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UNITBV URCĂ ÎN METARANKINGUL NAȚIONAL AL UNIVERSITĂȚILOR 
 

În cel mai recent clasament realizat de Ministerul 
Educației, Metarankingul național aferent anului 
2021, Universitatea Transilvania din Brașov se 
situează pe locul 6, în urcare cu o poziție față de 
ediția precedentă a topului. 

Metarankingul național 2021 a fost realizat de o 
comisie stabilită în cadrul Ministerului Educației, 
formată din profesori universitari din cadrul 
următoarelor instituții academice: Universitatea din 
București, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, 
Universitatea Politehnica din București, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” din Cluj Napoca, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava, Academia de Studii 
Economice din București, Universitatea de Vest din 
Timișoara și Universitatea de Științele Vieții „Ion 
Ionescu de la Brad” din Iași. Au fost ierarhizate 30 de 
universități de stat și o singură universitate privată, 
din totalul celor 93 de instituții de învățământ 
superior, publice și private din România. 

Obiectivele acestui clasament național au în 
vedere:  
 Identificarea instituțiilor de învățământ 

superior reprezentative din România, performante 
la nivel științific și cu vizibilitate internațională în 
clasamentele globale; 
 Diferențierea instituțiilor de învățământ 

superior din România pe baza punctajului obținut în 
urma aplicării metodologiei internaționale standard 
privitoare la realizarea exercițiului național de 
metaranking; 

 Stabilirea unui instrument de analiză corect și 
în același timp, echitabil, privitor la impactul 
universităților românești în aria academică 
internațională. 

Metarankingul național 2021 a fost realizat în 
baza a nouă clasamente internaționale globale, 
recunoscute de către International Ranking Expert 
Group, Inventory of International Rankings (IREG), în 
care sunt prezente universitățile românești: 
Shanghai Ranking's Academic Ranking of World 
Universities (ARWU); CWUR World University 
Rankings; CWTS Leiden Ranking; NTU Ranking - 
National Taiwan University Performance Ranking of 
Scientific Papers for World Universities; QS World 
University Rankings; SCImago Institutions Ranking; 
THE World University Rankings; URAP University 
Ranking by Academic Performance și US News Best 
Global Universities Rankings. 

Pe primele trei poziții se află Universitatea Babeș 
Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea din București și 
Universitatea Politehnica din București. Aflată pe 
locul 6, Universitatea Transilvania din Brașov este 
singura universitate hiper-comprehensivă din 
clasament, ce conține, pe lângă domeniile 
tradiționale dintr-o universitate comprehensivă și 
componentele de medicină, respectiv tehnic. 

 
Sinteză realizată de Victor BRICIU, 

Biroul de Marketing și Imagine 
Sursă: www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente 
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ACORDAREA DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ A UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DOAMNEI PROFESOR 
RODICA ȚICĂ  
 

Ziua de 16 martie 2022 a fost prilej de mare 
sărbătoare la Facultatea Design de produs și mediu! 
Doamna profesor Rodica Țică, doctor în chimie, a 
primit Diploma de excelență pentru întreaga sa 
activitate academică și managerială, acordată de 
Universitatea Transilvania din Brașov. 

 

 
 

Înalta distincție a fost înmânată de prof. dr. ing. 
Ioan Vasile Abrudan, Rectorul universității, într-o 
festivitate organizată în sala rotundă din Rectorat. 
La festivitate au participat și reprezentanți ai 
Consiliului de administrație al universității, 
prorectorii prof. dr. ing. Simona Lache, prof. dr. 
Mihaela Gheorghe și prof. dr. Carmen Buzea, precum 
și prof. dr. ing. Codruța Jaliu, decanul Facultății 
Design de produs și mediu. 

 

 
 

S-au bucurat de această sărbătoare și membrii ai 
familiei, alături de colege de la departament, 
chimistele cărora prof. dr. Rodica Țică le-a fost 
mentor la catedra de chimie, sau dascăl în timpul 
studiilor universitare. 

 
 

Profesor Rodica Țică a venit ca asistent la 
Institutul Pedagogic al Universității din Brașov, 
imediat după absolvirea Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj. 
 

 
 

Începând cu 1990 a devenit șef al Catedrei de 
Chimie, poziție din care, în urma pensionării, și-a 
încheiat activitatea academică. În 48 ani de 
activitate academică (43 de ani ca titular și 5 ani ca 
profesor asociat), a contribuit cu multă dăruire la 
formarea a numeroase generații de chimiști, 
profesori de chimie și fizică, și specialiști în domeniul 
protecției mediului, ca absolvenți ai programelor de 
studii de Fizică-chimie, Poluarea și protecția 
mediului, Ingineria și protecția mediului în industrie. 
În plus, i-au trecut pe la tablă și studenții diferitelor 
programe de studii de inginerie ale universității, la 
cursul de Chimie din primul an de studii universitare. 
Mulți dintre aceștia sunt astăzi colegii noștri, 
membri ai colectivului academic al universității. 

Considerăm că cea mai mare amprentă și-a lăsat-
o asupra colegilor de catedră, pe care i-a învățat 
ceva mai mult decât înveți în anii de studenție, 
anume, ce înseamnă să fii dascăl universitar, să te 
dedici meseriei cu profesionalism, cu răbdare, cu 
corectitudine si cu dragoste pentru învățăcei! 

Ce poate fi mai înălțător decât să-i fii alături, la 
ceas de sărbătoare, persoanei dragi, căreia îi 
datorezi atât de mult!? 
 

Prof. dr. chimist Camelia DRĂGHICI 
Prof. dr. chimist Dana PERNIU 

Facultate Design de produs și mediu 
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SUCCES REMARCABIL AL PIANISTULUI SZŐCS BOTOND LA PAVILIONUL ROMÂNIEI DIN CADRUL 
EXPO 2020 DUBAI 
 

Tânărul pianist Szőcs Botond și-a încheiat de 
curând seria de recitaluri găzduite cu deferență de 
Pavilionul României la Expo 2020 Dubai, la 
realizarea cărora au contribuit virtuozitatea și 
elaborata gândire muzicală a unui interpret aflat în 
plin proces de autodesăvârșire. Aceste elemente 
atât de esențiale atingerii dezideratului excelenței – 
o perpetuă căutare ascensivă – au conferit un 
caracter original repertoriului abordat, care a cuprins 
lucrări celebre ale compozitorilor Ludwig van 
Beethoven, Frédéric Chopin, Ciprian Porumbescu, 
Serghei Rahmaninov, precum și prelucrări proprii 
după lucrări de muzică ușoară românească și 
internațională. 

Numele pianistului brașovean este deja cunoscut 
pe scena muzicală națională și internațională prin 
prisma numeroaselor recitaluri și concerte susținute 
în calitate de solist pe parcursul anilor de studii la 
Universitatea Transilvania din Brașov, ani în care a 
beneficiat de îndrumarea dedicată a Prof. dr. Stela 
Drăgulin, la clasa căreia își desfășoară în prezent 
studiile doctorale.  

Bogata sa activitate a prilejuit o apreciere 
entuziastă, materializată în dobândirea atât a unei 
poziții favorabile unanime din perspectiva criticilor 
muzicali români reputați, precum și a unor premii 
valoroase în palmaresul său competițional. 

