2013
Comisiile de concurs aprobate de Consiliile facultăţilor şi de Senatul Universităţii Transilvania din Braşov

Nr.
crt.

Facultatea

Departamentul

Postul

Comisia de concurs
Preşedinte

Membri
1.

Inginerie Mecanică

Inginerie Mecanică

Şef de lucrări, poz. 34

Membri supleanţi

Preşedinte

2.

Silvicultură şi
Exploatări Forestiere

Silvicultură

Profesor, poz. 5

Membri

Prof. dr. ing. Sorin VLASE (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Dumitru Nicoară (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Horatiu Teodorescu Draghicescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Ioan Szava (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Daniela Șova (Universitatea
Transilvania din Brașov )
Conf. dr. ing. Mihai Ulea (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Luminița Maria Scutaru
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Sestraș Radu (Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară Cluj -Napoca)
Prof. dr. ing. Borlea Florin (Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului Timișoara)
Dr. ing. Biriș Iovu-Adrian – CS I, (Institutul de
Cercetări și Amenajări Silvice București)
Dr. ing. Dincă Lucian - CS I, (Institutul de
Cercetări și Amenajări Silvice București,
Stațiunea Brașov)
Prof. dr. ing. Mihai Ispas
(Universitatea
Transilvania din Brașov)
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Membri supleanţi

Preşedinte

Membri
Şef de lucrări, poz. 23

Membri supleanţi

Preşedinte

Membri
Exploatări forestiere,
amenajarea pădurilor şi
măsurători terestre

Şef de lucrări, poz. 23

Membri
supleanţi
Şef de lucrări, poz. 24 Preşedinte

Dr. ing. Chira Dănuț - CS I, (Institutul de
Cercetări și Amenajări Silvice București,
Stațiunea Brașov)
Prof. dr. ing. Budău Gavril (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Curtu Alexandru Lucian
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Șofletea Neculae (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf.
dr.
ing.
Ionescu
Ovidiu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Ionescu Dan Traian
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Stăncioiu Tudor Petru
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Gurean Dan (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Isaia Gabriela (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Curtu Alexandru Lucian
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Gheorghe Ignea (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Alexandru Borz
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Florin Dinulică (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. Viorela Marcu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Vasile Campu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Bogdan Popa (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Curtu Alexandru Lucian
(Universitatea Transilvania din Brașov)
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Membri

Membri
supleanţi
Preşedinte

Ingineria Lemnului

Prelucrarea lemnului și
designul produselor din
lemn

Membri
Șef de lucrări, poz. 25

Membri supleanţi

Preşedinte

4.

Construcții

Inginerie civilă

Șef de lucrări, poz. 22
Membri

Prof. dr. ing. Gheorghe Ignea (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Iosif Vorovencii (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Cristian Tereșneu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Gheorghe Tudoran
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Vasilescu Magdalena
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef. lucr. dr. ing. Niță Mihai (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Mihaela Câmpean (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Marina Cionca (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Maria Cristina Timar
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Dumitru Lică (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Lidia Gurău (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf.
dr.
ing.
Camelia
Coșereanu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Alin Olărescu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Ioan Tuns (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf.
dr.
ing.
Marius-Florin
Botiș
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Conf. dr. ing. Adam Doșa (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Paraschiva Mîzgan
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Florin Tămaş (Universitatea
Transilvania din Brașov)
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Membri
supleanţi
Preşedinte

5.

Alimentație și Turism

Ingineria și
managementul
alimentației
și turismului

Conferențiar, poz. 12

Membri

Membri
supleanţi
Preşedinte

Conferențiar, poz. 26
6.

