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Documentul de referínlã 7

Nr. înregistrare: Srff7t ,< I le>20 /f

RAPORTUL DEPARTAMENTULUT DE EVALUARE A CALTTÃ1il Al ARACTS

PRIVIND EVALUAREA EXTERNÃ A CAL|TÃTII ACADEMICE

din
rNsTtTuTtA or îruvÃ1ÄMÂNT SUpERtOR ACRED|TATÃ

UN|VERS|TATEA,,TRANS!LVANtA" DtN BRASOV

1. Universitatea ,,Transilvania" din Bragov cu sediul administrativ în B-dul Eroilor nr. 29, Braçov,
denumitä în continuare çi UTBv, este o institutie de învä1ãmânt superior de stat.

2. Universitatea ,,Transilvania" din Bragov a part¡c¡pat la procesul de evaluare institutionalä în
anul 201-3 (calificativ acordat Grad de încredere ridicatl.

3. Evaluarea a fost efectuatä în conformitate cu prevederile Metodologiei de evoluore externö,
stondordele, stondardele de referintö çi listo indicotorilor de performonfö susmenlionate, cu
modificärile çi completärile ulterioare, çi a Ghidului activitötilor de evaluare o colitölii
programelor de studii universitore çi o instituliilor de învölömônt superior, cu modificärile 5i
completä rile ulterioare.

4. Principalele obiective ale evaluärii externe a calitäJii educaliei la Universitatea ,,Transilvania"
din Bragov au fost urmãtoarele:
a. verificarea conformitälii informaliilor çi a datelor prezentate de institulia vizitatä în Raportul

de evaluare internä (autoevaluare), precum çi a celor prezentate în anexele la raport;
b. verificarea conformitã[ii cadruluijuridic de organizare çi funclionare a instituliei;
c. evaluarea, din punct de vedere cantitativ çi calitativ a personalului didactic gi a tuturor

aspectelor legate de activitatea acestuia;
d. evaluarea existenlei unor regulamente specifice pentru toate tipurile de activitäfi, a

procedurilor gi a modului de aplicare a acestora;
e. evaluarea capacitälii institulionale, aça cum a fost ea descrisä în Raportul de Evaluare

lnternã gi argumentatä prin anexele la raport, precum çi prin constatäri la fala locului în
ceea ce privegte baza materialã, existenTa tuturor structurilor funclionale (management
academic gi administrativ etc.);

f. verificarea modului de aplicare a reglementärilor în vigoare în legäturä cu activitatea
profesionalä a studenlilor, de la admiterea în universitate çi pânä la absolvirea cursurilor,
utilizarea sistemului de credite transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului
necesar desfãgurärii activitä!ilor de cercetare specifice pentru programele de studii din
ciclurile ll ;i lll etc.;

g. evaluarea eficacitälii educalionale prin verificarea satisfacerii standardelor de performan!ä
referitoare la conlinutul programelor de studii, rezultatele învä!ärii, realizarea de activitäli
gtiinfifice, valorificarea cercetãrii çtiinfifice, asigurarea resurselor învä1ärii etc.;

h. evaluarea modului de implementare a managementului calitã|ii sub toate aspectele gi

pentru toate domeniile de activitate, care fac obiectul misiunii instituliei vizitate;
i. evaluarea modului în care se aplicä codul de eticä çi integritate academicä çi a modului în

care se asigurä un climat academic çi çtiinfific real;
j. evaluarea nivelului de transparen!ä a informaliei publice în legäturä cu activitälile specifice,

care se efectueazã în cadrul UTBv.
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5 în conformitate cu protocolulîncheiat cu UTBvîn data de 1-8 ianuarie 201-8 în cadrulevaluäriiau
fost cuprinse, pe lângä obiectivele urmärite la nivel institulional, çi 19 programe de studii

universitare de licenlä acreditate, din care L7 la forma de înväjämânt cu frecven!ä çi douä la

forma de învä1ämânt la distan!ä:

Nr.

crt.
Facultatea Domeniulde licentã Specializarea

Forma de

învätä-

mânt

Nr. de

credite

I
Facultatea de

lnginerie Electricä Si

$tiinta Ca lculatoarelor

lngineria sistemelor
Automaticä 5i informaticä

aplicatä
IF 240

2

Facultatea de

lnginerie Electricä $i

$tiinta Ca lculatoarelor

lnginerie electricä

lnginerie electricä gi

calculatoare

(în limba englezä)

IF 240

3.

Facultatea de

Silviculturä 5i

Exploatäri Forestiere

lnginerie geodezicä
Mäsurätori terestre çi

cadastru
IF 240

4
Facultatea de

lngineria Lemnului
lnginerie forestierä lngineria prelucrärii lemnului IF 240

5
Facultatea de

Constructii
lngineria instalaliilor lnstalatii pentru constructii IF 240

6

Facultatea de

Matematicä gi

lnformaticã

lnformaticä lnformaticä ID 180

7

Facultatea de

Matematicä çi

lnformaticä

lnformaticã lnformaticä aplicatä IF 180

L
Facultatea de

Matematicä gi

lnformaticä

lnformaticä
lnformaticä aplicatä

(în limba germanä)
IF L80

9.

Facultatea de $tiinte
Economice çi

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor
(în limba englezä)

IF 180

10.

Facultatea de $tiinte
Economice gi

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Economia comertului,

turismului çi serviciilor
IF 180

1J.

Facultatea de

Psihologie gi $tiintele
Educa!iei

$tiinle ale educaliei
Pedagogia învãträmâ ntului
primar çi preçcolar

IF 180

12.

Facultatea de Educatie

Fizicä gi Sporturi

Montane

Kinetoterapie
Kinetoterapie 5i motricitate

specialä
IF 180

13. Facultatea de Sänãtate Medicinä IF 360
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6. Comisia de experti evaluatori care a efectuat vizita în perioada L6-18.05.2018 a avut
urmätoa rea componentä:

Prof. univ. dr. ing. lordan Petrescu - Universitatea Tehnicä de Constructii din Bucureçti, Director de

misiune;

Prof. univ. dr. Råzvan Liviu Nistor - Universitatea ,,Babeç-Bolyai" din Cluj Napoca, Coordonatorul echipei

de experlievaluatori;

Vlad Nicolae Popescu - ARACIS, Secretar tehnic;

Prof. univ. dr. $tefan Szamoskozi - Universitatea ,,Babeg-Bolyai" din Cluj-Napoca, Reprezentantul

Comisiei consultative;

Prof. univ. dr. Doinila Ciocîrlan - Universitatea ,,Româno-Americanä" Bucureçti, Expert evaluator

Comisie instituliona lä;

Prof. univ. dr. Daniela Danciu - Universitatea din Craiova, Expert evaluator la programul Automaticä çi

informaticã aplicatä;

Prof. univ. dr. Valentin Nävråpescu - Universitatea ,,Politehnica" Bucureçti, Expert evaluator la

programul lnginerie electricä çicalculatoare (în limba englezã);

Prof. univ. dr. Adrian Savu - Universitatea Tehnicä de Construcfii Bucureçti, Expert evaluator la

programul Mäsurãtori terestre gi cadastru;

Prof. univ. dr. loan Vida-Simiti - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Expert evaluator la programul

lngineria prelucrärii lemnului;

Prof. univ. dr. Teodor Mateescu - Universitatea Tehnicä Gheorghe Asachi din lagi, Expert evaluator la

programul lnstalalii pentru construclii;

Conf. univ. dr. Emilia Gogu - Academia de Studii Economice Bucureçti, Expert evaluator la programul

lnformaticä - lD;

Conf. univ. dr. Daniela Dãnciulescu - Universitatea din Craiova, Expert evaluator la programul

lnformaticã - lD;

Prof. univ. dr. Horia Florin Pop - Universitatea ,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, Expert evaluator la

programul lnformaticä aplicatä;

Medicinä

L4 Facultatea de Litere Limbä 9i literaturä

Limba gi literatura romanã -

O limbä gi literaturä modernä

(englezä, francezä)

ID L80

1-5 Facultatea de Litere
Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(germanä - englezã)
IF 1_80

16 Facultatea de Litere Studii culturale
Studii americane
(în limba englezä)

IF 1_80

t7 Facultatea de Drept Drept Drept IF 240

18

Facultatea de

Sociologie çi

Comunicare

Asistentä socialä Asisten!ã socialä IF 180

1_9.

Facultatea de

Sociologie çi

Comunicare

$tiinte ale

comunicärii
Comunicare gi relalii publice IF L80
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Prof. univ. dr. lon tancu - Universitatea din Craiova, Expert evaluator la programul lnformaticä aplicatä

(în limba germanä);

Prof. univ. dr. luliana Ciochina - Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteçti, Expert evaluator la

progra mul Administrarea afacerilor (în limba englezä);

Prof. univ. dr. Alina Badulescu - Universitatea din Oradea, Expert evaluator la programul Economia

comerlului, turismului gi serviciilor;

Prof. univ. dr. Steliana Toma - Universitatea Tehnicä de Construclii Bucureçti, Expert evaluator la

programul Pedagogia înväçãmântului primar gi preçcolar;

Prof. univ. dr. Virgil Ene-Voiculescu - Academia Navalä ,,Mircea cel Bätrân" Constan!a, Expert evaluator

la programul Kinetoterapie çi motricitate specialä;

Prof. univ. dr. Laurenliu Mogoan!ä - Universitatea de Medicinã çi Farmacie Craiova, Expert evaluator la

programul Medicinä;

Prof. univ. dr. gtefan Stanciu - $coala Nalionalã de StiinTe Politice çi Administrative din Bucureçti, Expert

evaluator la programul Limba çi literatura romanä - O limbä çi literaturä modernä (englezä, francezä) -
ID;

Prof. univ. dr. liviu Franga - Universitatea BucureSti, Expert evaluator la programul Limba çi literatura

romanä - O limbä çi literaturã modernä (englezä, francezä)- lD;

Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu - Universitatea din Craiova, Expert evaluator la programul Limbi moderne

aplicate (germanã - englezä);

Prof. univ. dr. Michaela Praisler - Universitatea ,,Dunärea de Jos" din Galafi, Expert evaluator la

programul Studii americane (în limba englezä);

Prof. univ. dr. Natalia-Veronica Stoica - Academia de Polilie ,,Alexandru loan Cuza" Bucuregti, Expert

evaluator la programul Drept;

Prof. univ. dr. MihailAnton - Universitatea Nalionalä de Apärare,,Carol l" Bucureçti, Expert evaluator la

progra m ul Asisten!ä socialã;

Prof. univ. dr. Luminita Rogca - Universitatea din Bucuregti, Expert evaluator la programul Comunicare çi

relalii publice.

7. Reprezentanlii studenlilor care au participat la vizitä au fost: Sorin Furdui (Universitatea din

Oradea) - delegat ANOSR çi Maria Miruna Gäinä (Universitatea Tehnicä ,,Gheorghe Asachi" din

laçi) - delegatä UNSR. Raportul întocmit de aceStia a fost primit gi înregistrat cu numärul 5302

din data de 1-9.09.2018.

8. Din partea Comisiei consultative çi de auditare a participat domnul Prof.univ.dr. $tefan

SZAMOSKOZI - Universitatea ,,BABE$-BOLYAI" din Cluj-Napoca. Raportul întocmit a fost primit

gi înregistrat cu numärul 3013 din data de 21.05.2018.

9. La vizitä a participat un evaluator expert din sträinätate în persoana domnului profesor

universitar prof. Socha MIECZYSTAW - Universitatea din Varçovia - Polonia. Raportul

evaluatorului extern a fost primit gi înregistrat cu numäru|3234 din data de 31.05.2018.

10. Scrisoarea ARACIS cätre Universitatea ,,Transilvania" din Bragov a fost trimisä la data de

2L.09.2018 cu nr. 5324, ia r räspunsul institutiei a fost primit la data de I2.LO.2OL8 cu nr. 566L.

tl. Din analiza documentelor referitoare la procesul de evaluare externä çi a altor date publice

avute la dispoziJie de ARACIS rezultä urmätoarele elemente principale:

11.1. Din cele 20 de fige ale vizitei (fi5a comisiei de evaluare institutionalä gi figele specifice

pentru programele de studii universitare de licen!ä evaluate), coroborate cu rapoartele aferente

întocmite de experlii evaluatori çi analizele efectuate de cätre comisiile de experli permanenli de
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specialitate la care sunt arondate programele evaluate, a rezultat cä sunt îndeplinite cea mai mare parte

din cerinlele normative obligatorii atât la nivel institufional cât çi la nivelul programelor de studii

universítare evaluate, iar cea mai mare parte a criteriilor, standardelor çi indicatorilor de performanJä

sunt îndeplinili la nivel minim sau Ref L.