Szőcs Botond a primit încă o dată confirmarea 
talentului său aparte, prin succesul de care s-a 
bucurat în rândul publicului vizitator internațional al 
Pavilionului. Cu siguranță, acest succes intră în 
rândul izbânzilor deja atinse în parcursul pianistic 
anterior și, poate cel mai important, anticipă alte 
asemenea succese menite să contribuie cumulativ și 
unidirecțional la pecetluirea drumului tânărului 
pianist înspre destinația vizată, a autodesăvârșirii 
profesionale și umane. 
 

Maria-Magdalena LAZĂR, doctorand  
Facultatea de Muzică 
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Szőcs Botond (dreapta) alături de Comisarul European pentru Agricultură Janusz Wojciechowski (centru)  
și de Comisarul General al Secțiunii Române la Expo 2020 Dubai, Ferdinand Nagy (stânga) 



UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV CONTINUĂ PROGRAMUL „PREGĂTIRE PENTRU 
BACALAUREAT” 2022 
 

Cursurile de pregătire pentru examenul de 
bacalaureat continuă să se desfășoare și anul 
acesta la Universitatea Transilvania din Brașov în 
perioada martie-mai 2022, în sistem hibrid: cu 
prezență fizică la cursurile de limba și literatura 
română și online la matematică și informatică. 
 

 
 

Pregătirea este susținută de următorii profesori din 
universitatea brașoveană: la matematică - prof. dr. 
Marin Marin, prof. dr. Eugen Păltănea, prof. dr. Radu 
Păltănea, conf. dr. Florin Isaia, conf. dr. Nicoleta Voicu, 
conf. dr. Nicoleta Aldea, lect. dr. Alexandrina Proca, 
lect. dr. Adelina Manea, lect. dr. Diana Savin, asist. dr. 
Adina Chirilă, asist. dr. Cristina Păcurar, informatică - 
conf. dr. Laura Ciupală, conf. dr. Adrian Deaconu, conf. 
dr. Lucian Sasu, conf. dr. Silviu Dumitrescu, lect. dr. 
Ioana Plajer, lect. dr. Nicoleta Enache, lect. dr. 
Alexandra Baicoianu, lect. dr. Honorius Galmeanu, 
lect. dr. Vlad Monescu și la limba și literatura română 
- prof. dr. Mihai Ignat, conf. dr. Stanca Măda,  conf. dr. 
Georgeta Moarcăs, conf. dr. Ana Ene, lect. dr. Alice 
Bodoc, lect. dr. Dan Țăranu. 

Cursurile de matematică cuprind noțiuni de 
algebră, de analiză matematică, trigonometrie și 
geometrie, iar cele de informatică cunoștințe despre 
algoritmi, grafuri, vectori și matrice, subprograme, 
recursivitate, backtracking, generarea elementelor 
combinatoriale dar și variante de probleme.  

 
 
 
 

La limba și literatura română temele tutorialelor 
urmăresc să îi învețe pe elevi cum să analizeze 
stilistic textele literare și nonliterare și cum să 
utilizeze corect și adecvat limba română în diferite 
situații de comunicare. De asemenea, cursurile de 
pregătire la limba și literatura română sunt axate și 
pe analizarea operei marilor clasici, a autorilor 
canonici și prozatorilor interbelici. 

La cursurile de pregătire pentru examenul de 
bacalaureat pot participa atât elevii din clasele a XI-
a și a XII-a, cât și orice altă persoană care dorește să 
susțină examenul de bacalaureat în acest an. 
Aceștia își pot alege modulele la care participă în 
funcție de propriile opțiuni, iar participarea la toate 
aceste activități de pregătire este gratuită.  

Informațiile privind platforma și conectarea pentru 
cursurile desfășurate online, dar și programul 
complet al activităților sunt afișate pe site-ul 
admitere.unitbv.ro, la secțiunea „pregătire 
bacalaureat”  
https://admitere.unitbv.ro/pregatirebacalaureat.html 

  

 
 

Sinteză realizată de Victor BRICIU, 
Biroul de Marketing și Imagine 

Sursă: www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente 
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR LA EXPO 2020 DUBAI  
 

Reprezentanți ai Facultății de Științe Economice și 
Administrarea Afacerilor au organizat, în două sesiuni, 
28 februarie – 12 martie 2022 și 25 – 31 martie 2022, 
o serie de ateliere interactive la Pavilionul României de 
la Expoziția mondială 2020 din Dubai.  

 

 
 

Tema acestor ateliere a fost „Legendele 
Transilvaniei pe pânză și lut”, vizitatorii fiind inițiați 
în tainele artei țesutului și introduși în atmosfera 
specific transilvăneană de către studenții îmbrăcați 
în costume populare românești.  

 

 
 

De mare atracție și interes au fost războiul de 
țesut, căsuțele de lut specific românești dar și 
tablourile reprezentând castele din România pe care 
vizitatorii au fost invitați să le picteze.  

 

     
 

Cu pasiune și dăruire, studenții Ana Francesca 
Ungureanu și Popa Vlad, masterandul Ștefan 
Bulboacă și doctorandele Eliza Nichifor, Monica 
Grigoroiu și Ana Maria Udrea, sub îndrumarea conf. 
dr. Alina Tecău, conf. dr. Ioana Chițu și prof. dr. 
Cristinel Constantin au explicat vizitatorilor 
conceptul atelierelor și i-au invitat să interacționeze 
și să participe la activitățile pregătite. 

 

    
 

Conf. dr. Ioana CHIȚU 
Facultatea de Științe economice și administrarea 

afacerilor 
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DIALOGURI DESPRE EDUCAȚIE ȘI DEMONTAREA MITURILOR DESPRE EDUCAȚIA ÎN ERA 
DIGITALĂ 
 

Ediția din acest an a Dialogurilor despre educație, 
eveniment desfășurat la Facultatea de Psihologie și 
științele educației, cu ocazia zilei Universității 
Transilvania din Brașov, a avut ca subiect de dezbatere 
educația în era digitală între mit și realiate. 

 

 
 

În prima parte a dezbaterii subiectul a polarizat 
participanții în ,,susținătorii” și ,,scepticii” tehnologiei: 
studenți de la programele de studii Pedagogia 
învațământului primar și preșcolar, Psihopedagogie 
specială, absolvenți și cadrele didactie asist. drd. 
Andreea Șițoiu, lect. dr. Oana Alina Bota, lect. dr. 
Cornelia Lazăr, conf. dr. Mihaela Voinea. 

O idee care s-a conturat a fost că unele dintre 
miturile erei digitale ascund temerile noastre legate 
de viitor: va mai exista școala așa cum o știm noi 
azi? Va mai exista granița muncă-școală-casă? Cum 
vor evolua relațiile umane? Răspunsurile le vom afla 
pe masură ce vom accepta tehnologia ca pe o 
realitate a dezvoltării noastre personale și sociale. 
Unul dintre cele mai discutate subiecte a fost, 
desigur, cel referitor la educația copiilor în viitor.  

 

 
 

Școala are nevoie de redefiniri și reorientări în acord 
cu spiritul vremurilor tocmai pentru a putea răspunde 

eficient solicitărilor firești ale generației ,,Z”, generația 
prietenă cu tehnologia! Colaborarea între profesori, 
părinți ,,imigranții digitali” și copii, elevii ,,nativi digitali” 
este esențială pentru a valorifica tehnologia ca 
instrument al educației de calitate.  

Studenții, viitori profesori, au înțeles necesitatea 
deschiderii către dialog și către analiza obiectivă a 
prezentului, dar mai ales a viitorului. 