Matematică și
Informatică

Membri

Matematică informatică
Membri
supleanţi

Lector,
poz.51

Preşedinte
Membri

Șef lucr. dr. ing. Marius Măntulescu
(Universitatea Transilvania din Brașov)
Șef lucr. dr. ing. Teofil Gălăţanu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. ing. Vasile Pădureanu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Cristian Tălângă (Universitatea din
Bucureşti)
Prof. dr. Floarea Bordânc (Universitatea
"Ovidius" Constanţa)
Prof. dr. ing. Carol Csatlos (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Radu Săgeată (Universitatea Creştină
"Dimitrie Cantemir", filiala Sibiu)
Prof. dr. Cristian Braghină, (Universitatea din
Bucureşti)
Prof. dr. Gheorghe Vlăsceanu (Academia de
Studii Economice din Bucureşti)
Prof. dr. Marin Marin (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Radu Miculescu Universitatea din
Bucureşti)
Prof. dr. Mihai Postolache (Universitatea
Politehnica din Bucureşti)
Conf. dr. Paula Curt (Universitatea „Babeș
Bolyai” Cluj-Napoca)
Conf. dr. Dorina Răducanu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Adrian Branga (Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof. dr. Vasile Iftode (Universitatea
Politehnica din Bucureşti)
Conf. dr. Marius Păun (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Gheorghe Munteanu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
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Membri
supleanţi
Preşedinte

Lector,
poz.57

Membri

Membri
supleanţi
Preşedinte

7.

Ştiinţe Economice şi
Administrarea
Afacerilor

Management și
informatică economică

Conferențiar, poz.11

Membri

Membri
supleanţi

Prof.
dr.
Emil
Stoica
(Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Monica Purcaru (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Lector dr. Nicoleta Aldea (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Lector dr.
Nicoleta Voicu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Eugen Păltănea (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Cristina Cismașiu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Horiana Tudor (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Dorina Răducanu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Mihai Pascu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Lector dr. Alexandrina Proca (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Gabriel Brătucu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Florin Mihai (Academia de Studii
Economice din Bucureşti)
Prof. dr. Marian Dârdală (Academia de Studii
Economice din Bucureşti)
Conf. dr. Ramona Lacurezeanu (Universitatea
„Babeș Bolyai” Cluj -Napoca)
Prof. dr. Nicoleta Petcu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Conf. dr. Cristian Marinoiu (Universitatea de
Petrol și Gaze Ploieşti)
Conf. dr. Nicolae Bârsan-Pipu (Univ. Crestină
„Dimitrie Cantemir”, filiala Brașov)
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Preşedinte

8.

Educaţie Fizică și
Sporturi Montane

Educație Fizică și
Motricitate Specială

Profesor,
poz.3

Membri

Membri supleanţi

Preşedinte

9.

Muzică

Interpretare și
pedagogie muzicală

Profesor, poz.2

Membri

Membri
supleanţi
Preşedinte

Medicină
10.

Specialități medicale și
chirurgicale

Asistent,
poz.39

Membri

Prof. dr. Mircea Neamţu (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Lorand Balint (Universitatea
Transilvania din Brașov)
Prof. dr. Liliana Mihăilescu (Universitatea din
Pitești )
Prof. dr. Mircea Dănoiu (Universitatea din
Craiova)
Prof. dr. Dionisie Turcu (Universitatea „Lucian
Blaga”din Sibiu)
Prof. dr. Gloria Raţă (Universitatea „Vasile
Alecsandri”din Bacău)
Prof. dr. Marian Dragomir (Universitatea din
Craiova)
Prof. dr. Stela Drăgulin
(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof. dr. Ursula Philippi (Academia de Muzică
„Gh. Dima” din Cluj-Napoca)
Prof. dr. Alexandru Matei (Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti)
Prof. dr. Vasile Ganţolea (Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti)
Prof. dr. Felician Roşca (Universitatea de Vest
din Timişoara)
Prof. dr. Adriana Bera (Academia de Muzică
„Gh. Dima” din Cluj-Napoca)
Prof. dr. Doru Albu (Universitatea de Arte
George Enescu din Iaşi)
Conf.
dr.
Elena
Bobescu
(Universitatea
Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Diana Ţînţ (Universitatea Transilvania
din Braşov)
Șef lucr. dr. Claudia Gavriş (Universitatea
Transilvania din Braşov)
Asistent dr. Horaţiu Rus (Universitatea
Transilvania din Braşov)
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Asistent

dr.

