
 

 

Regulamentul Centrului Multicultural  

al Universității Transilvania din Brașov 
 

 

Dispoziţii generale 
 

Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov este o structură suport a 

Universității, înființarea acestuia fiind aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 37 din data de 

15.07.2015.  

Prin Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov (CMUTBv), 

Universitatea urmărește îmbogățirea vieții culturale a studenților și a comunității academice și 

oferă publicului larg un spațiu de întâlnire cu artele contemporane și un mediu viu al dialogului și 

schimbului de idei. 

 

Misiune şi obiective 
 

Art. 1. Misiunea Centrului Multicultural al Universităţii Transilvania din Braşov (CMUTBv) 

este orientată pe trei dimensiuni:  

 dimensiunea multiculturală constând în promovarea expresiei artistice și intelectuale a 

valorilor diverselor culturi din patrimoniul umanității contemporane;  

 dimensiunea multidisciplinară constitutivă constând în realizarea de proiecte în domenii 

diverse ale culturii: arte vizuale, literatură, film, teatru, dans, ateliere de creație, filosofie, 

publicistică etc.; 

 educativă și formatoare orientată în primul rând spre publicul studențesc, cultivând, prin 

evenimentele și proiectele pe care le realizează sau le găzduiește, valorile fundamentale 

ale universității contemporane prin relația directă cu artele: gândirea critică autonomă, 

receptivitatea la inovație și experiment, recunoașterea tradițiilor, toleranța și celebrarea 

diversității, căutarea și exprimarea adevărului experienței, curiozitatea intelectuală, 

dialogul. 
 

Art. 2. Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania din Braşov (CMUTBv) are ca 

principale obiective: 

 promovarea expresiei culturale autentice în toate formele sale de manifestare artistică. 

(CMUTBv) urmărește să ofere expunere și reprezentare atât culturii clasice, 

instituționalizate, cât și celei contemporane, experimentale sau emergente, încurajând 

dialogul între ele și înțelegerea reciprocă;  

 realizarea unei legături constante și instituirea unor relații de colaborare și parteneriat cu 

institutele și organizațiile culturale străine (Institutul Goethe, Institutul Francez, British 

Council, Institutul Polonez, Institutul Confucius, Centrul Ceh, Institutul Cervantes), cu 

ambasadele străine în România, urmărind integrarea Brașovului și a Universității în 

circuitul evenimentelor culturale, expoziționale și artistice majore care se desfășoară în 

România; 

 participarea în calitate de co-organizator sau partener la cele mai importante evenimente 

culturale locale, oferind constant studenților și comunității academice din universitate 

experiențe culturale și artistice semnificative. 
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Art. 3. Centrul Multicultural al Universităţii Transilvania din Braşov (CMUTBv) urmăreşte 

îndeplinirea misiunii și a obiectivelor propuse prin: 

 

a) Proiectarea și realizarea de programe culturale proprii; 

b) Organizarea de evenimente artistice în diferite domenii: expoziții de artă, arhitectură 

și design, recitaluri, lecturi publice, festivaluri de poezie, concerte de muzică de 

cameră, jazz, muzică contemporană, festivaluri de film, lansări de carte, dezbateri 

de idei, conferințe și prelegeri ale unor artiști sau personalități culturale; 

c) Dezvoltarea colaborării cu institutele culturale străine, cu organizațiile și instituțiile 

culturale internaționale, naționale și locale, cu galerii de artă, muzee, reviste și 

edituri; 

d) Administrarea Galeriei de artă a CMUTBv, cu un program curatorial permanent; 

e) Crearea și dezvoltarea unui program de rezidență artistică obținută prin competiție, 

destinat tinerilor creatori străini sau români, care să contribuie la dinamizarea vieții 

artistice locale și să facă mai vizibile internațional Universitatea și Brașovul 

cultural. 

 

Organizare şi funcţionare 
 

Art. 3. (1) Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Braşov (CMUTBv) este o 

structură suport organizată la nivelul universităţii, subordonată Rectorului și coordonată de un 

director. 

 (2) CMUTBv este coordonat de un director, cadru didactic al universității, numit de 

Consiliul de Administrație, pe baza competențelor și realizărilor personale în domeniul 

managementului cultural. 

 (3) CMUTBv are un Consiliu (board) onorific format din personalități artistice și 

culturale cu prestigiu internațional cu rol consultativ și deliberativ în organizarea sau acceptarea 

proiectelor, expozițiilor sau evenimentelor. Membrii Consiliului onorific (în număr variabil) fac 

parte din acesta la invitaţia Directorului Centrului. 

 (4) CMUTBv colaborează cu Biroul de Marketing și Imagine, Direcția Tehnico – 

Administrativă, serviciul IT și facultățile universității pentru îndeplinirea misiunii, obiectivelor și 

sarcinilor sale. 

(5) Activitățile desfăşurate de CMUTBv se bazează în primul rând pe activitatea cadrelor 

didactice, a doctoranzilor și a studenților Facultății de Litere 

            (6) Sediul Centrului Multicultural se află la Parterul Rectoratului, Bd. Eroilor nr. 29, 

Brașov. 

 

Dispoziţii finale 
 

Art. 4. Accesul membrilor comunităţii universitare din Universitatea Transilvania din Braşov la 

programele culturale ale CMUTBv este gratuit. 
 

Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 

Transilvania din Braşov din data de 30.03.2016. 
 

Preşedinte Senat, 

Prof.univ.dr. Emil STOICA  
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