 

 
 

După prezentarea argumentelor și a unor reflecții 
asupra schimbărilor impuse de tehnologie în viața 
personală, în lumea profesiilor și în educație, toți cei 
prezenți la dialog, s-au reunit într-un cerc ca simbol 
al cooperării, respectului și înțelegerii. Dialogul între 
generații diferite a facilitat analiza mai multor 
perspective și a subliniat încă o dată valoarea 
formativă a „întâlnirilor” semnificative și a discuțiilor 
constructive.  

De fapt, educația în era digitală crește nivelul 
responsabilității fiecaruia dintre noi și face apel la 
calitățile pur umane care trebuie dezvoltate la un 
nivel profund: empatie, creativitate, colaborare, 
adaptare, deoarece „pentru a participa și a prospera 
într-o anumită epocă este necesar să ai un simț al 
sinelui aliniat cu tendințele economice și tehnologice 
actuale” (Shapiro, 2018). 

  

Conf. dr. Mihaela VOINEA 
Facultatea de Psihologie și științele educației 
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PRIMII ABSOLVENȚI AI PROGRAMULUI PROF  
 

 
 

Proiectul Ministerului Educației, Profesionalizarea 
carierei didactice – PROF (POCU/904/6/25/146587), 
cofinanțat din Fondul Social European – Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, 
implementat în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 
decembrie 2023, are ca obiectiv asigurarea 
mentoratului profesional pe durata întregii cariere 
didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, 
prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de 
formare profesională și de dezvoltare a competenței 
didactice. În cadrul acestui proiect, personalului 
didactic de predare, de conducere, de îndrumare și 
de control din învățământul preuniversitar i-a fost 
oferit un curs de formare cu scopul de a răspunde 
nevoilor formatorilor de profesori mentori care vor 
desfășura activități de formare în domeniul 
mentoratului de carieră didactică. 

Dintre competențele generale urmărite în cadrul 
programului, amintim conștientizarea importanței 
componentei axiologice în performanța profesio-
nală, condiție sine qua non a dezvoltării profesio-
nale, dar și a integrării școlii românești în spațiul 
european, din perspectiva Aquis-ului comunitar în 
domeniul educației; înțelegerea importanței deschi-
derilor transdisciplinare și interdisciplinare; forma-
rea unei culturi profesionale axate pe stăpânirea 
tehnicilor moderne de comunicare; înțelegerea 
importanței demersurilor centrate pe dezvoltarea 
gândirii critice și creative; dezvoltarea capacității de 
a regândi conținuturile și de a modela tehnicile de 
predare și evaluare în funcție de cerințele reformei, 
de cerințele comunității locale, de specificul clasei, 
de particularitățile de vârstă ale elevilor. 

În luna ianuarie 2022, în cadrul proiectului au fost 
susținute examenele de finalizare a cursurilor 
pentru prima serie de formabili. La activitățile de 
formare au participat 392 cursanți din 12 județe, 
împărțiți în 11 grupe de formare, dintre care au 

absolvit 375 de cursanți (11 au abandonat și 6 nu au 
promovat). Formatorii, în număr de 11, au fost atât 
cadre didactice din învățământul preuniversitar, cât 
și cadre didactice din universitățile implicate în 
proiect, și tot ei au fost cei care au realizat evaluarea 
online a cursanților.  

Experiența de formare a fost apreciată de 
absolvenți ca fiind una de mare valoare, oferind 
cursanților posibilitatea de a-și forma noi abilități 
legate de mentoratul didactic. Unul dintre cursanți a 
menționat faptul că existența unui mentor direct în 
spațiul școlii „pentru cunoașterea detaliată a nevoilor 
de formare inițială și continuă a profesorilor este o 
soluție inovatoare” (C.M.) adusă de acest program. 
Atmosfera generală a desfășurării programului, atât 
determinată de relațiile cu formatorii, cât și cu colegii, 
a fost apreciată ca fiind una caldă, deschisă 
colaborării și învățării prin cooperare. „Înalta ținută 
profesională și științifică a deschis calea unei 
interrelaționări eficiente și deschise între cursanți” 
menționează o cursantă (T.T.). 

La nivel personal și/ sau profesional, formabilii au 
subliniat noutatea informațiilor prezentate, precum 
și prezentarea lor într-o forma atractivă și motivan-
tă, formându-se noi competențe și clarificându-se 
formabililor concepte legate de calitățile unui 
mentor de succes, atribuțiile ce îi revin și importanța 
activității sale pentru formarea cadrelor didactice, 
pentru calitatea procesului educațional.  

Totodată, trebuie menționat faptul că au început 
cursurile și pentru cea de-a doua serie de formabili, 
cursuri organizate de Universitatea Transilvania din 
Brașov în calitate de Partener 2 în acest proiect. 
 

Lector dr. Ramona HENTER 
Expert comunicare CFCD 
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INTERCULTURALITATE ȘI INCLUZIUNE ÎN INIMA ROMÂNIEI, LA BRAȘOV 
 

În 23 și 24 martie 2022, Centrul Internațional de 
Conferințe din cadrul Aulei „Sergiu T. Chiriacescu” a 
Universității Transilvania din Brașov a fost gazda 
conferinței Developing Services for Individuals with 
Disabilities (DECIDE) – parte a proiectului Erasmus+ 
nr. 598661-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, 
menit să ajute persoanele cu nevoi speciale din 
Uzbekistan, Tadjikistan și Kazahstan, pentru ca 
acestea să aibă acces la educație și să se bucure de 
dreptul la participare în viața cotidiană. 

 

 
 

Proiectul pune accentul pe educația incluzivă, 
integrare socială și pe tratamentul nediscriminatoriu 
al celor cu nevoi speciale în educație în conformitate 
cu Procesul Bologna și criteriile ONU. 

La adunarea comitetului de proiect au participat 
rectori, prorectori, directori ai birourilor de relații 
internaționale și profesori, împreună cu partenerii 
din Irlanda, Grecia, Germania și Marea Britanie.  

Prof. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici, din 
cadrul Facultății de Design de produs și mediu, este 
coordonatorul acestui proiect și a conferinței 
organizate de UNITBV.  

 

 
 

Discuțiile au urmărit obiectivele specifice ale 
proiectului prezentate și la adresa 
https://decide.unitbv.ro, respectiv dezvoltarea și 
implementarea unei curricule comune pentru 
profesorii din mediul academic universitar pentru a 
putea colabora cu studenții cu dizabilități. În al 
doilea rând, curricula prevede punerea la dispoziție a 
unei tehnologii asistive în biblioteci, instruirea 
bibliotecarilor precum și organizarea campaniilor 
media cu scopul de a crește gradul de conștientizare 
a acestor perspective. 

Punctul culminant al întâlnirii din România a fost 
reprezentat de semnarea Memorandului dintre 
Universitatea Transilvania din Brașov și 
Universitatea Karakalpak din Uzbekistan, acest 
acord implicând colaborarea și implicarea reciprocă 
în multiple activități și proiecte.  
 

Coordonator proiect:  
Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI 

Facultatea Design de produs și mediu 
 

Echipa de voluntari organizare:  
Alexandra ANGHEL,  Natalia  IOVA, Alexandra 

HAȘEGAN, Ovidiu IMBUZAN 
Studenți anul III, Comunicare și relații publice 
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SĂ AI O VIAȚĂ PLINĂ! DESPRE VOLUNTARIAT ȘI CREATIVITATE ÎN COMUNICARE 
 

Studenții Facultății de Sociologie și comunicare s-au 
întâlnit prima dată cu Lorand (Boți) Balint în 2013, în 
vremea când acesta era director de strategie la Publicis 
Bucharest.  