Gabriela

Ifteni

(Universitatea

Transilvania din Braşov)
Șef lucr. dr. Camelia Scârneciu (Universitatea

Membri
supleanţi

Transilvania din Braşov)
Asistent

dr.

Tiberiu

Nedeloiu

(Universitatea

Transilvania din Braşov)
Preşedinte

Conf. dr. Alina Mihaela Pascu (Universitatea

Transilvania din Braşov)
dr. Laurenţiu Nedelcu (Universitatea
Transilvania din Braşov)
Conf. dr. Diana Ţînţ (Universitatea Transilvania
din Braşov)
Șef lucr. dr. Camelia Scârneciu (Universitatea
Transilvania din Braşov)
Șef lucr. dr. Claudia Gavriş (Universitatea
Transilvania din Braşov)
Asistent dr. Gabriela Ifteni (Universitatea
Transilvania din Braşov)
Asistent dr. Horaţiu Rus (Universitatea
Transilvania din Braşov)
Conf.

Discipline fundamentale,
profilactice și clinice

Asistent,
poz.55

Membri

Membri supleanţi

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic – asistent universitar
poz.46 pe perioadă determinată de 3 ani la Facultatea de Medicină

Post concurs
Departament
Discipline Fundamentale, Profilactice şi Clinice
Grad didactic
Asistent universitar
Poziţia în statul de funcţii
46
Componenţa comisiei de concurs
Grad didactic/
Statut
Prenume NUME
Instituţia
de cercetare
Marius Alexandru
Universitatea Transilvania din
Preşedinte
conferenţiar
MOGA
Braşov
Dan Ovidiu
Universitatea Transilvania din
şef de lucrări
GRIGORESCU
Braşov
Universitatea Transilvania din
Andreea FLEANCU
şef de lucrări
Braşov
Membri
Universitatea Transilvania din
Gabriela SECHEL
şef de lucrări
Braşov
Universitatea Transilvania din
Cristea COSTACHE
şef de lucrări
Braşov
Universitatea Transilvania din
Membri supleanţi
Radu NECULA
şef de lucrări
Braşov
Universitatea Transilvania din
Ioan SCÂRNECIU
şef de lucrări
Braşov

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Instrucțiuni privind obținerea reducerii de taxă în valută pentru cetățenii de origine
etnică română sau români cu domiciliul în străinătate, înscrişi la studii pe cont
propriu valutar la Universitatea Transilvania din Brașov şi care nu au susținut
examenul de admitere
Conform HG nr. 689/07.10.1994, art. 17, “Cetățenii de origine etnică română sau români
cu domiciliul în străinătate, înscrişi la studii pe cont propriu valutar în România şi
care nu au susținut examenul de admitere, pot beneficia de reducerea cu 1/3 a taxelor de
şcolarizare”.
Reducerea se acordă de la data comunicării aprobării de către Ministerul Educației
Naționale (MEN), până la sfârșitul anului universitar curent. Solicitarea pentru reducerea
taxei de școlarizare se realizează pentru fiecare an an universitar.
Studenții cetățenii de origine etnică română sau români cu domiciliul în străinătate
înmatriculați la studii pe cont propriu valutar care solicită această reducere vor depune, la
Decanatul facultății, un dosar cuprinzând următoarele documente:
a) cerere;
b) situația şcolară/ evaluarea, în scris, a activității, din partea conducătorului
științific – în cazul doctoranzilor și rezidenților;
c) copie după Scrisoarea de acceptare la studii;
După caz:
1 ‐ cetățenii români cu domiciliul în străinate:
d) copie paşaport românesc în care este menționat că are domiciliul în altă țară non UE;
2 ‐cetățenii străini de etnie română:
d) copie după actul de identitate emis de țara de origine, care atestă domiciliul stabil;
e) documente ce susțin originea etnică română (declarație pe proprie
răspundere însoțită de documente oficiale personale şi de familie, după caz)
sau
dovada de origine etnică română: copii după certificate de naştere şi certificate de
căsătorie ale
părinților/ rudelor până la gradul IV, vizate de ambasadele sau misiunile
diplomatice ale României din țările respective.
Solicitarea este analizată și avizată de către Consiliul
Facultății (CF).
În cazul unui aviz favorabil al CF, dosarul complet se trimite la Oficiul de Relații
Internaționale – Biroul de relații pentru studenții străini (BRSS), care îl va înainta
Consiliului de Administrație (CA), pentru analiză și aprobare.
În situația aprobării de către CA, BRSS va elabora și trimite la MEN adresa din partea
Universității privind solicitarea reducerii de taxă de școlarizare.
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După primirea aprobării reducerii de taxă de la MEN, documentele se vor
repartiza astfel:

Structura
Facultate (la dosarul
BRSS

Aprobarea MEN
privind
original
copie

Cererea de reducere a taxei,
aprobată
copie
original

Instrucțiunea se va afișa la avizierele și pe site‐urile facultăților care au înmatriculați
studenți cetățeni de origine etnică română sau români cu domiciliul în străinătate,
înscrişi la studii pe cont propriu valutar şi care nu au susținut examenul de admitere.

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Structura anului universitar 2013-2014

Semestrul I
Activități didactice

1 octombrie 2013 – 20 decembrie 2013

Vacanță

21 decembrie 2013 – 5 ianuarie 2014

Activități didactice

6 ianuarie 2014 – 17 ianuarie 2014

Sesiune de colocvii și examene

18 ianuarie 2014 – 16 februarie 2014

Vacanță intersemestrială

17 februarie 2014 – 23 februarie 2014

Semestrul al II-lea
Activități didactice

24 februarie 2014 – 18 aprilie 2014

Vacanță

19 aprilie 2014 – 27 aprilie 2014

Activități didactice

28 aprilie 2014 – 6 iunie 2014

Sesiune de colocvii și examene

7 iunie 2014 – 6 iulie 2014

Sesiune de examene de toamnă

1 septembrie 2014 – 14 septembrie 2014

Sesiune de re-examinări

15 septembrie 2014 – 19 septembrie 2014

Sesiune de examene amânate medical

22 septembrie 2014 – 26 septembrie 2014

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT
Organigrama Direcţiei Generale Administrative

Direcţia Generală
Administrativă
(director)
Direcţia Tehnică
Administrativă
(director)

Direcţia FinanciarContabilă
(director)

Serviciu
Financiar

Serviciu
Contabilitate

Serviciu Resurse
Umane
(sef serviciu)
Serviciu Camine
(sef serviciu)
Serviciu Cantine
(sef serviciu)
Birou Reţelistică şi
Informatizare
(sef birou)

Compartiment
evidenta si control
gestiune
Echipa Formula
Student
“BlueStreamline”
Mediateca
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Organigrama Direcţiei Tehnice Administrative

Direcţia Tehnică
Administrativă
(director)
Serviciu Achizitii Publice
si Aprovizionare
(şef serviciu)
Birou Achizitii
(sef birou)
(sef serviciu)

Compartiment
aprovizionare si depozit
central
Compartiment transport
auto
(şef echipă)
Serviciu tehnic investitii
si urmariri
lucrari
(sef echipa)
(şef serviciu)
Birou tehnic-intretinere
(sef serviciu)
(sef birou)
Echipa muncitori cladiri
invatamant
(şef echipă)
Echipa muncitori
Complex Memorandului
(sef echipa)
Echipa muncitori cladiri
Complex Colina
(sef echipa)
Serviciu administrativ,
patrimoniu (sef serviciu)
Compartiment Adm.,
Paza, Sp. verzi si
Operator telefonist
Compartiment PSI
RSVTI