Comisia de
experti evaluatori

Calificativ
propus;

Numãr maxim
de studençi

çcolariza!iîn
primul an de

stud¡¡

Observatii

lnstitu!ionalä
Grod de

încredere
ridicat

Din analiza datelor cuprinse în raportul de autoevaluare institulionalä
întocmit la nivelul UTBv, din rapoartele de autoevaluare întocmite la nivelul
celor 19 programe de studii universitare de licen!ã incluse în vizita de
evaluare institulionalä a UTBv, a altor documente puse la dispozifie de
cätre reprezentanlii Universitälii (Rector, Prorectori, Decani ai facultälilor,
membri ai Senatului, corpul profesoral, coordonatori ai

serviciilor/departamentelor didactice çi administrative ale Universitä!ii,
membri ai Comisiei de Evaluare gi Asigurare a Calitãfii, membri ai Comisiei
de Eticä ¡i Deontologie Profesionalä, etc.) în cursul vizitei de evaluare, a

informaliilor publice disponibile pe site-ul Universitälii, precum çi a celor
oblinute pe parcursul disculiilor purtate cu partenerii instituliei (studenli,
absolvenli, angajatori) în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de
evaluare, membrii echipei de evaluare institulionalä au constatat cä existã
concordan!ã între declaraliile gi documentele din rapoartele de
autoevaluare çi respectiv, situalia existentä la fala locului. Acolo unde a fost
cazul au fost solicitate documente gi explicalii suplimentare, explicalii care
au clarificat aspectele semnalate.
Ðin FiSa vizÍteí la nivel institulional çi din Fiçele de vizitã ale programelor
de studii evaluate la vizitä, coroborate cu Rdpoartele sintetice aferente
întocmite de experlii evaluatori, a rezultat în unanimitate cä sunt
îndeplinite cerinlele obligatorii minime precum çi standardele çi
indicatorii de performantä, atât la valorile minime, cât çi în foarte mare
mäsurã, la nivel Refl/Ref2, dupä caz.

Puncte tari:

universitatea are o organizare coerentä, un sistem adecvat de
administrare çi conducere, bazä materialä corespunzätoare
standardelor, resurse umane necesare pentru a-gi realiza misiunea gi

obiectivele asumate;
sistem de management orientat spre performan!ä în cercetarea
gtiinlificã, cu structuri ti instrumente de stimulare, planificare çi control
care sprijinä atingerea excelenlei în cercetare;
accent pe componenta de internalionalizare, numeroase acorduri
ERASMUS, dar gi parteneriate semnate cu universitäli de pe întregul
mapamond;
existenla unei infrastructuri moderne, fapt care asigurä o derulare la

standarde de calitate a proceselor de învä!ämânt çi a activitä{ilor
conexe acestora gi atragerea unui numär constant de candidali la

admitere;
infrastructurä de cercetare modernä, concentratä în cadrul ICDT

resurse moderne de informare-documentare, publicalii gi abonamentJ
la baze de date oferite de biblioteca universitarã;

a

a

a

a

a
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a

a cregterea reputaÏiei universitälii ca urmare a rezultatelor profesionale

ale absolvenlilor, a implicärii active a universitälii gi, implicit, a unui

numär din ce în ce mai ridicat de membri ai comunitälii universitare în

acliuni de responsabilitate socialä, a vizibilitälii în crettere a

universitälii, la nivel de mass-media, în special prin reflectarea

evenimentelor de anvergurä organizate în/de cätre universitate, a

dezvoltär¡i gi cregterii relevanlei ac!iunilor iniliate în parteneriat
(didactic, cercetare, consultan!ä) etc.

ofertä educalionalã diversä, adaptatä cerinlelor pielei muncii; institulia
manifestä un interes declarat pentru dialogul cu angajatorii gi existä

acliuni sustinute în acest sens;

concluzia fiecärui expert evaluator pentru programele de studii

evaluate s-a materializat în acordarea calificativuIui,,încredere".

Puncte slabe:

. participarea neuniformä a cadrelor didactice la activitälile de cercetare;

. cu toate cä fa!ä de anii treculi se constatä o oarecare ameliorare, rata

abandonului gcolar, mai ales la nivelul primului an de studii este, încä,

la un nivel ce trebuie avut în atenlie;
o desfägurarea gi evaluarea pract¡cii studenlilor, corespunzätor cerinlelor

de calitate impuse de curricula universitarä çi de angajatori, trebuie
îmbunãtätrite;

¡ degi numärul proiectelor depuse manifestä o tendin!ä de cregtere în

timp, rata de succes çi, implicit, atragerea de finan!äri prin intermediul
proiectelor de cercetare çtiinlificä poate fi îmbunãtäTitä;

¡ cultura calitälii este dezvoltatä eterogen la nivelul facultä|ilor çi al

departamentelor;
o feedback insuficient sau valorificat doar parlial din partea absolvenlilor

çi mediului de business;
r potenlial insuficient exploatat referitor la activitälile de consiliere çi

orientare în carierä a studenlilor, atât prin intermediul CCOC, cât g¡ al

tutorilor.
Automaticã gi

informaticä
aplicatä

încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de
studii:100
studen!i

Aspecte pozitive:
¡ Programul de studii definegte o direclie modernä, cu coresponden!ä

interna!ionalã;
¡ Atractivitatea programului de studii AUToMATIcÄ Sl INFoRMATIcÄ

APLICATÄ în rândul absolvenlilor de liceu;
o Din disculia cu studenlii a rezultat un interes ridicat pentru programele

ERASMUS;

o Zonä industrialä dezvoltatä, cu oportunitãli de angajare a absolventilor
¡ Deschidere fatä de comunitatea localä 5i regionalä;
. Programul de studii pregätette specialiçti ceruli de mediul economic-

industrial nalional çi european;
o ExistenTa la Departamentul de ATI a unui corp profesoral bine pregätit

în domeniul programului de studii;
¡ Existenla la Departamentul de ATI a unui Centru de cercetare 5i a unei

direclii de cercetare gtiinlificã în domeniul programului de studii;
. Ex¡stenla unui sistem de calitate implementat la nivel de universitate si

departament;
o Colectivul Departamentului de ATI are stabilite contacte solide cu

reprezentan}i ai mediului economic 9i social în domeniul didactic çi de

cercetare specifice programului de studii.

CL ii{:ffi
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Aspecte neqqtive:
Conform listelor de lucräri de la dosar, sunt cadre didactice care nu au cel
putin o publicatie sau o realizare didacticä sau çtiintificä pe an.

Recomandãri:
o Se recomandä respectarea cerinlei A.lll.4 din Fiça vizitei pentru cadrul

didactic pensionat la limitä de vârstã care activeazä în cadrul
programului evaluat;

¡ Se recomandä respectarea cerinlei A.lll.12 din Figa vizitei pentru cadrul
didactic asistent care activeazä în cadrul programului evaluat;

. Se recomandä modificarea, în urmätorul Plan de învätämânt (20L8-

20!9), a denumirii urmätoarelor discipline:
r Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 3 se va

numi lnformatica aplicatä;
I Structuri de date si algoritmi se va numi Proiectarea algoritmilor;
I ldentificarea sistemelor se va numi Modelare, identificare çi

simulare;
I Tehnici de optimizare se va numi Optimizäri;
r lmplementarea sistemelor de conducere automatä-proiect se va

numi Sisteme cu microprocesoare-proiect;
I Deprinderi de comunicare se va numi Comunicare.

lnginerie electricã
gi calculatoare
(în limba englezä)

lncredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

studii: 60
student¡

Aspecte pozitive:
o Cadrele didactice care lucreazä în cadrul acestui program de studiu

sunt cu experien!ä gi expertizä în domeniul ingineriei energetice;
r Acestea sunt recunoscute atât la nivel nafional, cât 9i internalional,

lucru certificat prin:
- contractele la care participã fie în calitate de coordonatori, fie de
parteneri;
- prin lucrärile gtiinlifice elaborate 9i publicate în reviste de specialitate

çi în volumele unor conferinle de referin!ä pentru domeniul ingineriei
energetice;

o Procentul de angajabilitate al absolvenlilor acestui program de studiu
în cadrul unor societäli de profil din judelul Bragov gi nu numai, este
unul bun çi adesea chiar foarte bun. Dupä statisticile prezentate acesta
procent este apropiat de 100% pentru absolvenlii din ultimile 5 serii
(2013 -2017 ). An exa 1 3-S - An gaja b i I itatea. pdf;

¡ Existä rezultate foarte bune ale colectivului în activitatea de cercetare

Stiintificä. Rezultatele activitälilor desfägurate sunt concretizate prin
realizarea cu succes a mai multor contracte de cercetare câgtigate prin
competilie la nivel nalional gi internalional;

¡ Dotarea laboratoarelor care deservesc programul de studiu IEC-englezä

este una bunä çi reprezintä o preocupare constantä a multor cadre
didactice.

Aspecte neaative:
o Existä 2 cadre didactice care sä aibe întreaga normä de bazä la acest

program de studiu ($1. Septimiu MOTOASCÄ - 7,52 ore posturi gi 51.

Carmen LUNGOCI - L.17 ore posturi). Conform indicatorului ARACIS de
40% din numärul de ore normä posturi ( 0 % din t7,4635 orê post =
6,9854) ar trebui sã fie mäcar 7 cadre didactice cu norma de bazã la
acest program de studiu;

¡ Existã 2 discipline de domeniu ale cäror titluri nu se regäsesc în lista
disciplinelor de domeniu din standardele ARACIS pentru Domeniul
lnginerie Electricå. S-a recomandat schimbarea denumirii acestor
discipline cu douä titluri existente în nomenclator. Schimbarea nu

afecteazä conlinutul figelor de disciplinä, deoarece denumirile sunt

q, iiii:"*
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a

a

echivalente (a se vedea recomandärile fäcute);
Lista disciplinelor facultative este complet neclarä. Conducerea

universitälii a prezentat o metodologie prin care un student poate avea

acces la orice curs din cadrul universitãlii. Este destul de vag gi Comisia

de Vizitä a recomandat ca activitatea de tutoriat sã se ocupe mai mult
de acest aspect, deoarece în ultimii ani, în afara disciplinelor din cadrul

modulelor psiho-pedagogice, studenlii de la acest program de studii nu

au optat pentru nicio disciplinä facultativä;
Lipsa Figelor de disciplinã în limba englezä la Educalie Fizicä 9i sport 5i la

Limbi moderne.

Recomandãri:
. Încercarea de a face noi angajäri la nivel de asistent pe duratä

determinatä sau nedeterminatä gi astfel sä se asigure rezerva necesarä

de cadre didactice tinere titulare, deoarece existä 5 cadre didactice
care au împlinit 61 de ani gi mai existä 5i 3 cadre didactice aflate deja în
prelungire de activitate. Deci cinci din 39 de cadre didactice titulare,
!2,82 yo sunt au împlinit vârsta de 61 de ani. În plus existä un numär 4
cadre didactice asociate. Recomandarea este ca numärul acestora sä se

reducä în mãsura posibilitälilor;
¡ Elaborarea unei metodologii mai clare de alegere a disciplinelor

facultative;
¡ Lãrgirea ofertei de cursuri oplionale de specialitate;
r Verificarea nomenclatorului ARACIS gi rezolvarea problemei cu cele 2

discipline melionate gi în raport: Materiale în lngineria Electricä 9i

Electromagnetism încadrate la Discipline de domeniu.Vomis de vizitä a

recomandat schimbarea acestor titluri cu cele echivalente existente în

nomenclatorul ARACIS: Materiale Electrotehnice gi respectiv, Teoria

Câmpului Electromagnetic.

Mäsurätori
terestre gi

cadastru

încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

studii:50
studenli

Aspecte pozitive:
¡ Programul de studii beneficiazã de dotäri çi echipamente de ultimä

generalie, achizitionate recent;
¡ Colectiv de cadre didactice este bine pregätit, cu o bunä experientä

teoreticä çi practicä, preocupat de asigurarea unor procese de educalie
de calitate;

o Exista colaborãri cu institulii de prestigiu din sträinätate precum

Universitatea din Chiginau, Facultatea de Silvicultura de la Moscova,

Facultati de Silvicultura din Germania ( Dresda, Freoiburg, Goettingen),
alte institutii din Spania (valencia, Madrid, Cordoba), America de Sud

(Ecuador);

¡ Exista mobilitati importante ale studenlilor la stagii de pregatire din

strainatate în Spania (Valencia), Cehia (Brno), Ungaria, Grecia;.
r Exista colaboräri cu Primaria Municipiului Brasov çi Consiliul Judetean

Brasov pe teme de interes zonal în care sunt implicali studentii;
o Existä colaborari strânse cu mediul de afaceri care ofera studentilor

oportunitatea de a capata experienta, de a fi implicati în activitati
specifice domeniului inginerie geodezica;

o ln cadrul lnstitutului de Cercetare si Dezvoltare al Universitalii
Transilvania, existä un Laborator de Geomatica, in care îgi desfasoara

activitate de cercetare de profil tineri cercetatori, doctoranzi, cadre

didactice.

Aspecte neqotive:
Nu este cazul.

q, ii{'
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Recomandãri:
o O iniTiativä mai sustinuta de cooptare de tinere cadre didactice cu

pregatire de specialitate pe posturile de asistent gi sef de lucrari;
¡ lmplicarea si a studenlilorîn activitatile Laboratorului de Geomatica din

cadrul lnstitutului de Cercetare si Dezvoltare al Universitatii
Transilvania;

e Eforturi mai sustinute de promovare a domeniului inginerie geodezica
pentru atragerea absolvenlilor de liceu valorogi;

o lmplicarea mai sustinutä a studenlilorîn activitäli de cercetare.

lngineria
prelucrärii
lemnului

încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

stud¡¡: 80
student¡

Aspecte pozitive:
¡ Dotare cu echipamente /utilaje tehnologice performante pentru

prelucrarea lemnului;
¡ Cadrele didactice (profesori çi conferentiari) au experientä bogatä în

tehnologia fabricatiei produselor din lemn;
o Traditie gi experientä în instruirea inginereascä privind procesarea gi

fabricalia produselor din lemn.