 

 
 

De atunci, aproape în fiecare an acesta s-a aflat în 
mijlocul studenților la diverse evenimente în Brașov 
sau ne-a fost gazdă la București, fie în calitate de 
Managing Director al agenției de publicitate Leo 
Burnett, fie în calitate de Marketing Director al 
Federației Române de Handbal sau de director la 
Publicis Sport & Entertainment. La fiecare întâlnire, la 
întrebările studenților despre sfaturile legate pentru a 
urma o carieră de succes în publicitate, Boți Balint 
răspundea și cu celebrul: „Să ai o viață plină!” De aici a 
venit și titlul evenimentului desfășurat în format hibrid 
pe 3 martie 2022: Să ai o viață plină! Despre 
voluntariat și creativitate în comunicare. 

 

 

Evenimentul, la care au participat studenții din 
primul an de la Comunicare și relații publice, l-a avut 
invitat și pe Sorin Psatta, fost Integrated Communi-
cation Director la Graffiti BBDO Romania, prima 
agenție internațională de publicitate care și-a 
deschis o filială în țara noastră, dar și fost profesor 
și mentor al lui Boți Balint.  

Studenții de la CRP au avut în primul rând ocazia să 
afle multe lucruri despre publicitatea românească.  

 

 
 

Cei doi invitați au fost foarte convingători cu 
privire la rolul voluntariatului și expunerea la 
experiențe diverse ca modalitate de a stimula 
creativitatea și inspirația în comunicare. Și nu aveau 
cum să nu fie convingători atât timp cât o bună 
parte a prezentării acestora a fost despre experiența 
lor de voluntari în favelele din Rio de Janeiro din 
urmă cu un deceniu. 
 

Conf. dr. Florin NECHITA, prodecan  
Facultatea de Sociologie și comunicare  
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„DE VORBĂ CU...”  CONF. DR. FLORIN NECHITA ȘI ANDA ANCA, PRIME BRAȘOV LA RADIO 
CAMPUS TRANSILVANIA 
 

Prin proiectul Radio Campus Transilvania reușim 
întotdeauna să evidențiem cele mai frumoase și 
interesante subiecte care îi vizează și atrag pe 
studenți și nu numai. Una dintre emisiunile cele mai 
difuzate este, fără îndoială, „De vorbă cu...”, un 
format de emisiune radio prin care ne dorim 
invitarea reprezentanților Universității Transilvania 
din Brașov și a altor personalități din diferite 
domenii de activitate, care fac lucruri deosebite.  

 

 
 

În 31 martie 2022, la emisiunea „De vorbă cu...” au 
fost în studio conf. dr. Florin Nechita, prodecan al 
Facultății de Sociologie și comunicare și Ramona-
Anda Anca, din partea asociației studențești PRIME 
Brașov. Pentru început am abordat subiecte ce fac 
trimitere cu precădere la bazele marketingului, 
tocmai pentru că este un subiect de mare interes 
profesional pentru invitatul nostru. Pe lângă 
acestea, activitățile extracurriculare sunt „a doua 
mea natură”, ne spune domnul profesor. Educația 
extracurriculară (realizată dincolo de procesul de 
învățământ) își are rolul și locul bine stabilit în 
formarea personalității noastre. Educația prin 
activitățile extracurriculare urmărește identificarea 
și cultivarea corespondenței optime dintre aptitu-
dini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, 
precum și stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii. Am abordat și tema brandingului 
personal și am ajuns la concluzia că acesta este un 
proces care clarifică, comunică ceea ce te face 
valoros, special și diferit în cadrul organizației în care 
activezi, în cadrul industriei, comunităților sau pieței 
în care îți desfășori activitatea. Invitatul nostru a 
transmis tuturor studenților un imbold „să aibă o 
viață plină, să trăiască cât mai multe experiențe”.  

În a doua parte a emisiunii am discutat cu Anda 
despre PRIME Brașov, un grup de inițiativă care a 
luat naștere în cadrul programului de studii 
Comunicare şi Relații Publice, din cadrul universității 
noastre. Acest grup și-a început activitatea încă din 
2010, printr-o serie de proiecte marca PRIME 
România, dar şi prin evenimente proprii.  

De ce merită să fii membru în PRIME Brașov? 
Pentru că îți poți pune în aplicare cele mai 
nonconformiste idei de evenimente, campanii și nu 
numai. Poți câștiga experiență practică și să cunoști 
specialiști din domeniu. Iată încă trei motive pentru 
care merită să faci voluntariat în cadrul PRIME 
Brașov:  
 ești un student creativ, pasionat de comunicare 

și vrei să îți dezvolți cât mai multe abilitățile; 
 cauți un mediu prietenos și smart unde să ai ce 

învăța și unde teoria se îmbină cu practica; 
 vrei să faci parte dintr-o echipă de oameni cool, 

alături de care să organizezi evenimente fresh. 
La final de emisiune, invitații noștri ne-au urat 

gânduri bune și curajul de a face lucruri frumoase! 
 

Arina-Codrina TACU,  
Radio Campus Transilvania  

studentă anul III, Comunicare și relații publice 
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NOUĂ ANI DE STUDENT SHOW 
  

Lansată pe 13 martie 2013 în parteneriat cu 
Radioteleviziunea Nova din Brașov, emisiunea 
studențească Student Show a împlinit nouă ani de 
existență.  

 

 
 

Acest proiect a fost la momentul înființării singurul 
de acest gen din țară, respectiv o serie de emisiuni 
săptămânale pe subiecte de interes studențesc 
realizate la evenimentele din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov sau în cadrul comunității 
brașovene. Zeci de studenți de la mai multe facultăți au 
făcut parte de-a lungul anilor din acest proiect și, 
pentru fiecare, implicarea în activitățile de 
documentare, filmare, editare, montaj și prezentare a 
materialelor video a reprezentat o formă de exprimare 
creativă și de depășire a unor limite.  

 

 
 

Abilitățile de comunicare dobândite în cadrul 
proiectului i-au ajutat pe mulți dintre membrii 
echipei Student Show în construirea propriilor 
cariere, iar pentru unii a reprezentat chiar poarta de 
intrare în lumea televiziunii. 

 

 
 

Emisiunea aniversară Student Show difuzată pe 1 
martie 2022 a reprezentat și debutul unei noi echipe 
de studenți realizatori, toți fiind în primul an al 
programului Media digitală. La fel ca la precedentele 
ediții aniversare, o parte din emisiune a fost dedicată 
mesajelor de la foștii membri ai echipei. Cealaltă parte 
a cuprins prezentarea unor proiecte realizate în cadrul 
primului semestru și în care conținutul video a fost 
forma lor preferată de exprimare.  

 

 
 

Entuziasmul și implicarea noii echipe care dă viață 
acestui proiect, confirmată și prin următoarele 
emisiuni realizate în luna martie, reprezintă o 
garanție că Student Show își va aniversa multe ediții 
și de acum înainte. 
 

Coordonator proiect Student Show 
Conf. dr. Florin NECHITA, prodecan  

Facultatea de Sociologie și comunicare  
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MĂRȚIȘORUL BUCURIEI 2022  
 

În fiecare an, pe 1 Martie, cu ocazia Zilei Universității 
Transilvania din Brașov, Facultatea de Sociologie și 
comunicare desfășoară evenimentul „Mărțișorul 
Bucuriei”. Aflat la cea de-a IX-a ediție, acest 
eveniment constă în oferirea de mărțișoare create 
sau achiziționate de studenții de la specializarea 
Asistență socială, persoanelor vârstnice. 