Preşedinte Senat,

Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Tarife de cazare în căminele studențești,
valabile începând cu anul universitar 2013 – 2014
-

pentru căminele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9:
studenți bugetați 150 lei/pat/lună; studenți cu taxă 215 lei/pat/lună;
pentru căminele 11, 12, 14, 15:
studenți bugetați 155 lei/pat/lună; studenți cu taxă 220 lei/pat/lună;
pentru căminul 10:
studenți bugetați 160 lei/pat/lună; studenți cu taxă 225 lei/pat/lună;
pentru căminul 16:
studenți bugetați 165 lei/pat/lună; studenți c u taxă 230 lei/pat/lună;

-

Studenții din Republica Moldova* și studenții - copii de cadre didactice, indiferent de
cămin 120 lei/pat/lună.

-

Taxa aferentă șederii în cămine, indiferent de cămin, în perioada susținerii examenelor
restante - septembrie 2014: 13 lei/pat/zi.

-

Taxa de cazare în regim hotelier: 40 lei/pat/zi sau 90 lei/cameră/zi.

Pentru stabilirea tarifelor de cazare, Serviciul Cămine a considerat cheltuielile aferente
anului universitar 2012-2013, tariful pentru utilităţi și confortul oferit de spațiile de cazare.
În situaţia modificării tarifului la utilităţi pe parcursul anului universitar 2013 – 2014,
conducerea universităţii îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele la cazare, cu condiţia ca
aceste modificări (diferenţe), să fie mai mari cu 10% faţă de nivelul tarifelor la 1 Octombrie
2013.
*În situaţia alocării fondurilor aferente burselor Statului Român pentru studenţii din
Republica Moldova, aceştia vor fi scutiţi de taxa de cazare.

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Comisiile pentru examenul de absolvire/ licenţă/ diplomă/ din sesiunile de toamnă 2013
şi iarnă 2014, Facultatea de Medicină

Comisia centrală:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Marius MOGA
• Vicepreşedinţi:
o Conf. univ. dr. Alina PASCU
o Şef lucr. dr. Dan GRIGORESCU
o Prof. univ. dr. Liliana ROGOZEA
o Şef lucr. dr. Roxana MICLĂUŞ
Secretar: Asist.univ. dr. Oana ANDREESCU
Comisia pentru întocmirea subiectelor la programul de studiu Medicină generală:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conf. univ. dr. Marius MOGA – coordonator
Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU
Prof. univ. dr. Iosif ŞAMOTĂ
Prof. univ. dr. Dan MINEA
Prof. univ. dr. Alin CUCU
Şef lucr. dr. Cătălin MIŞARCĂ
Şef lucr. dr. Ioan SCÂRNECIU
Conf. univ. dr. Elena BOBESCU
Conf. univ. dr. Laurenţiu NEDELCU
Şef lucr. dr. Laura DRACEA
Conf. univ. dr. Victoria BURTEA
Şef lucr. dr. Maria COCUZ

Comisia pentru întocmirea subiectelor la programul de studiu Asistenţă medicală
generală:
•
•
•
•
•
•

Prof. univ. dr. Liliana ROGOZEA - coordonator
Şef lucr. dr. Andreea FLEANCU
Conf. univ. dr. Victoria BURTEA
Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU
Şef. lucr. dr. Gabriela SECHEL
Şef lucr. dr. Maria COCUZ

Comisia pentru întocmirea subiectelor la programul de studiu Balneofiziokinetoterapie
şi recuperare medicală:
• Şef lucr. dr. Roxana Miclăuş - coordonator
• Prof. univ. dr. Dan Minea
1
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•
•
•

Conf. univ. dr. Elena Bobescu
Şef lucr. dr. Radu Necula
Şef. lucr. dr. Andrea Fleancu