Aspecte neqot¡ve:
Nu este cazul.

Recomondãri:
o Se recomandä impulsionarea activitälilor de cercetare çti¡ntificä a

cadrelor didactice 5i diseminarea rezultatelor cercetärilor prin publicare
în reviste de specialitate de prestigiu;

e Se recomandä continuarea achizitionärii de echipamente çi aparaturä
didacticä gi de cercetare performante;

o Se recomandä intensificarea activitätilor de promovare a specializärii
IPL în cadrul liceelor, cu scopul creçterii numãrului de candidali la

admitere.

lnstalaTii pentru

construcJii

Încredere

Capacitatea de
gcolarizare în
primul an de

studii: 60
studenfi

Aspecte pozitive:
. Preocuparea facultatii pentru remedierea deficientelor semnalate la

evaluarea anterioara prin :

- promovarea a 5 cadre didactice pe posturi de conferentiar, 5 cd pe

post de sel lucrari;
- extinderea dotarii laboratoarelor cu aparatura,corespunzatoare
desfasu ra rii activitatilor.

¡ Didactice si de cercetare de specialitate( laborator hidraulica, laborator
ventilare climatizare)

¡ Planul de invatamant optimizat si continutul disciplinelor asigura
dobandirea abilitatilor si a competentelor necesare absolventilor
pentru practicarea profesiunii prin angajare pe piata muncii ,precum si

pentru continuarea studiilor in ciclul urmator;
. Corp profesoral cu realizari didactice si profesionale recunoscute ( 10

articole in lSl cu factor de impact de la anterioara evaluare)
. Preocuparea titularilor pentru elaborarea materialelor de studiu

necesare disciplinei - cursuri, indrumare de proiect gi laborator;
o Organizarea unor manifestari tehnico-stiintifice pe teme de actualitate

din domenii specifice profilului facultatii;
. Aprec¡erea pozitiva a mediului de învãtare de catre studenti.

Aspecte neqative:
Nu este cazul.

cL i.iii:'
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Recomandãri:
¡ Completarea resurselor de invatare pentru toate disciplinele din planul

de invatamant si actualizarea indrumarelor de laborator,in concordanta
cu dotarea existenta;

. Aprobarea Planului de invatamant optimizat in Consiliul facultatii si ln

Senat si completarea tuturor anexelor aferente,in vederea

implementarii incepand cu anul universitar 2OI8-2AI9;
¡ lntroducerea in Planul de invatamant a disciplinei Etica si integritate

academica;
¡ Analiza periodica a fiselor disciplinelor si corelarea continutului

acestora cu evolutia cerintelor si a progresului tehnic din domeniu;
¡ Desfasurarea organizata a stagiilor de practica sub coordonarea directa

a cadrelor didactice responsabile;
o Repartizarea echilibrata a temelor pentru proiectele de diploma pe

principalele directii de specializare parcurse ( electrice , termice,
ventilare +climatiyare, tehnico-sanitare) si pe cadre didactice
indrumatoare;

o lncadrarea si promovarea unor cadre didactice cu formatie de baza in

domeniul specific programului.

lnformaticä - lD Încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de
studii: 100

studençi

Aspecte pozitive:
. ExistenÏa gi utilizarea intensä a platformei e-learning pe care sunt

implementate materialele de studiu pentru disciplinele din planul de

înväIämânt;
¡ Sistemul de organizare çi desfä¡urare a activitäTilor specifice

programului de studii evaluat;
r Dotarea tehn¡cä a spaliilor de învä!ämânt în care se desfä9oarä

activitä!i le fa!ä-în-fa!ä;
¡ Profesionalismul didactic al cadrelor didactice;
¡ Activitatea de cercetare a cadrelor didactice gi a studenlilor;
¡ Gradul sporit de satisfaclie a studenlilor, absolvenlilor çi angajatorilor

privind implicarea gi profesionalismu I profesori lor;
r Seriozitatea secretariatului - prin menlinerea cu rigurozitatea a

documentelor çi evidenlei activitälii çi informärii studenlilor.

Alte aspecte pozitive ale universitãtíi cu efecte directe si asupra sctivitãtii
si cqlitãtii proqramului de studiu evaluat:
¡ exigenTa çi implicarea conducerii universitäfii, respectiv a facultälii În

recrutarea gi formarea cadrelor didactice (prin aplicarea unor criterii
interne mai ridicate decât la nivel nalional);

¡ metode obiective gi transparente de stimulare a performanlei

academice, dezvoltate çi implementate la nivelul UTBv;

. recompensarea cadrelordidactice performante;

. recompensarea studenlilor performanli sau cu nevoi sociale;
¡ infrastructura didacticä, de cercetare 5i socialä;
. parteneriatele universitãlii cu institulii din sträinätate;
. parteneriate ale universitälii cu mediul social local g¡ piaïa muncii;
¡ mobilitatea studenlilor gi a cadrelor didactice;
. atragerea de specialigti din çarä gi sträinätate/diaspora;
o disponibilitatea gi flexibilitatea utilizärii resurselorfinanciare;
¡ activitatea social-culturalä intensä;
¡ dezvoltarea modelului de universitate antreprenorialä.
Aspecte neøative:
Nu este cazul.
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Recomqndãri:
¡ Reducerea abandonului çcolar;
o Menlinerea ritmului de dezvoltare a platformei e-learning;
o Dezvoltarea activitälilor de instruire permanentå a cadrelor didactice în

tehnologiile id;
o Actualizarea continuä/periodicä a conlinuturilor gi a bibliografiei

recomandate;
. lmplementarea riguroasä a procedurilor de management al calitäfii,

inclusiv cu eventuala revizuire a acestora în sensulîmbunätälirii lor pe

principiul'îmbunätälirii continue".

Recomandäri din partea studenlilor, absolvenlilor, angajatorilor çi cadrelor
didactice - la vizitä:
. Cretterea duratei de gcolarizare de la 3 ani la 4 ani;
. Creçterea duratei de practicä 3 luni- un an;
¡ Alegerea disciplinelor într-o proporlie mai mare (solicitarea

studenlilor);
o Laboranlii sã fie asistali de studentrii din anii terminali, masterat sau

doctorat.

lnformaticã
aplicatä

Încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

studii: 75
studenl¡

Aspecte pozitive:
¡ Colaborarea realä cu partenerii din mediul economic çi cuprinderea

tuturor studenlilor înscriçi în programele comune;
o Îmbunätälirea bazei materiale a facultälii/departamentului prin

dotarea recentä de cätre universitate a mai multor laboratoare cu

sisteme de calcul noi, performante.

Aspecte neqotíve:
o Anumite aspecte privind evaluarea colegialã sunt insuficient

formalizate;
. în anul I sunt înmatriculati doi studenli repetenli peste cifra de

gcolarizare;

. Lipsa unor contracte / proiecte / granturi de cercetare derulate în
parteneriat cu mediul economic, care sä valorifice potenlialul de
cercetare çi didactic al cadrelor didactice care colaboreazä direct cu

companiile de dezvoltare software din Brasov.

Recomdndãri:
o întärirea programului de studi¡ prin angajarea de cadre didactice tinere,

cu pregätire de specialitate bunä çi vizibilitate bunä în industria de soft;
o ldentificarea mai multor contracte / proiecte / granturi de cercetare

5i/sau educationale din surse europene, nalionale sau în parteneriat cu

mediul economic, care sä valorifice potenlialul de cercetare 9i didactic
al facultälii;

¡ Deschiderea de noi direclii de colaborare cu companiile de dezvoltare
soft din Bragov.

lnformaticä
aplicatä
(în limba
germanã)

Încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

stud¡¡r 75
studen!i

Aspecte pozitive:
¡ Personalul didactic are competentele necesare pentru derularea în

bune condilii a programului de studiu lnformaticä aplicatä (în limba
germanä) ;

¡ Exista o baza materiala corespunzätoare derulärii programului de
studii, cu multe echipamente de ultima generatie ;

e Colaborarea cu universitati din Germania constand in: sprijin didactic 5i

Stiintific, acorduri bilaterale, Erasmus+, programe DAAD ;

o Existenta, in zona, a unor licee cu predare in limba germana este un

ROMÂNIA
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avantaj important in recrutarea studentilor;
Programul de studiu are un impact pe piala fortrei de muncä, existand

multe firme care cer specialist in lT cunoscatori ai limbii germane.

Aspecte neqdtive:
¡ lnsuficiente cadre didactice titulare pentru predarea în limba germane.

¡ Numärul çi valoarea contractelor de cercetare sunt inferioare
potenlialului cadrelor didactice implicate în programul de studiu supus

evaluärii;
¡ Numar mic de cadre didactice pe post de asistent;
o Existä posibilitäli limitate pentru a trimite studenlii cu rezultate

profesionale foarte bune sä studieze un semestru sau un an la

universitäli din sträinätatee nu sunt vorbitoare de limba germana.

Recomandãri:
¡ Eliminarea totalä sau parlialä a punctelor slabe;
¡ Valorificarea la un nivel superior a oportunitatilor de cercetare prin

colaborari cu universitatile germane partenere si cu cadrele didactice
germane asociate;

r lntarirea cooperarii cu mediul socio-economic in vederea atragerii de

fonduri prin spnsorizari sau contracte.

Administrarea
afacerilor
(în limba englezä)

încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

studii: 60

studen!i

Aspecte pozitive:
o Facultatea dispune de baza materialä a universitätü, !00% proprie,

dotare corespunzätoare pentru desfägurarea unui proces instructiv -
educativ çi de cercetare Stiintificã de calitate;

¡ Facultatea beneficiazä de Centrul de cercetäri economice, componentä
esenfialä a lnstitutului de Cercetare-Dezvoltare Produse High-tech
pentru Dezvoltare Durabilä, care asigurä cadrelor didactice çi

studenlilor logisticä modernä pentru cercetare 9i practicã;
o lnstituTia asigurä studentilor servicii sociale de calitate (bibliotecä,

cämin, cantinä, centru de cercetare, cabinet medical, Centru

Multicultural, Centru Muzical);
. se oferä o paletä largä de discipline facultative (grupate în cinci

module), organizarea acestora fiind coordonatã de Centrul pentru

Formare Continuä al UTBv;
. programul de studii are cadre didactice tinere, care asigurä continuitate

în dezvoltarea programului Administrarea Afacerilor (în limba englezä);
r existä parteneriate pentru desfäçurarea practicii de specialitate, ceea

ce oferä studentilor posibilitäti mai bune de angajare;
¡ existä, prin programul Erasmus+, mobilitäti atât pentru studenli cât çi

pentru cadrele dldactice;
¡ existä un numär mare de studenli çi absolvenli sträini non-UE 5i UE,

care contribuie la internalionalizarea facultãlii, a programului de studiu
Administrarea Afacerilor (în limba englezä).

Aspecte neqative:
o Centrul de informare gi consultantä pentru orientarea în carierä are

vizibilitate redusä, în rândul studenlilor;
o Existä puline materiale didactice în limba englezä, elaborate de cadrele

didactice çi publicate sub egida Universitälii Transilvania din Bragov,

fapt ce se reflectä 5i în bibliografia recomandatä în figele disciplinelor;
¡ Existã o supraîncärcare cu ore (de predare gi seminarizare) a unor cadre

didactice (exemplu: conf.dr. Baba Mirela, conf.dr. Daj Alexis, lect.dr.
Polincu Laura);

r Slaba implicare, în calitate de beneficiar, în derularea unor proiecte de
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cercetare în domeniul programului evaluat.

Recomandãri:
. Dotarea bibliotecii cu mai multe cärli din domeniul programului de

studiu, în limba englezä, inclusiv cursuri elaborate de titularii de curs
(cursuri care sä se regäseascä çi în bibliografia recomandatã în figele
disciplinelor);

o Eficientizarea resurselor oferite de asocialia alumni în vederea unei
mai bune monitorizäri a traseului profesional al absolvenlilor gi

dezvoltärii relaliilor cu un numär mai mare de absolvenli (români ;i
sträini);

¡ Dezvoltarea unor programe de masterat în domeniul administrarea
afacerilor , în limba englezä, oferind absolvenlilor de la programul de
studii de licen{ä evaluat posibilitatea continuärii studiilor în acelagi

domeniu (având în vedere ponderea micä a absolvenlilor programului
ce continuä studiile în cadrul facultälii);

. Cregterea vizibilitälii centrului de informare 5i consultantä pentru
orientarea în carierã, în rândul studenlilor gi implicarea acestuia în
organizarea unor activitäli de dezvoltarea personalä, pentru cre$terea
competitivitätii absolventilor pe piala muncii;

. Creçterea implicãrii, în calitate de beneficiar, în derularea unor proiecte
de cercetare în domeniul programului evaluat;

o Mai bunä distribuire a activitälilor didactice astfel încât sä fìe evitatä o
supraîncärcare a unor cadre didactice;

. Cregterea numärului proiectelor de cercetare în care sunt atragi gi

studenlii de la programul de studii administrarea afacerilor (în limba
englezä);

o Reducerea numärului de cadre didactice asociate, netitularizate.

Economia

comertului,
turismului çi
serviciilor

Încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de
studii: 100

studen!i

Aspecte pozitive:
¡ Cerere mare din partea absolvenlilor de liceu;
o Bazä materialä pentru cercetare foarte bunä;
¡ Cadre didactice cu pregätire çi expertizä bunä si cu activitate de

cercetare relevantä ;

r Stimulente pentru studenlii capabili de performan!ä;
o Programe remediale pentru studenlii în dificultate.