Dacă în anii trecuți studenții aveau posibilitatea de 
a oferi mărțișoarele persoanelor vârstnice institu-
ționalizate, anul acesta lucrurile au stat puțin altfel. 
Astfel că, în ciuda vremii de afară, am reușit să 
aducem primăvara în suflet și zâmbetul pe chipul 

doamnelor cu care ne-am întâlnit pe traseul 
Bulevardul Eroilor – Piața Sfatului, Brașov. 

Pentru studenții care s-au implicat voluntar, acest 
eveniment a fost o adevărată bucurie, deoarece au 
avut posibilitatea de a dărui și totodată de a primi, 
de a se încărca cu energia pozitivă a tuturor 
doamnelor care le-au mulțumit, au apreciat 
momentul și chiar i-au îmbrățișat.  
 

Lector dr. Marinela ȘIMON,  
Facultatea de Sociologie și comunicare 
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LANSAREA CELEI DE-A PATRA EDIȚII A ACADEMIEI DE ONLINE 
  

Cea de-a patra ediție a Academiei de Online s-a 
lansat pe 2 martie 2022 cu primul curs susținut de 
Andrei Prescură, SEO & Content Strategist în cadrul 
agenției de marketing online Romanian Copywriter.  

 

 
 

Și în acest an s-a menținut structura de opt 
cursuri susținute de specialiști de la cele două 
agenții de marketing online brașovene, Romanian 
Copywriter și The Pharmacy, iar formatul de 
desfășurare a fost cu prezență fizică. 

 

 
 

Ceilalți trei traineri din cadrul ediției din acest an 
au fost Cătălin Ionașcu (Project Manager și fondator 
al Romanian Copywriter), Zoe-Larisa Ionașcu 
(Copywriter la Romanian Copywriter) și Ovidiu 
Bălcăcian (cofondatorThe Pharmacy). 

 

 
 

Cei patru traineri au inclus exemple și exerciții 
inspirate din studii de caz reale din portofoliul de 
proiecte al celor două agenții, dar și din 
aprofundarea unor studii de caz discutate la alte 
discipline din perspectiva comunicării online. 

Noutatea acestei ediții este cursul de TikTok Ads 
programat pe 20 aprilie 2022.  
 

Conf. dr. Florin NECHITA,  prodecan 
Facultatea de Sociologie și comunicare 
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VIZITA STUDENȚILOR DIN ANUL I ÎN LABORATOARELE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV  
 

Cu ocazia Zilei Universității Transilvania din 
Brașov, studenții din anul I ai Facultății de Știința și 
Ingineria Materialelor au avut prilejul de a asista la o 
serie de aplicații utilizând tehnologii de obținere a 
materialelor și echipamente de testare din cadrul 
Institutului de Cercetare - Dezvoltare al Universității 
Transilvania din Brașov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studenții au fost implicați în activitățile de 

obținere a diferitelor produse sau semifabricate, 
utilizând atât tehnologiile neconvenționale 
(fabricație aditivă), cât și cele convenționale (turnare 
și deformare la cald).  

 

 
 

Aceștia au participat la proiectarea și execuția 
unor obiecte decorative din PLA (acid polilactic) și 
PA6 (poliamidă) utilizând două tipuri ale 
tehnologiilor aditive.  

 
 

În plus, s-a demonstrat, atât obținerea unor 
spume metalice din aluminiu, topirea materiei prime 
realizându-se într-un cuptor cu inducție, cât și 
execuția unui semifabricat din oțel prin forjare liberă. 
De asemenea, studenții au fost îndrumați să 
determine duritatea unor materiale de uz comun, 
printre care ecranele telefoanelor personale și să 
discute pe seama diferențelor observate între mărci 
și modele diferite. 

 

 
 

În urma acestei vizite, studenții și-au exprimat 
dorința de a se implica cu interes în activitățile 
desfășurate la nivelul centrelor de cercetare 
prezentate. La final, studenții au primit și câteva 
cadouri (piese fabricate aditiv), ei având o contribuție 
directă la execuția unora dintre ele. 
 

Șef lucrări dr. ing. Iuliana GHEORGHIȚĂ 
Facultatea de Știința și ingineria materialelor 
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ZIUA UNIVERSITĂȚII LA MEDIATECA NORBERT DETAEYE 
 

Ziua Festivă a Universității Transilvania din Brașov 
a fost sărbătorită la Mediateca Norbert Detaeye 
printr-un eveniment constituit dintr-o prezentare cu 
tema „Digitizarea, o metodă de perpetuare a 
motivelor tradiționale din patrimoniul textil”, urmată 
de un workshop de cusături tradiționale. 

 

 
 

Expunerea – realizată în prezența decanului 
facultății, conf. dr. ing. Alin Olărescu și a studenților 
de la Facultatea de Design de mobilier și inginerie a 
lemnului – a pornit de la definirea noțiunii de 
patrimoniu și împărțirea acestuia în natural și 
cultural, cu exemple de obiective și obiecte din 
România clasificate în Patrimoniul UNESCO, între 
care se află și mărțișorul.  

 

 
 

Prezentarea video a continuat cu exemple de motive 
digitizate și folosirea lor ulterioară în diverse cusături.  

Apoi am explicat diferența între digitizare, 
digitalizare și transformare digitală, noțiuni de 
actualitate, prezentând un caz concret de 
transpunere în format digital, vectorial a unui motiv 

tradițional, pentru preluarea de orice tip de mașină-
unealtă cu comandă numerică. 

 

 
 

În a doua parte a evenimentului, studenții au 
învățat câteva puncte de cusături tradiționale 
românești, dar care sunt întâlnite și în alte culturi. 
Doamna Rafila Săracu, membră a grupului 
Șezătoare în Șcheii Brașovului ni s-a alăturat în 
acest demers. 

 

 
 

A fost o oază de liniște și gânduri bune, bucuria și 
speranța fiind redate și prin simbolul alb-roșu al 
mărțișorului ancestral. 

 

Drd.  Antonela LUNGU 
Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului 
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1 MARTIE LA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ 
 

În cadrul Laboratorului L5 s-a desfășurat 
activitatea „Robotică și realitate virtuală”. Elevilor și 
studenților aflați în vizită le-au fost prezentate 
echipamente de ultimă generație utilizate în 
ingineria virtuală, fiind realizate și o serie de 
demonstrații. În același timp, elevii au luat contact 
cu „lumea roboților”. 

 

 
 

 

S-au prezentat etapele necesar a fi parcurse de la 
concept la proiectare și realizare și evaluarea 
virtuală a proiectării. În cadrul aceleiași manifestări 
s-a prezentat modul de funcționare atât al 
standurilor holografice, cât și al sistemelor haptice. 

În cadrul Laboratorului L9 a putut fi vizionată 
miniexpoziția permanentă intitulată „Pași prin 
istoria motoarelor românești”. Elevii și studenții au 
putut vedea o serie de motoare dezvoltate la Uzina 
de Tractoare Brașov, Uzina de Autocamioane 
Brașov, Uzina ARO Câmpulung Muscel. Prezentarea 
a fost însoțită de pliante cu principalele date tehnice 
ale motoarelor, acestea fiind recondiționate de către 
studenții facultății printr-un proiect finanțat de 
universitate. În cadrul aceluiași laborator studenții 
au putut viziona și realizările studenților Facultății 
de Inginerie mecanică, în particular autoturismul 
Twizy care a obținut premiul I în anul 2019 la 
concursul organizat de compania RENAULT. 