Comisia pentru supravegherea examenului scris la programul de studiu Medicină
generală
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şef. lucr. dr. Ioan SCÂRNECIU
Şef. lucr. dr. Tecău MARIUS
Şef. lucr. dr. Mihaela CONSTANTINESCU
Şef. lucr. dr. Nicoleta TAUS
Şef lucr. univ. dr. Ileana PANTEA
Asist. univ. dr. Alina STOICESCU
Asist. univ. dr. Dana VODĂ
Asist. univ. dr. Călin RĂUŢIA
Asist univ. dr. George MUNTEAN
Asist. univ. dr. Alina BISOC
Asist. univ. dr. Alexandru KERESZTES
Asist. univ. dr. Tiberiu NEDELOIU

Comisia pentru corectarea subiectelor la programul de studiu Medicină generală:
•
•
•
•
•

Şef lucr. dr. Radu NECULA
Asist. univ. dr. Sebastian TOMA
Asist. univ. dr. Codruţ CIUREA
Asist.univ.dr. Dan CIURESCU
Prep. univ. dr. Marius IRIMIE

Comisia pentru supravegherea examenului scris la programul de studiu Asistenţă
medicală generală şi Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şef. lucr. dr. Cătălin MIŞARCĂ
Şef. lucr. dr. Mihai VÂRCIU
Şef. lucr. dr. Monica FLORESCU
Şef. lucr. dr. Daniela DIACONESCU
Şef. lucr. dr. Antonella CHEŞCĂ
Şef lucr. dr. Ligia NEICA
Şef lucr.. dr. Dana ALEXANDRESCU
Şef lucr.. dr. Rodica ONOFREI
Asist. univ. dr. Dana VODĂ
Asist univ. dr. Delia COSTACHE
Asist. univ. dr. Mihnea CONSTANTIN
Asist. univ. dr. Mădălina BUZESCU
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Comisia pentru corectarea subiectelor la programele de studiu Asistenţă medical
generală şi Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conf. univ. dr. Mihaela BADEA
Şef lucr.. dr. Petru IFTENI
Şef lucr. dr. Costache CRISTEA
Asist. univ. dr. Cristian CONSTANTINESCU
Asist univ. dr. Bogdan IANCU
Asist. univ. dr. Raluca BADEA
Asist. univ. dr. Sebastian TOMA
Asist. univ. dr Nicuşor BÎGIU
Prep. univ. dr. Marius IRIMIE

Comisiile pentru susţinerea lucrărilor de diplomă la programul de studiu Medicină
generală:
Comisia 1:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Alina PASCU
• Membri: Conf. univ. dr. Mihaela BADEA
Conf. univ. dr. Mihaela IDOMIR
• Secretar: Prep. univ. dr. Codruţ CIUREA
Comisia 2:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Victoria BURTEA
• Membri: Prof. univ. dr. Dan MINEA
Conf. univ. dr. Elena BOBESCU
• Secretar: Asist. dr. Tiberiu NEDELOIU
Comisia 3:
• Preşedinte: Prof. univ. dr. Iosif ŞAMOTĂ
• Membri:
Prof. univ. dr. Aurel MIRONESCU
Şef lucr. dr. Ioan SCÂRNECIU
• Secretar: Asist. univ. dr. Adrian CRISTIAN

Comisiile pentru susţinerea probei practice şi a lucrărilor de diplomă la programul de
studiu Asistenţă medicală generală:
Comisia 1:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Ion MOLEAVIN
• Membri: Şef lucr. dr. Oana FALUP-PECURARIU
Şef lucr. dr. Roxana MICLAUŞ
• Secretar: Asist. univ. dr. Florin LEAŞU
Comisia 2:
• Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROGOZEA
• Membri: Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU
3
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•

Secretar:

Şef lucr. dr. Andreea FLEANCU
Asist. univ. dr. Mihnea CONSTANTIN

Comisiile pentru susţinerea lucrărilor de diplomă la programul de studiu
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală:
Comisia 1:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Laurenţiu NEDELCU
• Membri:
Şef lucr. dr. Petru IFTENI
Şef lucr. dr. Maria COCUZ
• Secretar:
Asist. univ. dr. Lucian DURACH
Comisia 2:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Alexandru BĂLESCU
• Membri:
Şef lucr. dr. Mihai VÂRCIU
Şef. lucr. dr. Maria MITRICĂ
• Secretar: Prep. univ. dr. Horia HRISCU
COMISIA de CONTESTAŢII
Preşedinte: Prof. univ. dr. Iosif ŞAMOTĂ
Membri:
Conf. univ. dr. Victoria BURTEA
Şef lucr. dr. Dan GRIGORESCU
Secretar:
Şef lucr. dr. Cristi COSTACHE

Comisiile pentru examenul de disertaţie din sesiunile de toamnă 2013 şi iarnă 2014
Comisia centrală:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Marius MOGA
• Vicepreşedinţi:
o Conf. univ. dr. Alina PASCU
o Şef lucr. dr. Dan GRIGORESCU
o Prof. univ. dr. Liliana ROGOZEA
o Şef lucr. dr. Roxana MICLĂUŞ
• Secretar: Asist.univ. dr. Oana ANDREESCU
Comisia 1 – Masterul: Managementul strategiilor preventive şi politici sanitare:
• Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana ROGOZEA
• Membri:
Conf. univ. dr. Laurenţiu NEDELCU
Conf. univ. dr. Ion MOLEAVIN
Conf. univ. dr. Alexandru BĂLESCU
• Secretar: Asist. univ. dr. Raluca BADEA

Comisia 2 – Masterul: Managementul infecţiilor nosocomiale:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Mihaela IDOMIR
• Membri: Prof. univ. dr. Liliana ROGOZEA
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•

Secretar:

Conf. univ. dr. Alexandru BĂLESCU
Conf. univ. dr. Ion MOLEAVIN
Asist. univ. dr. Cristian CONSTANTINESCU

Comisia 3 – Masterul: Managementul si strategiile îngrijirilor paliative:
• Preşedinte: Conf. univ. dr. Daniela MOŞOIU
• Membri: Prof.univ.dr. Liliana ROGOZEA
Conf. univ. dr. Laurenţiu NEDELCU
Conf. univ. dr. Alexandru BĂLESCU
• Secretar: Prep. univ. dr. Marius IRIMIE

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT
Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activităţi pentru anul universitar 2013-2014 sunt:
Nr
crt
1.

Taxă de înmatriculare

50 lei

2.

Taxă duplicat carnet sau legitimaţie de
transport

10 lei

3.

Taxă de transfer

200 lei
800 lei

4.

Taxă de reînmatriculare

300 lei

5.

Taxă pentru susţinerea examenului de
licenţă sau disertaţie pentru studenţii în
regim cu taxă în ultimul an de studii
Taxă de repetare a examenului de licenţă
sau disertaţie
Taxă susţinere examen de licenţă pentru
studenţii altor universităţii
Taxă de recuperare lucrări de laborator
şi proiecte (în afara orelor prevăzute în
orar)
Taxă de repetare a examenelor şi
colocviilor creditate:
- prima programare examen creditat
- a doua programare examen
creditat
- a treia programare examen creditat

6.
7.
8.
9.

Specificaţia

10. Taxă pentru examene de diferenţă

Valoarea

70 lei

Observaţii
Taxa include carnetul de student şi
legitimaţia de transport
Pentru studenţii care se transferă la
Universitatea „Transilvania” din Braşov
Pentru studenţii care se transferă de la
Universitatea „Transilvania” din Braşov
Taxa include şi carnetul de student şi legitimaţia
de transport

100 lei
1000 lei
20 lei

Pentru fiecare oră de laborator sau proiect

50 lei
100 lei
150 lei
25 lei

Pentru studenţii care au susţinut examene de
diferenţă (continuarea studiilor, reînmatriculaţi,
trasferaţi etc.)