Aspecte neaative:
o Grad de încãrcare ridicat la unele cadre didactice;
o La unele discipline, bibliografia precizatä în figa disciplinei este relativ

veche.

Recomandãri:
o Urmärirea mai atentã a satisfacliei studenlilor prin chestionare de

evaluare special dedicate;
¡ Mai bunä monitorizare a angajabilitälii absolvenlilor, pentru a

determina un numär mai mare de rãspunsuri;
¡ Realizarea unui orar mai echilibrat pe zile, astfel încât sä se reducä

încãrcarea în anumite zile;
. Cregterea vizibilitãlii în rândul studenlilor a centrului de informare gi

consultan|ä pentru orientarea în carierä ;

. Cretterea accesibilitä!ii resurselor de învã!are;
¡ Monitorizarea atentä a raportului cadre didactice titulare/numär de

studenl¡ ;

o Precizarea disciplinelor predate în cazul doctoranzilor, prin contractul
de studii/act aditional;
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a Mai multe activitãTi aplicative, de metodologie a cercetärii, pentru a

ajuta studenlii sä poatä realiza mai bine lucrärile de licenlä.

Pedagogia

învätämântului
primar gi

preçcolar

Încredere

Capacitatea de
gcolarizare în
primul an de
studii: 120

student¡

Aspecte pozitive:
. Designul curricular oferä un cadru propice pentru fundamentarea

pregätirii profesionale de calitate, pe traiectoria licenlä - masterat;
e Luarea în considerare gi îndeplinirea sugestiilor primite la evaluarea

precedentä, anume: - extinderea obiectivelor asumate de program gi

formularea competenlelor corespunzätoare privind: participarea

viitoarelor cadre didactice la dezvoltarea institulionalä a gcolii, a

sistemului de învä!ämânt çi la dezvoltarea de parteneriate sociale cu

diferite organisme ¡i organizalii ale comunitälii; ¡niTierea în

metodologia cercetärii gtiinlifice, premisä a participärii la cercetarea
gtiinlificä din facultate çi suport pentru dezvoltarea profesionalä

continuä; abilitarea viitoarelor cadre didactice în integrarea tic în

ansamblul proceselor de proiectare, implementare gi evaluare a

procesului de învä!ämânt; asigurarea continuärii studiilor de licen!ä

prin studii masterale, la facultatea de psihologie ti çt¡inïele educaliei;
orientarea programului de studii spre formarea de competenTe

manageriale specifice gi spre elaborarea de proiecte 5i de programe

extracurriculare, cu implicarea comunitãTii locale;
o Calitatea pregätirii absolvenlilor, certificatä de rezultatele la examenele

de licen!ã, de titularizare çi grade didactice;
o Calitatea demersului didactic, predominant centrat pe student;
¡ Sistem de evaluare focalizat pe evaluarea rezultatelor, performanlelor

academice çi performanlelor profesionale ale studenlilor gi

absolven!ilor;
¡ Calitatea rezultatelorcercetärii çtiinlifice.

Aspecte neqative:
o Tendinla studenlilor de a fi angajali pe perioada licenlei;
o Practicä pedagogicä susceptibilä de îmbunätälire printr-o mai bunä

valorificare a sistemului de mentorat.

Recomandãri:
. Finalizarea Proiectului privind realizarea unor stagii de practicã

pedagogicä a studenlilor de la PIPP în sträinätate. De exemplu, pentru

anul univ. 2018-2019, s-a stabilit deja un acord de parteneriat cu

Departamentul de Servicii educalionale din Prato, reg. Toscana, ltalia,
pentru 14 studenfi;

o Dezvoltarea componentei ce vizeazä etica çi integritatea profesionalä a

profesorului PIPP eventual, prin reconsiderarea denumirii, a

competenïelor specifice gi a conlinutului disciplinei Managementul
învä!ärii ;i dezvoltare personalä;

r Continuarea preocupãrilor privind calitatea personalului didactic prin
promovarea pe funclii didactice superioare gi prin scoaterea la concurs

a unui post de lector çi a unui post de asistent;
o Actualizarea periodicä a situaliei privind integrarea absolvenlilor PIPP

în învã!ämântul primar gi preçcolar în jude¡ele Bragov, Prahova,

Covasna etc, de unde provin în majoritate candidatrii la admitere, prin

dezvoltarea colaborärii cu ISJ respective ;i a promovärii unor modalitäli
mai personalizate de comunicare cu absolvenlii;

¡ Acordarea de asisten!ä metodico-Stiintrificä institu!iilor de învä!ämânt
primar gi pregcolar din judeJul Bra;ov în care studenlii PIPP efectueazä
practica pedagogicä gi de pregätire a licenlei;

o ln vederea intensificärii preocupärilor studenlilor privind eleborarea

lucrärii de licen!ä, introducerea unei sesiuni de presuslinere a unei
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pärli din lucrarea de licen!ä, în principal a design-ului cercetãrii çi a

rezultatelor preliminare, în luna aprilie.
Kinetoterapie gi

motricitate
specialä

încredere

Capacitatea de
gcolarizare în
primul an de

studil: /5
studenç¡

Aspecte pozitive:

Din analiza activitäTi¡ de cercetare gtiinTificä am remarcat o activitate
deosebitã la domnul prof.univ.dr Silviu Cioroiu, în ceea ce priveçte numärul
de cärli gi de articole indexate lSl/BDl;

Aspecte neaative:
Nu este cazul.

Recomqndãri:
Comisia recomandä dezvoltarea bazei materiale prin achizilionarea de
aparaturä performantä pentru programul de studii evaluat gi deasemenea
achizifionarea unor publica]ii noi în bibliotecä.

Medicinä încredere

Capacitatea de
gcolarizare în
primul an de
studii: 150
studen!i

Aspecte pozitive:

¡ Programul de studiu dispune de resurse de învä1are de calitate 5i
raportate corespunzätor la numärul de studenti/formatiuni de studiu.
Existä un fond de carte Si de reviste de specialitate, inclusiv electronic
adecvat;

o Universitatea dispune de un patrimoniu solid în continuä dezvoltare
care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii çi a obiectivelor
fixate;

o Majoritatea studenlilor apreciazä pozitiv mediul de învã!are;
o Fiecare cadru didactic are la dispozitia studentilor ore de consultalii;
o Conform raportului de autoevaluare, resursele logistice sunt suficiente

raportate la resursa umanã, pentru programul Medicinä pentru
derularea activitãlilor de cercetare;

o Existä un sistem tutorial care activeazä în facultate. Studentii sunt
sprijinili sä participe la manifestäri gtiintrifice, participä la programele
Împreunä pentru Universitate sau Facultatea mea;

. În cadrul programului sunt utilizate metode moderne interactive de
predare gi evaluare centrate pe studenti;

o Prezenla unor cadre didactice de înaltä calificare (specialiçti

recunoscuti international) care predau în cadrul programului de studiu.
¡ Bazä materialä gi existenla unei infrastructuri moderne adecvate

cerintelor actuale;
. Programul de studii este orientat pe competente conform RNCIS;

. În universitate a fost implementat un sistem informatic, aplicabil
pentru toate programele de studii, studentii având posibilitatea de a

accesa, pe bazä de parolã personalä informalii despre propria activitate

çcolarä;
o Universitatea dispune de editura acreditatä de CNCSIS, unde se

multiplicå cursurile, lucrärile practice çi alte materiale destinate
studen!ilor. Multiplicarea materialului didactic este asiguratä çi
reglementatã;

o Posturile de asistent din cadrul Programului de studiu Medicinä sunt
ocupate de cadre didactice, care sunt cooptate în programele de
formare psiho-pedagogicä;

¡ Fiecare semestru are o duratä de 14 sãptämâni, urmate de 3 sãptämâni
de sesiune, pentru evaluarea cunoçtintelor studentilor. Numärul total
de ore de activitate didacticä pe säptämânä variazã între 25 gi 30
orelsäptämânã;

o Activitãlile teoretice raportate la numärul total de activitäli practice
asigurâ un raport optim pentru programul de studiu Medicinä, în
conformitate cu documentele internationale.
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Aspecte neqstive:
Nu existä.

Recomandöri:
. Cregterea cifrei de gcolarizare la 150 de locuri pe an (buget +taxä);
¡ Alocarea de fonduri pentru construirea unor relele de intranet, astfel

încât sä se poatä transmite în direct din sälile de chirurgie operalii
laparoscopice, gastroscopii, colonoscopii, coronarografii, examinärile
computer tomografice, de rezonan!ä magneticä gi de radiologie
intervenliona lä;

. Lärgirea curriculei universitare prin acceptarea de noi discipline

oplionale ;
. Angajarea de cadre didactice pe posturi de asistenli de cercetare çi de

tehnicieni de cercetare pentru geneticä medicalã, biologie molecularä,

morfopatologie, histologie, i m u nologie, etc;
o Trecerea la sistemul modular de învä!ãmânt pentru disciplinele clinice;
r Evaluarea anualä a tuturor cadrelor didactice;
¡ Elaborarea unui ghid de elaborare a lucrärii de licen!ä, care sä fie pus la

dispozifia studenlilor încã din anul v;
¡ Înfiinlarea unui centru de orientare în carierä dedicat programului de

studiu medicinä (în prezent existä la nivelul universitälii);
¡ Alocarea unui numär de locuri de cazare mai mare pentru programul

de studiu medicinä;
¡ Prelungirea programului de lucru la bibliotecä în sesiunile universitare
. Cregterea fondului de carte (cursuri, lucräri practice, tratate,

monografii) în bibliotecile facultä|ii de medicinä;
r Alocarea unui numär mai mare de burse pentru studenfii programului

de studiu medicinä.

Limba gi literatura
romanä -
O limbä 5i

literaturä
modernä
(englezä,

francezä) - lD

încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de
studii:100
studen!i

Aspecte pozitive:
. Organizarea 9i desfäçurarea monitorizãrii activitätilor tutoriale sunt

realizäri de exceptie;
r Platforma eLearning este utilizatä la nivelul celor mai înalte standarde.

Aspecte neqat¡ve:
Nu este cazul.

Recomandöri:
o Refacerea planurilor de învätämânt prin considerarea practicii

profesionale ca disciplinã obligatorie çi de specialitate, cu credite
incluse în numärul obligatoriu (30);

o Organizarea grupelor, astfel încât acestea sã cuprindä maxim 25 de

studenti.

Limbi moderne
aplicate
(germanä -

englezä)

încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

studii: 80

studen!i

Aspecte pozitive:
. lntegrarea în Planul de învä!ämânt a celei de-a lll-a limbi moderne sub

forma unui pachet de discipline oplionale pe parcursul celor trei ani de

studii, ceea ce conferä specificitate programului çi faciliteazä inserlia
absolvenlilor pe piala muncii la nivel european;

¡ Caracterul sistematic ai ritmicitatea participärii la conferinle
internalionale de prestigiu a cadrelor didactice aferente programului gi

a publicaliilor rezultate în urma participärii;
o Consolidarea vizibilitãlii cercetärii gtiinlifice a cadrelor didactice gi a

studenlilor prin participarea la concursuri nalionale de profil;
o Gradul mare de mobilitate a cadrelor didactice la universitäli de

prestigiu din sträinätate si stabilirea de parteneriate sustenabile.
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Aspecte neqative:
¡ Degi programul Limbi Moderne Aplicate (Germanö-Englezä) urmáreçte

çi dezvoltarea competenïelor specifice interprelilor, în Planul de
învãlämânt gi în Fi5ele disciplinelor nu se regäsesc cursuri teoretice sau
practice care sä indice în mod explicit acest fapU

¡ Existä anumite neconcordante în Fiçele disciplinelor în ceea ce priveçte
adecvarea conlinuturilor gi a bibliografiei.

Recomqndãri:
o lntroducerea unor discipline a cäror denumire gi conlinut sã fie

circumscrise domeniului interpretariatului, precum gi stabilirea unor
coreläri mai strânse între denumirea disciplinelor, conlinuturile
acestora gi competenlele vizate.

. lmplicarea mai activä în proiecte de cercetare interdisciplinare,
multidisciplinare çi transdisciplinare;

¡ Comasarea programului de studii Limbi Moderne Aplicate (Germanä-

Englezä) cu programul similar Limbi Moderne Aplicate (francezã-

englezä) din cadrul aceluiaçi departament 5i aceleiagi facultä!i, pe baza

argumentelor de mai sus.

Studii americane
(în limba englezä)

încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de

studii: 60
studenfi

Aspecte pozitive:

o Programul de Studii americane al Universitälii ,,Transilvania" din Bra5ov

este focalizat pe aspecte culturale, cu accent pe componentele literare
gi lingvistice, pe geografia 5i istoria, societatea gi politica din spaliul
american;

¡ Programul este sustinut de cadre didactice de prestigiu ale Facultätii de
Litere din cadrul Universitälii ,,Transilvania" din BraSov, cu o bogatä
activitate de cercetare 5i publica{ii în domeniul americanisticii, o parte
având stagii de specializare în universitä1i americane;

¡ În derularea programului participä 1 lector Fulbright, din Statele Unite.
Programul a fost sprijinit de cätre Departamentul de Stat al SUA printr-
o serie de granturi, fond de carte $i tehnologie educatrionalä.