 

       
 

Un alt punct de atracție l-a reprezentat prezen-
tarea standurilor de testare la mica viteză, cu 
manechin și pasager. 

 

  
 

Cu această ocazie elevilor și studenților le-au fost 
descrise componentele unui manechin folosit în 
testele de accident, modul de realizare al acestora și 
echipamentele folosite pentru înregistrarea datelor 
experimentale. Vizitatorii au avut ocazia să testeze 
șocul pe care-l resimt la impact cu viteze mici. 

 
 

 
 
 

Prin implicarea în discuții și întrebările adresate se 
poate considera că toți vizitatorii au obținut 
informații utile atât despre preocupările tehnice din 
trecut și din prezent, dar mai cu seamă despre 
viitoarele direcții dezvoltate în cadrul Facultății de 
Inginerie mecanică. Ziua Universității Transilvania 
din Brașov, la Facultatea de Inginerie mecanică a 
reprezentat o incursiune în trecutul, prezentul, dar 
mai cu seamă în viitorul ingineriei. 

 

Prof.dr.ing. Ioan Călin ROȘCA, decan 
Facultatea de Inginerie mecanică 
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ZIUA UNIVERSITĂȚII LA FACULTATEA ITMI  
 

În cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele 
Universității la Departamentul Ingineria fabricației din 
Facultatea de Inginerie tehnologică și management 
industrial, a avut loc prima etapă a concursului SCARA 
CAD și 3D Printing pentru elevi creativi. La această 
activitate au fost reprezentate patru unități de 
învățământ liceal din Brașov: Colegiul Tehnic „Mircea 
Cristea”, Colegiul Tehnic Transilvania, Liceul vocațional 
de Arte Plastice „Hans Mattis-Teutsch" și Colegiul 
Tehnic de Transporturi.  

Lucrările au fost prezentate de 16 elevi și patru cadre 
didactice care i-au coordonat. Toate lucrările propuse 
de concurenți (modele 3D) vor fi realizate fizic prin 
tehnologii aditive în Laboratorul de tehnologii aditive al 
departamentului. Un juriu alcătuit din cadre didactice 
din Departamentul Ingineria fabricației, condus de 
către prof. dr. ing. Mircea Viorel Drăgoi, va ierarhiza 
lucrările în vederea acordării premiilor la cele trei 
secțiuni ale concursului. Concursul a avut un răspuns 
favorabil din partea elevilor participanți, care au 
apreciat foarte bine activitatea, mediatizând-o pe 
paginile rețelelor sociale ale liceelor.  

 

   
 

 
 

În Departamentul Inginerie și management 
industrial, atelierul „Industry 4.0 – limite și provocări” 
a fost coordonat de prof. dr. ing. Adriana Florescu, 
care le-a descifrat studenților câteva enigme ale 
conceptelor de digitalizare a fabricației industriale. Au 
fost prezentate etapele istorice principale ale 
evoluției producției de bunuri precum și direcțiile 

viitoare în contextul cărora absolvenții noștri vor 
activa pe piața muncii. 

Provocarea „De la idee la produs în 50 de minute“ a 
fost rezolvată cu succes de șef lucrări dr. ing. Marius 
Daniel Năsulea. Pornind de la o schiță a piesei, colegul 
nostru le-a arătat studenților și elevilor de liceu 
prezenți cum se modelează piesa utilizând un mediu 
de proiectare CAD și apoi, în laboratorul de conducere 
numerică, cum se fabrică această piesă pe 
echipamentul de fabricație Victor Vcenter 55. 

 

 
 

În Laboratorul de sisteme și tehnologii avansate de 
fabricație al ICDT, dr. ing. Sorin Barabas a prezentat 
studenților de la IMA (Ingineria și managementul 
afacerilor) tehnologia de tăiere cu jet de apă și abraziv. 
 

 
 

Studenții au fost foarte interesați de această metodă 
flexibilă de prelucrare a pieselor, care oferă posibilități 
multiple privind forma și complexitatea acestora. 

 
Șef lucr. dr. ing. Alexandru FILIP, prodecan 

Facultatea de Inginerie tehnologică și 
management industrial 
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ZIUA UNIVERSITĂȚII LA FACULTATEA DE DESIGN DE MOBILIER ȘI INGINERIE A LEMNULUI 
 

   

Ziua Universității Transilvania Brașov a fost celebrată 
la Facultatea de Design de mobilier și inginerie a 
lemnului printr-un eveniment în care studenții au fost 
invitați să viziteze expoziția Design și restaurare de 
mobilier iar apoi la un workshop de traforaj. 

Conf. dr. ing. Alin Olărescu, decanul facultății, a 
explicat studenților din anul I faptul că, începând din 
anul 2011, la 1 martie se sărbătorește Ziua Festivă a 
Universității. 

În Holul expozițional al facultății sunt prezentate 
creații ale studenților precum și piese de mobilier și 
alte obiecte din lemn restaurate în cadrul facultății.  

 
Studentul din anul II, Andrei Dan a coordonat 

atelierul de traforaj la care mai întâi le-a arătat 
colegilor lui câteva lucrări realizate de el, 
menționând că tehnica traforajului este folosită 
pentru decupare și decorare.  

Apoi a prezentat instrumentarul de lucru: cadru 
ferăstrău, pânze de ferăstrău, suport de tăiere, 
hârtie adezivă, aracet. Le-a explicat care sunt fazele 
de execuție, începând cu alegerea și decuparea 
modelului, pregătirea materialului și până la  
traforarea propriu-zisă și a realizat o tăiere 
demonstrativă. 

 
Interesați și foarte dornici să încerce, studenții au 

experimentat pe rând traforarea, modelul preferat 
fiind un fluture.  

 
Întâlnirea a constituit un moment de socializare 

reală, respectiv o comunicare interactivă și un prilej 
de bucurie. 

 
Drd.  Antonela LUNGU 

 Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului 
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ZIUA UNIVERSITĂȚII LA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII 
 

Manifestările organizate cu ocazia Zilei 
Universității – 1 Martie 2022 se înscriu în tematica 
acțiunilor promovate consecvent în ultimii ani de 
Facultatea de Construcții, în sensul dezvoltării și 
consolidării relațiilor de colaborare cu mediul eco-
nomic, pe subiecte concrete, de interes major pentru 
studenți. 

Acțiunile propuse de facultate în colaborare cu 
reprezentanții mediului economic s-au desfășurat 
online și cu participare fizică într-o atmosferă domi-
nată de prelegeri şi discuții interactive pe tematicile 
prezentate. Evenimentele organizate în zilele de 1-3 
martie au reunit reprezentanții firmelor participante 
și colaboratorii acestora cu un număr de peste 70 de 
studenți însoțiți de cadre didactice din facultate, 
după desfășurătorul prezentat succint în continuare.  

Aplicații software în construcții și instalații - 
această secțiune a fost susținută în format online, 
prin două prelegeri specifice domeniului de Inginerie 
civilă și instalații, cu titlurile: „Facem echipă cu 
inginerii de 30 ani” și „Preț corect la gaze și energie”. 