1
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11. Taxă pentru eliberare foi
matricole/situaţii şcolare parţiale (la
cerere)

25 lei

12. Taxă pentru eliberare programe
analitice (la cerere)

100 lei
300 lei

13. Taxă
1 pentru eliberare certificate,
atestate şi duplicate acte de studii (la
cerere)
14. Taxă
1 pentru eliberare adeverinţă de
vechime în muncă (la cerere)
15. Taxă pentru eliberare adeverinţă cu
date pentru Monitorul Oficial (la cerere)
16. Taxă pentru eliberare adeverinţă
student pentru înfiinţare firmă (la
cerere)
17. Taxă pentru eliberare adeverinţă de
confirmare a autenticităţii actelor de
studii (la cerere)
18. Taxă procesare - gradul I didactic;
- gradul II didactic;

100 lei

19. Taxă
1 examen de admitere la doctorat
(cu excepţia salariaţilor Universităţii)
20. Taxă
1 de urgenţă eliberare acte studii

100 lei

21. Taxă eliberare acte de studii pentru
absolvenţii programelor de formare
continuă acreditate CNFP şi CNFPA
22. Taxă
1 susţinere teză doctorat
23. Taxă DPPD
- Modul pedagogic Nivel I anul III
- Modul pedagogic Nivel II postuniversitar

25 lei

15 lei

Pentru fiecare an de studiu
Excepţie studenţii care beneficiază de bursă
Socrates
Excepţie studenţii care participă la
concursuri pentru obţinerea unor burse sau
alte ajutoare materiale
Excepţie absolvenţii de colegii care se înscriu
la continuare de studii în cadrul universităţii
Excepţie studenţii angajaţi ai universităţii
Absolvenţi colegii (3 ani).
Absolvenţi forma lungă + ciclu I şi II cf. L288
(3 - 6 ani).

Excepţie angajaţi ai universităţii

10 lei
15 lei
20 lei
100 lei
100 lei

250 lei

200 €*

Cheltuieli materiale, secretariat (înscrieri,
documente pentru comisii şi examene, relaţii cu
inspectoratele, documente pentru minister,
eliberare adeverinţe la cerere etc.)
Pentru angajaţii universităţii 35 lei.
Se eliberează în termen de maximum zece
zile lucrătoare
Pentru angajaţii universităţii 100 €*

500 lei/
an
1600 lei/
an

2

Anexa 18/HS nr. 20 din 11.09.2013
24. Taxă pentru depunere contestaţie
examene de admitere /licenţă/disertaţie
25. Taxă de reînmatriculare doctoranzi
26. Taxă de evaluare dosar echivalare studii
(CRID)

50 lei
100 lei
150
lei/dosar

* Echivalentul în lei la cursul zilei

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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Universitatea Transilvania din Braşov
SENAT

Cadrele didactice cărora le-a fost menţinută calitatea de titular pentru anul
universitar 2013-2014

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Facultatea

1

Prof.dr.ing. Elene HELEREA

IESC

2

Prof.dr.ing. Gheorghe SCUTARU

IESC

3

Prof.dr.ing. Corneliu MARINESCU

IESC

4

Prof.dr.ing. Radu Mihai CÂMPEANU

IESC

5

Prof.dr.ing. Doina Valentina CIOBANU

SEF

6

Prof.dr.ing. Vasile CIOFOAIA

CT

7

Prof.dr.ing.Ioan BOIAN

CT

8

Prof.dr.ing. Ivan CISMARU

IL

9

Prof.dr. Mircea NEAMŢU

10

Prof.dr. Silviu COPOSESCU

SC

11

Prof.dr. Romulus CHIRIŢĂ

SC

Preşedinte Senat,
Prof.univ.dr. Emil STOICA
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