Existä acorduri cu 3 universitäti americane: Radford University, SUNY

Oswego, Dalton College, vizând mobilitãli de cadre didactice gi

studenti;
În cadrul programului, anul trecut s-a organizat prima conferin!ä
studenteascä nationalä din domeniul studiilor americane: American
Studies Abroad (cu participarea studentilor de la toate programele
similare ale universitälilor din tarä);
În proporlie de 93,92%, programul este suslinut de cadre didactice
titulare ale Universitälii ,,Transilvania" din Bragov;

Biblioteca universitarã çi cea a facultãtii au abonamente la reviste
relevante pentru domeniul americanisticii, ca gi la BDI (Anelis);

Baza materialã a facultälii este foarte bunä, dotãrile din sälile de curs çi
laboratoare sunt de naturä sä asigure o bunä desfägurare a procesului
de învãTämânt;

Se remarcä preocuparea cadrelor didactice pentru stimularea implicärii
studenlilor în activitäti de cercetare gi de ordin cultural.

Aspecte neaatíve:
¡ Planul de învätämânt necesitä unele modificäri. De ex: numärul de ore

pe säptämânä este putin sub numärul recomandat în noile standarde
ale domeniului (medie 21- fatä de minimum 22); semestrul 6 are 12

saptãmâni;
o Datele existente privind inserlia profesionalä indicä un numãr relativ

a

a

a

a

17/83



cL ROMÂNIA
r 9l 3.2:-11 t I sÄ{gÄroÀtM isÞ!ÉUaÅ

redus de absolventi care lucreazä în domeniu

Recomandãri:
. în condiliile în care planul de învä!ämânt se analizeazä anual la UTBv,

se recomandä adaptarea acestuia la noile standarde, aplicabile

începând cu acest an universitar;
¡ Recomandäm, de asemenea, o mai strânsã colaborare cu

institutiile/companiile care pot angaja absolventii programului Studii

americane (în limba englezã).

Drept încredere

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de
stud¡¡:300
studen!¡

Aspecte pozitive:

. Baza materialä modernä, accesibilä studentilor;
¡ Laborator de criminalisticä dotat cu aparaturä modernä;
¡ Dezvoltarea de parteneriate cu autoritäIi çi institutrii publice;
. Atragerea unor specialigti practicieni în activitätile didactice;
o Gradul de satisfaclie al angajatorilor çi al absolventilor.

Aspecte nesqtive:
Nu este cazul.

RecomdndãrÍ:
La disciplina Dreptul muncii ,titularul de disciplina sa elaboreze cel

putin un suport de curs;
Avand in vedere cifra de scolarizare aprobata la vizita din 2013,

recomandam ca act¡v¡tatea didactica la anul intai sa se desfasoare la

nivelul a doua serii de predare.

a

a

Asistentä socialä

Capacitatea de

çcolarizare în
primul an de
studii: 100
student¡

Încredere Aspecte pozitive:
. Programul de studii dispune de cadre didactice cu experientä bogatä în

domeniu. Privind indicatorul Calitatea personolului didactic, este

necesar sä menlionãm un aspect pozitiv privind raportul între numärul
de cadre didactice çi numärul total de studençi înmatriculali (1,/7,34) çi

care excede standardului Lf 20, asigurând premisele unei calitãli
academice superioare;

o Existä un potenlial ridicat în ceea ce privegte dezvoltarea cercetãrii

çtiinlifice, având în vedere atât infrastructura de cercetare asiguratã la

nivelul instituliei de învä!ämânt prin lnstitutul de cercetare-dezvoltare,
cât gi implicarea personalului didactic gi al studentrilor în activitatea
propriu-zisä de cercetare, materializatã prin proiecte de cercetare gi

lucräri în cadrul sesiunilor de comunicäri gtiinlifice;
o Personalul didactic împreunä cu studenlii înmatriculali la programul de

studii evaluat se implicä în campanii sau proiecte comunitare. De

asemenea, existä preocupare privind organizarea çi desfãgurarea unor
activitäli extra-curriculare care au rolul de a-i familiariza pe absolvenli
cu specificul activitälilor de asisten|ä socialä. În acest context, este

necesar sä menlionãm cã programul de stud¡i asigurä (mai mult decât
necesarul stabilit prin standarde) o pregätire practicã consistentä,

stagiul de practicã însumând 27O de ore {90 de orelan);

Aspecte neqative:
o Nu este asigurat ciclul complet al studiilor universitare prin studii de

doctorat; nu existã gcoalä doctoralä în domeniul programului de studii;
. Ca urmare a specificului muncii de asistent social, deçi existã cerere pe

piala muncii, absolvenlii preferä sä opteze pentru alte ocupalii mai

atractive cel pulin din perspectiva veniturilor;
o Existä o slabä implicare a studenTilorîn procesul de evaluare a cadrelor
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didactice, în sensul cä doar pulini studenli acceseazä platforma on-line
în vederea completärii formularului de evaluare.

Recomandãri:
. În cadrul activitä1ilor de promovare a programului de studii sã se

realizeze o informare mai detaliatä cu privire la aspectele concrete (mai
pulin pläcute) ale muncii de asistent social, astfel încât recrutarea çi
seleclia candidalilor la acest program sä fie în consonan!ä cu vocalia
cerutä de profesia de asistent social;

¡ Deçi existä diverse activitäli de cercetare (proiecte, granturi, publicalii-
rezultate ale cercetãrii etc.), acestea ar trebui sä se desfäçoare pe baza

unui Plan de cercetare elaborat la nivel de facultate, la rândul lui acesta
sä fie cuprins în Planul de cercetare al universitäfii. În prezent aceastä
act¡vitate este desfäçuratä în cadrul Centrului de Cercetare
Comunicare 5i lnovare Socialä/lnstitutul de cercetare-dezvoltare.

Comunicare çi
relatii publice

Încredere

Capacitatea de
gcolarizare în
primul an de
stud¡¡: 100
student¡

Aspecte pozitive:

Nu este cazul.

Aspecte nedative:
Nu este cazul.

Recomandãri:
o Recomandäri privind continutul procesului de invatamant 1 :

¡ lntroducerea cursului de Gândíre criticö în loc de lntroducere în

filozofie;
¡ lntroducerea cursului de Deontologie;
. lnformotica în Stiin¡ele comunicãrii, lstoria presei ar trebui încadrate

ca discipline de specialitate;
o Comunicare politicä (DC) se poate înlocui cu Relalii publice în

domeniul politic (DS - RP sectorial).
o Se recomandä ca grupa de studiu sa fie in limitele standardelor

acceptate: 25-30/33 de studenti pentru a asigura transferul de
cunostinte in mod eficient. ln prezent in anul ll de studiu exista 2 grupe
cu 44 de studenti in grupa.

Ca urmare a celor menlionate în tabelul anterior, s-a propus majorär¡ ale cifrelor de gcolarizare pentru
5 programe de studii de licen!ã din cele L9 programe evaluate, justificate de experlii evaluatori prin
Fiçele vizitei çi Rapoartele s¡ntetice aferente, astfel:

- la programul Informoticã - lD cifra de çcolarizare propusã este de 100 fa!ä de 75 cât este
preväzutä în Hotörôreo Guvernului nr. 675/201-7 pentru oprobøreo Nomenclotorului domeniilor

çi ol specializärilor/progromelor de studii universitare çi a structurii instituliilor de învö!ömônt
superior, pentru qnul universitor 2078-2019, modificatä çi completatä prin Hotörâreq Guvernului
nr. L58/20L8;

- la programul lnformoticã aplicøtã (în limbø germanã) cifra de çcolarizare propusä este de 75

fa!ä de 50 cât este prevãzutä în Hotörâreo Guvernului nr. 615/2077 pentru aprobareo
Nomenclotorului domeniilor çi al speciolizörilor/progromelor de studii universitore çi o structurii
instituliilor de învölãmônt superior, pentru onul universitor 2078-2019, modificatä çi completatä
prin Hotörôreo Guvernului nr. 758/20L8;

- la programul Admínîstrøreo øfocerilor (în limbo englezã) cifra de gcolarizare propusä este de 60

fa!ä de 50 cât este preväzutä în Hotörôreo Guvernului nr. 615/2077 pentru oprobareo
Nomenclotorului domeniilor çi al specializörilor/programelor de studii universitore çi o structurii
institufiilor de învöçömônt superior, pentru anul universitar 201-8-2019, modificatä gi completatä
prin Hotörôreo Guvernului nr. 1-58/2018;
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la programul Medicinã cifra de gcolarizare propusã este de 150 fa!ä de 100 cât este preväzutä în

Hotörârea Guvernului nr. 615/20L7 pentru oproborea Nomenclatorului domeniilor çi al
speciolizörilor/progromelor de studii universitare çi o structurii instituliilor de învolömônt
superior, pentru anul universitor 2078-2019, modificatä gi completatä prin Hotörôrea Guvernului

nr. L58/2078;
la programul LimbÍ moderne aplicote (germønã - englezã) cifra de Scolarizare propusã este de

80 fa!ä de 30 cât este preväzutä în Hotårârea Guvernului nr. 6L5/201-7 pentru oprobareo
Nomenclotorului domeniilor çi al speciolizörilor/progrømelor de studii universitare çi a structurii
instituliilor de învöfömânt superior, pentru ønul universitor 2078-2019, modificatä çi completatä
prín Hotörôreo Guvernului nr. 758/2018;

Pentru cele 19 programe de studii universitare de licen!ã evaluate, propunerile comisiilor de

experli permanenT¡ de specialitate la care sunt arondate programele evaluate, au fost de acordarea

calificativelor încredere, iar pe componenta institutionalä concluzia directorului de misiune çi a

coordonatorului echipei de experli evaluatori a fost cä Universitälii ,,Transilvania" din Bragov i se poate

acorda calificativul Grød deîncredere Ridicat în ceea ce privegte managementul instituliei, în materie de

asigurare a calitälii programelor de studii çi de respectare a standardelor academice de acordare a

diplomelor de absolvire.

Din Roportul preliminør ol Dîrectorului gi Coordonøtorului de mÍsÍune rezultã urmätoarele:

il.1. STRUCTURA tNSTtTUTrEr. OFERTA EDUCAT¡ONAIA (DOMENil, PROGRAME DE STUDII)

Universitatea Transilvania din BraSov este o institutie de învä!ämânt superior de stat, acreditatä,

ce funclioneazä pe baza autonomiei universitare, în acord cu cadrul legal stabilit de Constitulia României

çi Legea Educaliei Nalionale nr. Ll21tl, de reglementärile nalionale privind asigurarea calitäTii

educaliei, precum çi de hotärârile interne. Denumirea sub care funcJioneazä universitatea în prezent

este documentatä de Ordinul Ministrului ÎnväJämântului 5i StiinTei nr. 4894/22.03.1-99L(Anexa 1.1 la

Raportul de evaluare internä).

lnstitulia a fost înfiintatä pe baza Decretului nr. 17511948 Si Decizia Ministerialä nr.

263327/L948, cu denumirea,,lnstitutulde Silviculturä" Braçov; în 1956 s-a creat institutul Politehnic din

Braçov, prin Ordinul Ministruluinr.L440/I956; în 197L s-a creat Universitatea din BraSov prin fuziunea

lnstitutului Politehnic cu lnstitutul Pedagogic, prin Decretul nr. 348/2971, (Anexa 1.2 la Raportul de

evaluare internä).

Denumirea (Universitatea ,,Transilvania" din Bragov) çi sediul instituliei (Bra5ov, Bdul Eroilor nr.

29) sunt conforme cu Raportul de evaluare internä institutionalã (pag. 28) (Anexa 1.1-). Activitatea

didacticä gi de cercetare se desfãçoarä în mai multe locaJii din BraSov (Anexa 1.24 Spalii çi imobile de

învã1ãmânt, Anexa ll.1 - Locatii gi statut juridic, la Raportul de evaluare internã). Universitatea nu

desfãgoarã activitäti didactice în alte localitäti decât în cea în care se aflä sediul (Braçov).

UTBv are în componen!ä 18 facultãti çi 30 de departamente, un institut de cercetare-dezvoltare

(ICDT), o bibliotecä centralä, o editurä, un centru multicultural, un centru muzical, L3 cãmine, douä

cantine-restaurant, laboratoare didactice 5i de cercetare, baze didactice gi de practicä, baze sportive,

servicii tehnice, administrative etc.

Structura academicä a UTBv cuprinde în prezent 18 facultäti, în cadrul cãrora se desfä5oarä

activitäti didactice, de cercetare çtiintificä çi de formare continuä.
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Universitoteo ,,Tronsilvanio" din Broçov, în conformitate cu Organigrama proprie çi cu Hotörârea

Guvernului nr. 740/201"7 pentru oprobarea Nomenclotorului domeniilor çi al speciolizörilor/programelor

de studii universitare çi o structurii instituliilor de învö!ömânt superior, pentru onul universitar 2077-

201"8, modificatä gi completatã prin Hotörôreo Guvernului nr. 615/20L7, funclioneazä la momentul

efectuãrii vizitei de evaluare externä cu 105 de programe universitare de licenfã organizate în 18

facultä!i, dupä cum urmeazä:

Nr.
crt.