La primul eveniment a participat firma de aplicații 
software ALLPLAN, împreună cu două companii de 
proiectare în construcții civile, industriale și agricole, 
respectiv căi ferate, drumuri și poduri, cu experiență 
și realizări deosebite în domeniu. Prezentarea a fost 
însoțită de imagini relevante, care au suscitat 
interesul și curiozitatea auditoriului, concretizate în 
discuții interactive bazate pe întrebări și răspunsuri 
clarificatoare. 

 

 

 
 

Cel de-al doilea eveniment s-a adresat cu precădere 
programului de studii de licență Instalații pentru 
construcții și a reprezentat o întâlnire de succes între 
studenți și președintele asociației ,,Energia Inteli-

gentă’’. Întâlnirea a fost marcată de claritatea prelegerii 
și a răspunsurilor formulate, într-o atmosfera bazată 
pe dialog și argumentație logică. 

Studenții în fața exigențelor utilizatorilor - 
acțiunea desfășurată în această secțiune, sub 
denumirea ,,PCCC - Sistem funcțional de stagii de 
practică pentru studenții din domeniul construcțiilor 
și căilor de comunicații’’, cu prezență fizică, a adus la 
masa dialogului și a schimburilor de idei studenții 
programelor de studii Căi ferate, drumuri și poduri, 
respectiv Construcții civile, industriale și agricole, în 
fața exigențelor angajatorilor, exprimate prin 
prelegerea și răspunsurile acordate de către 
reprezentanții Asociației profesionale de drumuri și 
poduri – Filiala București.  

 

 
 

Evenimentul s-a încheiat prin adeziunea unui 
număr important de studenți la propunerile 
asociației, de participare în proiectul definit prin 
tematica prelegerii și de efectuare a stagiului de 
practică semestrială la unități de Căi ferate, drumuri 
și poduri, afiliate acestei asociații profesionale. 

Evenimentele derulate vizează consolidarea rela-
țiilor de colaborare a facultății cu entități reprezen-
tative ale mediului de afaceri și asociații profesionale, 
precum și la formarea percepției reale a studenților 
față de exigențele mereu crescânde ale angajatorilor. 

 
 

Prof. dr. ing. Ioan TUNS, decan 
Facultatea de Construcții 
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ABSOLVENȚI LA ZIUA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
  

Primul și ultimul eveniment din cadrul celor șase 
evenimente desfășurate în cadrul Facultății de 
Sociologie și comunicare pentru a celebra Ziua 
Universității Transilvania din Brașov au avut ca 
invitați doi absolvenți ai programului de studii de 
licență Comunicare și relații publice. 

 

 
 

Luni, 28 februarie 2022, Ioana Moașa, absolventă 
a promoției 2014, le-a vorbit studenților participanți 
la evenimentul Teoria și practica în comunicare 
despre parcursul ei profesional și despre importanța 
îmbinării teoriei cu practica obținută prin implicarea 
în activități extracurriculare și de voluntariat.  

 

 
 

Ioana este în acest moment Communication 
Manager South Central Europe la compania 
Unilever. Ioana a fost printre cei mai buni studenți ai 
generației din care a făcut parte, dar asta nu a 
împiedicat-o să desfășoare activități de voluntariat 
în cadrul PRIME (Asociația studenților europeni în 
PR și comunicare) sau să desfășoare un program de 
internship de trei luni în cadrul agenției de 

publicitate Publicis din Varșovia prin intermediul 
programului Erasmus. 

Sâmbătă, 5 martie 2022, Octavian Aftanasă, un alt 
absolvent pasionat de publicitate, fost președinte al 
PRIME și un student deosebit de activ în activitățile 
de voluntariat, a susținut prezentarea Creativitate în 
comunicare. Alături de el s-a aflat Anca Gânscă, 
Coordonator Comunicare la Fundația Comunitară 
Brașov. În perioada în care Octavian a fost student, 
Anca era coordonatoarea Incubator 107, o 
organizație deosebit de activă în comunitatea locală.  

 

 
 

Cei doi le-au prezentat parcursul carierei lor 
actualilor studenți, începând cu activitățile 
organizate în cadrul facultății până la job-urile pe 
care le au în prezent. Cei doi le-au povestit 
studenților despre rolul formativ al voluntariatului în 
cadrul PRIME și Incubator 107. Prezentarea a fost 
interactivă, iar studenții participanți au avut ocazia 
să afle mai multe despre rolul unei bune comunicări 
în construirea relațiilor cu clienții. 

Cele două întâlniri s-au dovedit inspiraționale în 
special pentru studenții din primul an al programului 
Comunicare și relații publice, studenți care au primit 
astfel alte două imbolduri decisive în demersul lor de 
reînființare a asociației PRIME Brașov. 

 
Conf. dr. Florin NECHITA, prodecan  

Facultatea de Sociologie și comunicare 
Anda ANCA, studentă  

Comunicare și relații publice, anul I 
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ZIUA UNIVERSITĂȚII LA FACULTATEA DE MUZICĂ 
 

1 Martie marchează Ziua Universității Transilvania 
din Brașov, dând ocazia studenților diferitelor 
facultăți să organizeze evenimente aniversare.  

 

 
 

Ca în fiecare an, studenții Facultății de Muzică au 
fost prezenți pe scenă, în sala mare a Complexului 
Memo, pentru a încânta publicul cu bijuterii muzicale 
din repertoriul instrumental, dând voie primăverii să 
se apropie de sufletele noastre.  

 

 
 

Inedit pentru acest an a fost faptul că, în cadrul 
celor două recitaluri pregătite de lector dr. Leona 
Varvarichi, au fost incluși și studenții anului I, care 
după doar un semestru de pregătire au evoluat 

alături de colegii lor mai mari și mai experimentați. 
Prestația tuturor a fost de un înalt nivel, fiind 
apreciați de publicul participant.  

În cele două recitaluri au fost prezentate atât 
lucrări din repertoriul solistic pentru pian (Sarah 
Păun, an I IM și Alexandra Mitu, an II IM - clasa conf. 
dr. Anca Preda-Uliță), dar și lucrări destinate 
formațiilor camerale - duo, trio sau cvartet (Andreea 
Tofanel - violă, Roberto Gherman - vioară, Maria 
Botosencu - vioară, Ferencz Tihamer - violoncel, 
Deak Abigel - viola, Ionel Suciu - clarinet).  

 

 
 

Lector dr. Cristina Buga și lector dr. Lioara Frățilă 
au participat la ambele recitaluri, acompaniind la 
pian o parte dintre studenții de mai sus. Au fost 
prezentate lucrări din compozițiile lui L. van 
Beethoven, J. Brahms, W. A. Mozart, M. Bruch, R. 
Schumann, Fr. Schubert, Fr. Chopin, C. Saint-Saens. 

 
Lector dr. Lioara FRĂȚILĂ 

Facultatea de Muzică 
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EVENIMENT DEDICAT MANEVRELOR MEDICALE SIMULATE LA FACULTATEA DE MEDICINĂ 
 

Cu ocazia zilei aniversare a Universității Transilvania 
din Brașov la data de 1 martie 2022, Facultatea de 
Medicină a organizat evenimentul „Manevre medicale 
simulate pe manechine complexe”. 

 

 
 

Acest eveniment este prilejuit de dotarea recentă 
a Facultății de Medicină cu echipamente de simulare 
moderne, care permit studenților să dobândească 
abilități clinice necesare în practica medicală. 

 

    
 

Demonstrațiile practice au fost coordonate de către 
șef lucrări dr. med. Adrian Bărăcan, coordonator al 
disciplinei de Terapie intensivă și asist. univ. drd. 
Alexandru Lăculiceanu. 

