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Art. 1. Biroul de relatii cu mediul economic (BRME) din Universitatea Transilvania din Brasov s-a
lnfiintat, la propunerea Consiliului de Adrnlnistratie, prin hotararea Senatului Universitatii Transilvania
din Brasov din data de 12.06.2012, ca rezultat al reorganizarii Departamentului de legatura cu mediul
economic ~i socio-cultural.
Art. 2. BRME functioneaza In subordinea Prorectoratului cu Studantii ,?i legatura cu mediul economic
,?i socio-cultural (ProSME), conform legislatiei 'in vigoare, a Cartei Universitati. Transilvania din Brasov
~i a prezentului Regulament. Regulamentul poate fi modificat ~i completat cu aprobarea Senatului
Universitatii.
Art.3. Biroul de Relatii cu Mediul Economic (BRME) este
din Brasov care are ca misiune

sustinerea

0

structura suport a Unlversitatti Transilvania

activitatilor

pentru

dezvoltarea

relatiilor

dintre

Universitatea Transilvania din Brasov ~i partenerii din mediul economic ~i socio-cultural.
Art. 4. Principalele obiective ale BRME sunt:
(1) participarea la elaborarea ~i implementarea strategiei ~i politicilor de legatura a Unlversitatii
Transilvania din Brasov cu mediul economic ~i socio-cultural;
(2) crearea unui cadru institutional

favorabil prornovani realizarilor ~i ofertei universitatii 'in mediul

economic ~i socio-cultural;
(3) dezvoltarea instrumentelor

de valorificare In procesul educational ,?i In activitatea de cercetare a

cerintelor mediului economic ~i socio-cultural.
Art. 5. Conducerea BRME:
(1) Conducerea BRME este asigurata de catre un Comitet de Management format din:
a.

Prorectorul cu Studentii ,?i legatura cu mediul economic ,?i socio-cultural;

b. Coordonatorul BRME;
c.

Responsabilii de relatia cu mediul economic ~i socio-cultural de la nivelul facultatilor.

(2) Conducerea operativa BRME este astgurata de un coordonator
Adrninistratie

numit de catre Consiliul de

la propunerea Prorectorului cu Stucentii ,?i legatura cu mediul economic ,?i socio-

cultural.
Art. 6. BRME are relatii de colaborare cu urrnatoarele structuri din universitate:
a.

Facultatile universitatii, reprezentate de decani sau de prodecanii responsabili cu relatia cu

mediul economic ~i socio-cultural, dupa caz;
b.

Prorectoratul

cu activitatea

didactica, Consiliul de curriculum,

informare ~i documentare (CRID) ~i Institutul Confucius;
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Centrul de resurse de

a
c.

Prorectoratul cu activitatea de cercetare ~tiintifidi ~i informatizare, Biroul de management al

proiectelor;
d. Prorectoratul

cu internationalizarea

universitatii

~i evaluarea calitatii, Oficiul de relatf

internationale .
e.

Prorectoratul cu relatnle publice ~i promovarea imaginii universitatli, Biroul de marketing ~i

imagine, Biroul de informatii publice;
f.

Alte structuri

suport - Secretarul sef al unlversitatii,

Serviciul financiar - contabilitate,

Compartimentul juridic contencios.
Art. 7. Principalele activitatl desfasurate de BRME:
a. Dezvoltarea si semnarea acordurilor de parteneriat cu institutii din mediul economic ~i socio'cultural, referitoare la:
-

asigurarea locurilor de practica pentru studentii de la ciclurile de studii universitare de licenta

~i masterat;
-

atragerea unui nurnar sporit de burse private;
obtinerea

de sponsorizari

de la parteneri

pentru sustinerea

?i premierea studentilor

participanti la diferite evenimente ~i cornpetitii studentesti.
b. Participarea reprezentantllor

BRME la rnanifestarile profesionale organizate de parteneri ~i

alte entitati implicate in viata econornica, la care universitatea este invitata:
c.

Coordonarea activitatii de practice a studentilor la nivelul UTBv ?i administrarea portalului de

practice:
d. Sustinerea activitatilor initiate de Prorectorul cu studentii ?i legatura cu mediul economic ?i
socio - cultural;
e.

Desfasurarea, in colaborare cu asociatiile studentesti, a activitatilor propuse de parteneri ~i

acceptate de UTBv, referitoare la adaptarea pe plata muncii a studentilor:
f.

Coordonarea ~i monitorizarea colaborarli cu partenerii din mediul economic pentru aspecte

ce vizeaza implicarea acestora in cadrul activitatilor didactice;
g.

Conceperea, distribuirea ?i interpretarea chestionarelor pentru evaluarea gradului de corelare

~i adaptare a programelor desfasurate tn universitate cu nevoile pietei muncii;
h. Organizarea lntalnirilor

cu prodecanii responsabili cu practica de specialitate la nivel de

facultate;
i.

Monitorizarea activitatilor desfasurate de Grupul de studenti JobStud;

j.

Realizarea ~i actualizarea paginii web a BRME.

Prezentul Regulament a fost revizuit ~i aprobat in sedinta Senatului Universitatii Transilvania din
Brasov din data de 14.02.2019.

Prof. dr. ing. Mircea Horia '[ierean,
Presedintele
Senatului Universitatii, Transilvania din Brasov
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,
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