Facultatea
Domeniul de

licen¡ã

Specializarea/
Programul de stud¡¡

universitare de licen¡ã
(locafia geograficå de

desfãgurare çi limba de
predarelrA

Acreditare
(A)/

Autorizare
de

fundionare
provizorie

(AP}

Form
ade
învãt
ãmâ
nt

Numär
de

credite
de studii
transfera

bile

Numär
maxim de
studenfi

care pot fi
gcolarizati

t
Facultatea de
lnginerie
Mecanicä

lngineria
autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 150

Autovehicule rutiere A IFR 240 150

Autovehicule rutiere (în

limba enelezä)
A IF 240 60

lngineria
transporturilor

lngineria transporturilor çi
a traficului

A IF 240 90

lnginerie
mecanicä

lnginerie mecanicã A IF 240 90

lnginerie mecanicä AP IFR 240 60

lnginerie mecanicä (în

limba englezã)
AP IF 240 30

2

Facultatea de
lnginerie
Tehnologicä gi

Management
lndustrial

lnginerie
aerospatialã

Constructii aerospa!ia le A IF 240 60

lnginerie
industrialä

lngineria gi managementul
calitätii

A IF 240 60

Magini-unelte gi sisteme
de produc{ie

A IF 240 50

Tehnologia constructiilor
de masini

A IF 240 L20

lnginerie 5i

management

lngineria gi managementul
afacerilor

AP IF 240 60

lnginerie economicä
industrialä

A IF 240 90

lnginerie economicä
industrialä

A ID 240 100

3

Facultatea de

$tiinta 5i

lngineria
Materialelor

lngineria
materialelor

lnformaticä aplicatä în

ingineria materialelor
A IF 240 50

$tiinta materialelor A IF 240 50

lngineria biomaterialelor AP IF 240 60

lnginerie
industrialä

lngineria securitätii în
industrie

A IF 240 60

lngineria sudärii A IF 240 60

lnginerie gi

management
lnginerie economicä în
domeniul mecanic

A IF 240 60

4 Facultatea de Calculatoare gi Calculatoare A IF 240 50
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Nr.
crt.

Facultatea
Domeniul de

licenfã

Specializarea/
Programul de stud¡¡

universitare de licentä
(localia geograficã de

desfãçurare çi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/

Autorizare
de

funcfionare
provizorie

(AP)

Form
ade
înväf
ãmâ
nt

Numãr
de

credite
de studii
transfera

bile

Numãr
maxim de

studenl¡
care pot fi
gcolarizafi

lnginerie
Electricä çi

$tiinta
Calculatoarel

or

tehnologia
informaliei

Tehnologia informa!iei A IF 240 50

lngineria
sistemelor

Automaticä 9i informaticã
aplicatä

A IF 240 r_00

lnginerie
electricä

Electrotehnicä A IF 240 50

lnginerie electricã çi
calculatoare (în limba

englezä)

A IF 240 60

lnginerie
electronicä,
telecomunica!i
i çi tehnologii
informalionale

Electronicä aplicatä A IF 240 50

Tehnologii çi sisteme de

telecomunicatii
A IF 240 75

Mecatronicä çi
roboticä

Roboticä A IF 240 60

5

Facultatea de
Silviculturä 9i

Exploatäri
Forestiere

lnginerie
geodezicã

Mäsurãtori terestre gi

cadastru
A IF 240 50

Silviculturä

Cinegeticä A IF 240 r.00

Cinegeticä A ID 240 125

Exploatäri forestiere A IF 240 110

Silviculturä A IF 240 110

6

Facultatea de
lngineria
Lemnului

lnginerie
forestierä

lngineria prelucrãrii
lemnului

A IF 240 80

lngineria prelucrärii
lemnului

A IFR 240 75

lngineria gi designul
produselor finite din lemn

A IF 240 75

lngineria gi designul
produselor finite din lemn
(în limba englezä)

AP IF
240 30

7
Facultatea de
Constructii

lngineria
instalati¡lor

lnstalatii pentru

constructii
A IF 240 60

lnginerie civilä

Cäi ferate, drumuri 5i

poduri
A IF 240 30

Constructii civile,

industriale $i agricole
A IF 240 100

8
Facultatea de

Alimentatie gi

Turism

lngineria
produselor
alimentare

Controlul gi expertiza
produselor alimentare

A IF 240 60

lngineria produselor
alimentare

A IF 240 60

lnginerie
mecanicã

Echipamente pentru
procese industriale

A IF 240 50

Magini çi instalati¡ pentru
agriculturä gi industrie
alimentarã

A IF 240 60
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Nr.
crt.

Facultatea
Domeniul de

licenfã

Specializarea/
Programul de stud¡i

universitare de licentã
(locafia geograficä de

desfäçurare çi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/

Autorizare
de

functionare
provizorie

{AP)

Form
ade
învãt
ama
nt

Numãr
de

credite
de studi¡
transfera

bile

Numär
maxim de
studen¡i

care pot fi
çcolarizafi

lnginerie gi

management
în agriculturä
gi dezvoltare
ruralä

lnginerie gi management
în alimentatria publicä çi
agroturism

A IF 240 75

lnginerie 9i

management
lnginerie gi management
în industria turismului

A IF 240 60

9

Facultatea de
Matematicä çi
lnformaticä

lnformaticä

lnformaticä A IF 180 100

lnformaticä A ID 180 75

lnformaticä aplicatå A IF 180 75

lnformaticä aplicatä (în
limba germanå) A IF L80 50

Matematicä Matematicä informaticä A IF 180 50

t
0

Facultatea de

$tiinte
Economice gi

Administrarea
Afacerilor

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor
(în limba enslezä)

A IF 180 s0

Economia comertului,
tu rismului 5i serviciilor

A IF 180 100

Economia comertului,
tu rismului çi serviciilor

A ID l-80 75

Ciberneticä,
statisticä 5i

informaticã
economicä

lnformaticä economicã A IF 180 75

Contabilitate

contabilitate $i

informaticä de gestiune A IF 180 75

Contab¡litate ti
informaticä de gestiune

AP ID 180 75

Economie gi

afaceri
internationale

Afaceri internationale A IF 180 75

Afaceri internationale AP ID 180 75

Finante Finante çi bänci A IF 180 75

Management
Management A IF 180 75

Management A ID 180 75

Marketing
Marketing A IF 180 100

Marketing A ID 180 75

L

1

Facultatea de
Psihologie 5i

$tiintele
Educatiei

Psihologie
Psihologie A IF 180 100

Psihologie A ID 180 60

9tiinle ale
educatiei

Pedagogia învätämântu lui
primar Si pre5colar

A IF L80 120
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Nr.

crt.
Facultatea

Domeniul de
licençã

Specializarea/
Programul de studii

universitare de licenlä
(locatia geograficã de

desfäçurare çi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/

Autorizare
de

functionare
provizorie

(AP}

Form
ade
învät
ama
nt

Numãr
de

credite
de studi¡
transfera

bile

Numär
maxim de

studenli
care pot fi
çcolarizafi

Pedagogia învä!ämântului
primar çi preçcolar

A ID 180 75

Pedagogie A IF 180 50

Psihopedagogie specialä A IF 180 60

t
2

Facultatea de
Educatie
Fizicä 5i

Sporturi
Montane

Educa!ie fizicä
gi sport

Educatie fizicä çi sportivã A IF 180 80

Educatrie fizicä çi sportivã A IFR 180 30

Sport çi performantä
motricä

A IF 180 50

Sport $¡ performantä
motricä

A IFR 180 60

Kinetoterapie
Kinetoterapie gi

motricitate specialä
A IF 180 75

1

3

Facultatea de
Muzicã

Muzicä

lnterpretare muzicalä -

canto
AP IF 240 10

lnterpretare muzicalã -

instrumente
A IF 240 25

Muzicä A IF 180 20

t
4

Facultatea de
Medicinä

Sä nãtate

Asistentä medicalä

eeneralä* 1)
A IF 240 150

Laborator clinic AP IF 180 45

Balneofiziokinetoterapie çi
recu pera re

A IF 180 60

Medicinã*1) A IF 360 100

L

5

Facultatea de

Litere

Limbã çi

literatu rä

Limba gi literatura englezã

- O limba çi literatura
modernä (francezä,
germanä)/ l-¡mba Si

literatura românã

A IF 180 150

Limba gi literatura chinezã

- Limba gi literatura
românä/ O limbä 9i

literaturä modernä
(englezä/ francezá/
germanå)

AP IF 180 30

Limba çi literatura romanã
- O Limbä gi literaturã
modernä (englezã,

francezä, germanä)

A IF 180 200

Limba gi literatura romanã
- O limbä 5i literaturä
modernã (englezä,

francezä)

A ID 180 100

Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne aplicate
(fra ncezä-englezä)

A IF 180 50
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Nr.
crt.

Facultatea
Domeniulde

licentå

Specializarea/
Programulde studii

universitare de licen¡ä
(locafia geograficã de

desfãgurare çi limba de
predare)*A

Acreditare
(A)/

Autorizare
de

fundionare
provizorie

{API

Form
ade
învã1
ämâ
nt

Numãr
de

credite
de stud¡¡
transfera

bile

Numär
maxim de
studenti

care pot fi
gcolarizati

Limbi moderne aplicate
(germanä - enslezä)

A IF 180 30

Studii culturale
Studii americane (în limba
enelezä)

A IF 180 60

1

6

Facultatea de
Drept

Drept
Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 100

t
7

Facultatea de
Sociologie 5i

Comunicare

Asisten!ä
socialä

Asistentå socialä A IF 180 100

Sociologie
Sociologie A IF 180 100

Resurse umane AP IF 180 60

$tiinte ale
comunicärii

Comunicare gi relatii
publice A IF 180 100

Media digitalä AP IF 180 75

t
8

Facultatea de
Design de
Produs gi

Mediu

lngineria
mediului

lngineria çi protectria

mediului în industrie
A IF 240 60

lngineria valorificärii
deseurilor

A IF 240 30

lnginerie
industrialä

Design industrial A IF 240 60

Design industrial (în limba
enelezä)

A IF 240 50

lngineria sistemelor de
energii regenerabile

A IF 240 60

lnginerie
mecanicä

lngineria designului de
produs (în limba englezä)

A IF 240 60

Mecatronicä gi

roboticã
Mecatronicä A IF 240 65

Stiinle
inginereçti
aplicate

lnginerie medicalä A IF 240 60

Optometrie A IF 240 60

*1) Specializäri reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

De asemenea, la data prezentei vizite de evaluare institulionalä, în UTBv funcf ioneazä

urmãtoarele programe de studii universitare de masterat, organizate în cadrul a 14 domenii de studii

universitare de master, în conformitate cu Hotårârea Guvernu¡lui nr. 777/2077 din 76 martie 2077

privind domeniile çi progromele de studii universitore de moster ocreditate çi numörul moxim de studenli

ce pot fi Scolorizoli în anul universitor 2077-2078, modificatä çi completatä prin Hotörôreo Guvernului

nr.674/2077.

l1.7.7 Analízø numãrului de studen.ti înmatriculali
Ca sintezã, evolulia numärului total de studenli înmatriculali la programele de studii de licen!ä,

masterat çidoctorat de la ultima evaluare institulionalã se prezintä astfel (cifrele suntîn corelafie cu
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capacitäl¡le de çcolarizare aprobate de ARACIS çi publicate în HG de la ultima evaluare institulionalä la

toate programele de studii universitare de licenlä Si la toate domeniile / programele de studii

universitare de masterat).

x (studenlii sträini se regãsesc în cele trei cicluri L/M/D)

Promovabilitatea studentilorînmatriculalila programele de licen!ä,la nivelde Universitate se

prezintä astfel:

r fl 3-?$1 e I sÁ{aÀ¡oí{M î¡r¡HEUtÄ

An universitar Licen!ä Masterat Doctorat Studenli sträini Total*

2013/2OL4 1s331 379r 542 286 L9664

2Ot4/zOLs 1,4957 357r 441. 309 L8969

20Ls/2Ot6 1.5292 3482 429 32L 19203

2016/2017 1"5284 3s36 468 325 19288

2Or7l2OL8 15506 3357 457 317 1-9320

An universitar An de studiu I lll IV V vl

TOTAT

20L3/2Ot4

rnscntr 5203 3933 36s0 2387 81 79

promova!i 3857 3187 2980 1884 79 7t

% 74.13% 8L.O3% 81.64% 78.93% 97.53% 89.87%

20]'4/201s

înscriçi 4925 422L 3565 2037 124 85

promova!i 3610 3449 3079 L734 \20 78

% 73.30% 8L.71% 86.37% 8s.L3% 96.77% 91.76%

20rs/2ot6

înscriçi 5391 3969 375L 1951 104 t26

promovafi 4036 3181 3L72 1698 103 123

% 74.87% 80.75% 8456% 87.03% 99.O4% 97.62%

2016/20]-7

rnscn9t 5086 4430 3576 1981 704 707

promovali 3753 3580 2964 1749 103 107

o//o 73.79% 80.8L% 82.89% 8829% 99.O4% L00.00%

2O!7 /2O!8 înscrigi 5301 4L24 3993 1883 103 t02

FoRMÃ DEÎNVÃTÃMÂ¡¡T cu FRECVENTÃ (1F)

20t3/20L4

Inscflst 4380 3353 3009 2047 81 79

promovali 3315 2772 2530 L620 79 7L

% 7s.68% 82.67% 84.O8% 79.14% 9753% 89.87%

2OL4/2]ts

înscriçi 4177 3553 3026 L774 124 85

promova!i 3106 2953 2656 1511 120 78

o//o 74.36% 83.11% 87.77% 85.17% 96.77% 9L.76%

20Ls/2076

rnscntr 4656 3332 3188 L7t6 to4 126

promova!i 3s37 2704 2742 1511 r.03 723

% 7s.97% 81.L5% 86.O1% 88.05% 99.O4% 97.62%

2Ot6/20t7 înscri¡i 4792 3819 296]- 1742 to4 to7
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An universitar An de studiu IV V vt

promovali 3196 3156 2519 L559 103 to7
o//o 76.24% 82.64% 85.O7% 89.49% 99.O4% r.00.00%