 

 
 

Peste 30 de studenți au parcurs stațiile de abilități 
în suport vital de bază și avansat la adult și copil, 
auscultația zgomotelor cardiace.  

 

 
 

Evenimentul a avut loc la Institutul de Cercetare și 
Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov, 
locul unde va funcționa Centrul de simulare al 
Facultății de Medicină. 

 

 
 

Conf. dr. med. Andrea Elena NECULAU,  
Facultatea de Medicină 
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CROSUL CARITABIL „ALERG PENTRU MAMA” 
 

 
În data de 6 martie 2022, în orașul nostru, a fost 

organizat de către Filiala AMiCUS Brașov, prima 
ediție a crosului caritabil „Alerg pentru mama”, 
având ca beneficiar Asociația ADRA România.  

 

 
 

Donațiile strânse în urma desfășurării acestui 
eveniment sportiv au fost folosite pentru a ajuta 
victimele abuzului în familie, oferindu-le suport 
financiar, dar și emoțional.  

 

 
 

Cauza crosului a strâns laolaltă oameni de toate 
vârstele, care au dorit să îmbine pasiunea pentru 
sport cu facerea de bine!  

 

 
 

Rezultatele crosului au fost pe măsură, iar 
participanții au fost extrem de încântați, așteptând 
cu nerăbdare edițiile viitoare! 
 

Iulia ZINCĂ, studentă 
Facultatea de Medicină 
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ALUMNI DE PRIMĂVARĂ LA PSE 
 

Ca în fiecare an, de un timp încoace, la început de 
primăvară serbăm Ziua Universității Transilvania din 
Brașov la Facultatea de Psihologie și științele 
educației și prin evenimentul Alumni Day.  

 
 

Primăvara aceasta, de care iarna încă nu pare să se 
desprindă, ne-a fost înseninată de invitații „Alumni de 
primăvară”. Cum în domeniile noastre de activitate, 
psihologia și pedagogia, majoritatea profesioniștilor 
sunt femei, am considerat potrivit să avem ca invitați 
șase absolvenți mărțișor, care s-au remarcat printr-o 
evoluție profesională de succes: Bogdan Borcoman 
(psihoterapeut), Romeo Mărăcineanu (psihopedagog), 
Ovidiu Mihail Postolache (psiholog clinician), Ionuț 
Alexandru Suciu (învățător), Bogdan Suciu (absolvent 
Psihologie, masterand) și Daniel Tănăsuică (profesor). 

Invitații noștri le-au împărtășit studenților, preț de 
câteva ceasuri într-o seară de weekend, din 
provocările, obstacolele și reușitele experienței lor 
academice și profesionale. Astfel, am cunoscut doi 
foști ingineri, un silvicultor și un constructor, care la un 
moment dat în viață, au virat către o altă opțiune 
profesională, mai apropiată inițial nevoilor și ulterior 
resurselor și dorințelor lor de dezvoltare profesională.  

 

Am avut și invitați care au mărturisit că meseria i-a 
ales pe ei, iar acum apreciază și mai mult ce au învățat și 
sunt conștienți că, în lucrul cu oameni și copii speciali, 
este nevoie de sensibilitate, dar și de competență.  

Am reîntâlnit foști studenți, azi invitați, a căror 
dorință din copilărie a fost să devină oameni ai 
catedrei. Astfel, studenții au putut cunoaște un 
Domn învățător și un Domn profesor dăruiți pentru 
meseria pe care, dacă ești onest cu tine și cu ceilalți, 
nu o poți face fără să ai chemare pentru ea. Și nu în 
ultimul rând, l-am avut invitat pe cel care începe să 
devină o voce reprezentativă pentru cei care au 
reușit să transforme nevoile speciale de învățare 
într-un exemplu de mobilizare în depășirea lor. 

 

 

Mulțumim pe această cale valoroșilor invitați, 
studenților și colegilor implicați și participanți. Vă 
invităm să descoperiți întreaga poveste și pe 
https://www.facebook.com/FPSE.UnitBv.  

 

Echipa Rose: 
Lector dr. Iolanda BELDIANU,   

Responsabil ALUMNI FPSE 
Conf. dr. Daniela PORUMBU,  

Expert pentru mediul socio-economic 
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ABSOLVENȚI CU CARE NE MÂNDRIM – RADU MICLEA  
 

 
 

Născut la 5 februarie 1996 în orașul Agnita 
(județul Sibiu), am studiat la Colegiul Tehnic „August 
Treboniu Laurian” din Agnita, profilul real de 
matematică-informatică.  

De atunci am dobândit și pasiunea față de 
materiile exacte, urmând ca după terminarea 
liceului, în anul 2015, să fiu admis la Facultatea de 
Inginerie tehnologică și management industrial din 
Brașov, mai exact la specializarea de Inginerie 
Economică Industrială. 

Începând cu al III-lea an universitar (2017-2018), 
am obținut o mobilitate Erasmus+ pentru primul 
semestru la University of Southern Denmark (SDU) 
în Odense, unde am avut parte de o experiență 
remarcabilă, atât din punct de vedere profesional, 
prin materiile și modul excepțional prin care erau 
predate cursurile, având ca principal obiectiv de 
învățare, cel practic, cât și o experiență personală 
unică, prin interacțiunile multiculturale cu studenții 
care au venit din diferite țări de pe glob. 

După întoarcerea din mobilitatea Erasmus+, am 
luat parte la competiția AFCO 2018 cu proiectul 
„Utilizarea structurilor din materiale compozite în 
industria aerospațială”, unul dintre proiectele pe 
care le-am dezvoltat în cadrul mobilității Erasmus+,  

obținând locul al III-lea la secțiunea de Inginerie. 
Având acest proiect la bază, am obținut și una dintre 
Bursele Private de Excelență Schaeffler „10 pentru 
10”, în sesiunea de toamnă 2018.  

În cadrul companiei Schaeffler România am luat 
parte la două stagii de practică de vară, primul fiind 
în anul 2016 în cadrul Departamentului Industrial 
Engineering, iar al doilea stagiu în vara lui 2018 la 
Departamentul de Sculărie, secția Tehnologie. 

Am fost unul dintre membrii fondatori al grupului 
„JobStud” din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, care avea ca principal obiectiv, punerea în 
legătură a studenților cu locurile de practică, 
respectiv de muncă oferite de companiile partenere. 

După terminarea celor patru ani de studii 
universitare de licență (2019), la finalul cărora am 
obținut notă 10 la examenul de licență, am urmat 
masteratul în cadrul aceleiași facultății, urmând 
specializarea Ingineria Fabricației Inovative. 
Începând cu al doilea semestru al celui de al doilea 
an de masterat, am luat parte la o nouă mobilitate 
Erasmus+, de data aceasta la Universitatea NOVA din 
Lisabona, unde am avut ca principal obiectiv 
elaborarea și realizarea lucrării de disertație cu titlu 
„Proiectarea și implementarea unui dispozitiv de 
împrăștiat gărgărițe”, pentru care am obținut nota 10. 

După terminarea celor doi ani de masterat (2021), 
începând cu data de 1 septembrie 2021 m-am 
angajat în cadrul companiei Schaeffler România, pe 
postul de Project Manager Officer (PMO), având rolul 
principal de suport în coordonarea proiectelor din 
cadrul departamentului Automotive la nivel global. 

 
Radu MICLEA 
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