2077/2018 înscriçi 4349 3436 3474 1655 103 LO2

FoRMÃ DE ÎNVÃTÃMÂrur cu FRECVENTÃ REDUSÃ (rFR)

2073/2O!4

Inscflst 269 199 222 269

promova!i ]-92 156 166 222
o//o 7L.38% 78.39% 74.77% 82.s3%

20t4l2}ts
Inscflst 256 249 220 ].84

promova!i 181 L94 170 155

o//o 70.70% 77.91% 77.27% 84.24%

zOLs/2016

rnscflsr 232 232 225 176

promovali 164 77t t79 143

% 70.69% 73.71% 7956% 8!.25%

2076/2017

înscrigi 285 270 226 186

promova!i 191 151 t62 153

o//o 67.O2% 71s0% 7L.68% 82.26%

20]-7/2OL8 rnscflçr 298 246 210 r.65

FoRMÃ DEîNvÃTÃMÂrur tA DrsrANTÃ (¡D)

2O!3/20L4

rnscflst 554 381 4t9 7t
promovali 350 259 284 42
o//o 63.L8% 67.98% 67.78% 59.15%

2Ot4/2O!s

rnscnst 492 419 319 79

promovati 323 302 2s3 68
o//o 65.65% 72.08% 79.31% 86.08%

2}ts/201.6

rnscnçr 503 405 338 59

promova!i 335 306 257 44
o//o 66.60% 75.560/o 74.26% 74.58%

2Ot6/2077

tnscntr 609 401 389 53

promovali 366 273 283 37

o//o 60.70% 68.O8% 72.75% 69.81%

2077/2018 înscriçi 654 442 369 63

Promotia Absolven!i Absolvenlicu diplomä Promovabilitate (%)

2013 3416 287L 84,04Yo

2014 3105 269s 86,80%

2015 2959 2533 85,60 yo

2016 3t32 2690 85,89 yo

2077 3026 2569 84,90%
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r¡.2 cApAcrrATEA rNsnrunon¡RlÃ A rNsnrurer or îruvÃrÃruÂrur supERtoR

I t.2. 7 Corta lJ niversitarã

Universitatea funcfioneazä pe baza Cartei universitare, elaboratã în anul 2011 gi revizuitä în anul

20L6,în concordan!ä cu legislalia în vigoare çi armonizatä cu principiile promovate în Spaliul European

al Înväçãmântului Superior (Anexa 1.3 la Raportul de evaluare internä). De asemenea, Carta este fãcutä

publicä prin postare pe site-ul universitä!ii, la adresa h.ttp.s.://www.unitbv.roldoc.um.çnte/despre:

unitb.V/re-g.ulamenteù.gl-a-rAri/_c.a.rta_-.universitatii/Carta%20Unit-B_v,p.df, fiind astfelcunoscutä de cätre toçi

membrii comunitälii academice.

Varianta în vigoare a Cartei a fost adoptatä de cätre Senatul universitar la data de 6 octombrie

20L6, Carïa revizuitã având avizul de legalitate MEN nr. tot76/bis/27.09.201,6. Carta universitarä

consfinleçte autonomia universitälii în definirea misiunii gi a profilului säu de educalie gi cercetare

çtiinlificä pentru a fi competitivä la nivel nalional çi internalional, în promovarea contractelor de

cercetare cu diferite organizalii publice çi private, în dezvoltarea structurilor antreprenoriale pentru

creçterea prestigiului çi a veniturilor universitä!ii. De asemenea, înscrie libertatea academicä çi

integritatea universitarä ca principii fundamentale ale activitäTii din spaliul universitar.

/1.2.2 Misiunea institu!Íeí de învä¡ãmânt superior

Universitatea are bine gi clar prezentate misiunile sale de educalie çi de cercetare çtiinlificä în

Carta universitarä , dar çi în Planurile strategice gi operalionale la nivel de institulie

htto: //www. u nitbv. roldesore-u n itbv/i nfo rmatii-de-i nte res-nu blic/tra nsoa re nta-institutio na lalola n u ri-

slratqsi ce s rqpe raliq¡aleJlml.
Conform articolului 1 din Carta universitarä , ,,misiuned UTBv constå din producerea çi tronsferul

de cunooStere cötre societote prin: (1-) formore iniliolö lo nivel universitor concretizatö prin progrome de

studii de licenfö, master çi doctorot; (2) cercetore stiintificö ovonsotö, dezvoltare, inovare çi transfer

tehnologic; (3) progrøme postuniversitore; (4) dezvoltareø interocfiunii dintre universitate çi societote,

prin parteneriate în ocord cu principiile unei societdfi bozate pe cunooçtere".

Misiunile de educafie gi de cercetare ale facultälilor sunt precizate în planurile operafionale

proprii. De asemenea, acestea sunt definite pentru fiecare program de studii universitare prin planurile

de înväfämânt gi planurile de cercetare.

Viziunea UTBv se focalizeazä pe excelen!ã, competitivitate çi responsabilitate socialä, ca

universitate de cercetare çi educalie de referin!ä, cu un rol conducãtor în promovarea dezvoltärii

durabile, deplin integratã în Spaliul European alÎnvä!ämântului Superior, pentru beneficiul comunitälii

nalionale çi internalionale.

Din definirea misiunii UTBv se evidenliazä ca elemente prioritare ale strategiei çi politicii

universitä!ii:

resurselor care sã contribuie la dezvoltarea durabilä çi armonioasä a universitälii.

cerinlele pielei muncii.

educalie çi cercetare.
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proceselor academice din universitate, în rezolvarea problemelor sociale precum gi în

colaborarea cu mediul exterior universitã!ii.

reprezentativã la nivel regional, nalional çi internalional.

Strategia universitäfii, transpusä în planul strategic de dezvoltare 2016-2020 çi în planurile

operalionale anuale publicate pe site-ul universitãfii, este destinatã îndeplinirii misiunii asumate prin

realizarea urmätoarelor obiective strategice:

(1) promovarea unui proces de învä!ãmânt de calitate, centrat pe nevoile studenlilor çi corelat cu

cerinfele pielei muncii;

(2) dezvoltarea activitälii de cercetare-inovare gi transfer tehnologic;

(3) promovarea unui mediu de lucru stimulativ gi a unor servicii de calitate pentru membrii

comunitãlii universitare;

(4) extinderea relaliilor cu mediul economic gi socio-cultural în dezvoltarea ofertei de educalie gi

promovarea universitä!ii;

(5) intensificarea procesului de internalionalizare a universitä!ii.

Masteratul gi doctoratul sunt organizate numai în domeniile de licen!ä acreditate (Anexa 1.1-L la

Raportul de evaluare internä - M.O. nr.731,/ 04.O9.2OI7 - programe de studii de licen!ä; Anexa l.l-2 la

Raportul de evaluare internã - M.O. nr.7L2/ 04.09.2OI7 - programe de masterat).

în universitate nu funclioneazä programe de studii neautorizate, conform Declaraliei rectorului,

înaintatä ConsiliuluiARAClS la depunerea Raportului de evaluare institulionalå.

l1.2.3 Regulomentele, procedurile sì metodologiile instituçiei de înväçãmânt superior

Regulamentele gi anexele specificate în Carta universitarä sunt elaborate în conformitate cu

reglementärile legale în vigoare, corespund scopului pentru care au fost elaborate çi sunt publicate pe

site-ul universitä!ii (h-tt-p- s://www.u.niIþv_.r._o/d.e.spre,-unitbv/regulamente-si-hotaf.a rilreRula.l-n.e-nIg.l.ç.-

universitatii.html).

Existä 4 regulamente de ordin general, un regulament de eticä, 3 regulamente de alegeri, L6

regulamente care vizeazä activitatea studenjilor, 9 regulamente referitoare la angajali, 1 pentru

programele de studii, 3 care vizeazä activitatea de cercetare, 22 pentru structurile suport çi 10 pentru

servicii.

Universitatea funclioneazä în baza Regulamentului intern, elaborat în conformitate cu

reglementã rile legale în vigoa re (h!-tps:/./\ryww.unitbv.ro/dgcumente/despre-unitbv/JegulA mentg--

h.glArarilreeulamentele univeöllati!1eenerale1Ola &esulanenL-lnlem-ffi). Prin Regulømentul Intern,

ediTia din 8 iulie 201L cu modificärile ulterioare, sunt reglementate raporturile de muncã dintre

angajator - UTBv - çi angajalii cu contract individual de muncä (pe perioadä nedeterminatä sau

determinatä), precum gi raporturile de muncä încheiate în formele speciale preväzute de legislafia din

domeniul învä!ämântului. Prevederile regulamentului sunt corelate cu cerinlele impuse de Codul muncii

(Legea nr.49/2OLO), Legea securitãlii gi sänätä1ii în muncä (Legea nr.3t9/2006), Legea educaliei

najionale nr.I/ 201,,1cu modificärile gi completärile ulterioare, Carta universitarä, Contractul colectiv de

muncä, precum çi de alte reglementäri legale în vigoare.

De asemenea, în universitate existä Regulamentul privind octivitateo profesionalã o studençilor,

care este elaborat respectând prevederile legale gi pe cele din Metodologia ARACIS (Anexa ll.5 la
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Raportul de evaluare internä). Acesta a fost aprobat de Senatul universitar în data de 1-9 iulie 201-7 çi

reglementeazä drepturile çi îndatoririle studenlilor, admiterea la programe de studii çi promovarea

anilor de studiu, frecven!a, organizarea procesului de învä1ämânt çi sistemul de credite, finalizarea

studiilor etc. Regulamentul este în acord cu cerinlele normative referitoare la studenli din Metodologio

de evoluore externã a ARACIS, cu cerinlele din Legea educaliei nalionale nr. L/2OIL çi din alte legi

aplicabile, precum gi cu Carta Universitälii çi cu principiile gi practicile europene ale învã1ämântului

centrat pe student. El este fäcut public prin afigare pe site, la adresa

https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regula mente-hota rari/regula mentele-

universitatii/studenti/Regulament*act prof stud 31.07.2017.pdf.

în universitate existä 5i este aplicat Regulomentul de organizore 5i funclionore a orgonelor

deliberative din universitate: Consiliul de odministratie Si Consiliile Facultölilor
( https://www. u n itbv. roldocu mente/desp re-unitbv/reeulamente-hota rarilrepulamentele-

universitatii/generale/Regulament CA CF 05A4.?0T7,pùf). Conform articolului 10, alineatul (1) din

acest regulament,,,çedinfele Consiliuluifocultölii sunt stotutøre în prezenlo o minimum 2/3 din numörul

totol al membrilor cu drept de vot sou o persoonelor împuternicite o le reprezento pe ocesteo".

11.2.4 Conducerea institufiei, structurî mønageriale

Funcliile de conducere, de la Directorii de departamente la Rector gi Preçedinte al Senatului,

sunt desemnate prin alegeri libere.

Alegerea structurilor çi funcliilor de conducere s-au desfäçurat conform cu Metodologiei de

orgonizore çi desfoçurore a olegerilor din UIEv (Anexa 1.10 la Raportul de evaluare internä), care

respectã prevederile legale çi pe cele din Metodologia ARACIS.

Rectorul a fost confirmat de cätre MECTS prin Ordinul Ministruluinr.32OL/ 22.O2.2OL6 (Anexa

ll.6 la Raportulde evaluare internä).

Personalul de conducere al instituliei, de la toate nivelurile, este format din cadre didactice

titularizate în învä!ämântul superior, cu norma de bazä în institulie çi grad didactic corespunzätor

(Anexa 1.18 la Raportul de evaluare internä; Anexa 5 FV la Raportul de evaluare internä - Ordin de

titula riza re)

Senatul Universitälii este organul de decizie al UTBv, creat prin alegerea democraticä a

reprezentanlilor de la fiecare facultate çi departament. În cadrul Senatului funclioneazä gase comisii de

lucru specializate: Comisia didacticä, Comisia gtiin!ificä, Comisia de asigurare a calitä!ii çi rela!ii

internafionale, Comisia privind drepturile gi obligaliile studenfilor, Comisia buget-finanle çi Comisia

juridicä (Anexa ll.8 la Raportul de evaluare internä). Comisiile de specialitate ale Senatului, în colaborare

cu prorectoratele de resort 5i cu structurile suport relevante, au actualizat gi au supus spre aprobare

Senatului principalele regulamente gi metodologii privind desfäçurarea proceselor didactice, de

cercetare, studenleçti gi administrative din universitate.

Senatul universitar este format din 91 de membri, studenfii fiind reprezentali de cätre 23 de

membri, ceea ce reprezintä un procent de 25,27% din totalul membrilor
(https://www..unitbv.roldocumenteldespre:u.nitbv/.$enat/membri Senat*09.05.?.0.18.pdf). La nivelul

Consiliilor facultälilor este asiguratä reprezentarea studenlilor în procent de minimum 25% din totalul

membrilor, conform prevederilor legale. Participarea studenlilor în structurile de conducere ale

facultälilor ;i universitäTii este reglementatä prin Regulomentul pentru alegerea reprezentonlilor

studenlilor (Anexa ll.1-2 la Raportul de evaluare internã) çi Carta universitarä (Anexa 1.3 la Raportul de

evaluare internä).
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Universitatea are un plan strategic pentru perioada 201.6-2020 gi planuri operalionale anuale,

prezentate atât pe suport de hârtie, cât çi electronic, pe pagina web a universitäfii, la adresa:

https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transpa renta-institutiona la/pla nuri-

S".tf.q^t-eg!çkq!":g,""Ae-mIipna.L-e-,hlml. în scopul monitorizärii activitä1ilor desfägurate çi al armonizärii cu

obiectivele Planului strategic, în institufie funclioneazä: Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitälii
(Anexa 1.5 la Raportul de evaluare internä), Comisia de eticä çi deontologie profesionalä universitarä

(Anexa 1.6 la Raportul de evaluare internä), Comisia de analizä a abaterilor disciplinare (Anexa 1.7 la

Raportul de evaluare internä), Comisia de monitorizare, coordonare gi îndrumare metodologicä a

dezvoltärii sistemului de control managerial, Comisia de inventariere, Compartimentul de audit public

intern (Anexa 1.8 la Raportul de evaluare internä). Responsabilitäli în procesul de audit intern revin gi

Biroului de asigurare a calitäfii, în privinla instrumentelor gi mecanismelor de evaluare çi asigurare a

calitãlii (Anexa 1.9 la Raportul de evaluare internä).

Pentru implementarea strategiei universitälii, au fost formulate un set de decizii strategice çi

planuri de acliune, având ca axä centralä promovarea în universitate a valor¡lor dezvoltärii durabile.

Strategia pentru perioada 2076-2020 are ca axã majorä dezvoltarea resursei umane çi valorificarea

infrastructurii universitäfii, cu accent pe punerea în valoare a patrimoniului çi a clädirilor istorice, aläturi

de promovarea imaginii universitälii gi a conceptului de dezvoltare durabilä.

Universitatea dispune de structuri administrative proprii (conform cu Organigrama, Anexa ll.2 la

Raportul de evaluare internä), care funclioneazä riguros în baza unor regulamente proprii.

Compartimentele administrative suntîncadrate cu personal(Anexa ll.14la Raportulde evaluare internä)

care corespunde, sub aspect numeric çi al calificärii, scopului çi obiectivelor definite prin planurile

strategice çi operalionale proprii. în 2OI2 a fost creal Biroul de onølizö çi strotegie finonciorö, care

furnizeazä rectorului informafii zilnice privind situalia tuturor încasärilor gi plä!ilor pentru conturile din

Trezorerie gi sprijinä conducerea în stabilirea unor mäsuri de reducere a cheltuielilor gi cregtere a

veniturilor (Anexa 11.24 la Raportul de evaluare internä). Pentru a se asigura transparenla proceselor

decizionale çi, în special, a celor ce vizeazã aspectele financiare, toate documentele çi situaliile

financiare relevante privind universitatea (inclusiv execulia bugetarä) sunt afigate pe portalul

universitälii (http://intranet.unitbv.ro/), pentru a putea fi cunoscute de cätre întreaga comunitate din

universitate.

în Universitate ex¡stä, ca departamente administrative:

a) Direclia financiarã çi contabilitate;

b) Direclia Tehnico-Administrativä;

c) Serviciul resurse umane;

d) Biblioteca - structurä ce are încadrat personal cu studii superioare de specialitate în domeniile

biblioteconomie çi filologie (Raport pag. 1"3, Anexa 1.28 la Raportul de evaluare internä_- Raport

bibliotecã - Situafia încadrãrii cu personal cu studii superioare). În cadrul Bibliotecii Universitälii

sunt angajate 30 de persoane, dintre care l-8 cu studii superioare (situalie la 3t.L2.20t7),

reprezentând 60% din totalul angajalilor acestei structuri. Dintre aceçtia, 15 au studii superioare

în domeniile biblioteconomie gifilologie (Anexa 11.31 la Raportulde evaluare internä).

Serviciile administrative sunt conectate la releaua internet. Serviciile administrative deruleazä

activitatea curentä, activitatea de monitorizare çide raportare utilizând software specific.

I I. 2. 5 Persono I ul d idoctic

Universitatea are un Regulament privind ocupored posturilor didoctice 5i de cercetore (Anexa

11.32 la Raportul de evaluare internä) elaborat în conformitate cu prevederile legale. Regulamentul are
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preveder¡ clare privind scoaterea posturilor la concurs, desfäSurarea çi validarea concursului, condiliile

cerute pentru ocuparea posturilor etc.

Începând din anul universitar 2010-2011,, conform Metodologieicadru de concurs aprobatä prin

HG nr. 457 din 04.05.201,1-, universitatea publicã informafii complete despre concursurile privind

ocuparea posturilor didactice çi de cercetare pe site-ulweb specializat administrat de MEN çi pe site-ul

universitälii (http.s://.wwlu,uni-tþv.r-o/dgspre-unitbv.html) (Anexa 11.33 la Raportul de evaluare internä -
Posturi scoase la concurs 20L6-2OI7; date statistice 2012 -20L7').

Universitatea are în acest an universitar 730 de cadre didactice titulare (Anexa 1.L8, Anexa lFV la

Raportul de evaluare internã) çi 1501 posturi, dintre care 730 de posturi ocupate çi 77L de posturi

vacante (Raport autoevaluare pag. 38), statistic reprezentând un procent de 48,63%o cadre didactice

titulare.

Evolufia, pe grade didactice, a personalului didactic titular pe parcursul ultimilor patru ani universitari,

se prezintä astfel:

Posturile didactice sunt încadrate cu personal care îndeplineste cerinTele legale (Anexa 5FV la

Raportul de evaluare internä). Selectarea cadrelor didactice asociate se face pe criterii de performanlã,

cu respectarea prevederilor legale privind calificarea, titlul Stiinfific, declaralia adresatä conducätorului

instituliei din care provin etc., dovezile fiind pästrate în Dosarul personol ol codrelor didqctice asociate.

Nu existä cadre didactice titularizate în înväçãmântul superior care sã acopere într-un an

universitar mai mult de trei norme didactice (Anexa 6FV la Raportul de evaluare internã). Conform HCA

nr. 23/06.O2.2013, numärul maximum de ore remunerate în regim de plata cu ora nu poate depãçi

norma didacticä minimã. Cu avizul consiliilor departamentelor çi al consiliilor facultäfilor, Consiliul de

Administralie poate aproba, în cazuri bine justificate, depãgirea acestei limite.

La data vizitei, existau 72 de cadre didactice asociate pensionate din institulie. Dintre acegtia, 56

acoperä între 0,07 gi 0,97 norme, iar L6 depäçesc o normä didacticä în institufie cu fracfiuni cuprinse

între 0,03 çi 0,56 norme la plata cu ora. Un singur cadru didactic asociat pensionar (încadrat la DPPD) are

în statul de funclii 2,4 norme, justificarea pentru aceastä depägire fiind aceea cä L,5 norme reprezintã

activitälile de evaluare de la examenul de gradul ll, cu observalia cä numãrul de ore aferent activitälilor

pentru grade didactice se estimeazä la începutul anului universitar, însä se regleazä în lunile august-

septembrie, în funclie de numärul candidafilor înscriçi.

Personalul didactic asociat care nu este titularizat în învã1ämântul superior respectä condiliile

legale pentru ocuparea posturilor respective (Anexa 1FV la Raportul de evaluare internã), aspect care

rezultä din verificarea prin sondaj a dosarelor cadrelor didactice asociate. Avizarea încadrärii pe aceste

posturi se face de cätre decan çi directorii de departament, împreunä cu serviciul resurse umane, pe

baza documentelor prezentate, conform procedurii Acoperirea activitöfii didoctice în regim plato cu oro.

Toate persoanele care desfäçoarã activitälididactice în calitate de cadre didactice asociate au declaralii

scrise prin care informeazä conducätorul institutiei unde au func!ia de bazã despre numärul orelor

20t4-2015 2015-2016 20t6-20L7 2017-20t8

Profesor universitar 174 18r- 186 181

Conferenliar universitar 17L 172 180 177

Lector universitar/gef de lucräri 293 288 277 284

As¡stent universitar 99 80 78 88

Preparator 36 31 0 0

Total 773 752 72t 730
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prestate prin asociere. În timpul vizitei s-a realizat verificarea prin sondaj a dosarelor cadrelor didactice

asociate çi nu au fost constatate neconformitäli.

Numärul de cadre didactice asociate a avut urmätoarea evolulie pentru ultimii cinci ani

u n ive rsita ri:

Graduldid*tt" 
,

:20.l4-2015 20{6-
20a7 ,

Profesor universitar 77 33 75 47

Conferen{iar un iversitar 20 15 14 16 15

Lector universitar / Sef de lucräri 187 142 159 151 96

Asistent universitar 90 69 63 73 64

Total 374 284 269 315 222

La toate programele de studii universitare de licen!ä verificate, gradul de acoperire al

activitälilor didactice din statele de funclii cu cadre didactice proprii este de peste 70% (la unele

programe existä acoperire de lOO% cu cadre didactice proprii, titularizate în învä!ämântul superior).

Activitälile didactice sunt acoperite în propor_tie de 41,5% de cadre didactice cu gradul de profesor çi

conferenf iar.

Toate cadrele didactice de predare au titlul gtiinlific de doctor sau sunt doctoranziîn domeniul

disciplinelor din postul ocupat. Existä, în cazul acestor titulari, çi concordan!ä între pregätirea inilialä,

competenlele dobândite prin perfeclionare çi competenlele din domeniul disciplinelor predate (Anexa 5

Fisa vizitei).

Cadrele didactice care ocupä posturi de preparator sau asistent au pregåtire pedagogicã

atestatã (vezi Anexa la Raport de evaluare internä pe programe de studii). Pregätirea s-a realizat prin:

participarea la module de pregätire pedagogicã în timpul studiilor universitare sau prin participarea la

module de instruire pedagogicä organizate de cãtre Departamentul pentru Pregätirea Personalului

Didactic (DPPD) al universitãfii. La Serviciul Resurse-Umane, în dosarele de personal, existä atagate copii

ale atestatelor privind pregätirea pedagogicã a cadrelor didactice, conform verificãrilor efectuate în

timpulvizitei. O exceplie constatatä în timpulviziteia fost la programulde studii Medicinö, unde nu toli
asistenlii universitari au atestate de pregätire pedagogicã sau cursuriîn acest domeniu. Aceastä situalie

este în curs de rezolvare, posturile de asistent din cadrul programului de studiu Medicinö fiind ocupate

de cadre didactice care sunt înscrise în programele de formare psiho-pedagogicä.

Titularii de disciplinã au elaborat cursuri gi alte lucräri necesare procesului de învä1ãmânt, care

acoperã problematica disciplinelor predate (Anexe la rapoartele de evaluare internä a programelor de

studii). Din fiçele disciplinelor rezultä faptul cä titularii au elaborat cursuri gi alte materiale necesare

procesului de învãfãmânt, lucrãri care se regäsesc în fondul de carte al bibliotecii universitãtii. La

programul de studii Medicinö s-a constatat cä pentru 93,75% dintre disciplinele obligatorii titularii de

disciplinä au elaborat lucräri necesare procesului de înväçãmânt, existând cursuri în format tipãrit sau

electronic, procentulfiind de 76,25% dacä se iau în calculgidisciplinele oplionale. Nu existä note de curs

pentru urmãtoarele discipline obligatorii: Medicina muncii çi boli profesionale, Prim ajutor. Suportul vital

de bazä, Comunicare medicalã gi Fitoterapie, Medicinä legalä, gi pentru urmätoarele discipline

oplionale: Antropologie, Chimie organicã, Terapii genice, Andrologie, Endourologie, Medicinã

psihosomaticä, Medicina somnului, Elemente fundamentale de nutrilie çi comportament alimentar,

Terapie ocupalionalã, Chirurgie articularä minim invazivä, Bazele medicinei complementare, Medicinä

materno-fetalã, Drept medical çi Bacteriologie clinicä.
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Pentru toate programele de studii evaluate existä o bunä acoperire cu cadre didactice

competente a disciplinelor din planul de învä!ämânt (Anexa 1FV la Raportul de evaluare internä - la

programele de studii evaluate).

Raportul studenli / cadre didactice titulare (programele de studii acreditate, ciclul

licen[ä/master lF)

Nr.

crt.
Facultatea

Numär

studen!¡

Nr. cadre

didactice

titulare
Raport

L Facultatea de lnginerie mecanicã L245 59 21.,!0

2
Facultatea de lnginerie tehnologicä gi management

industrial
1030 39 26,4L

3 Facultatea Design de produs çi mediu 930 49 18,98

4 Facultatea de Stiinla gi ingineria materialelor 338 28 12,o7

5
Facultatea de lnginerie Electricä ¡i gtiinça

calculatoarelor
1504 72 20,89

6 Facultatea de lngineria lemnului 232 23 10,09

7 Facultatea de Silviculturä çi exploatãri forestiere 908 34 26,7O

8 Facultatea de Construclii 467 28 16,68

9 Facultatea de Alimentalie gi turism 900 18 50

10 Facultatea de Matematicä çi informaticä 811 48 1_6,89

1L
Facultatea de $tiinle economice gi administrarea

afacerilor
L984 53 37,43

t2 Facultatea de Drept 995 33 30,15

13 Facultatea de Sociologie çi comunicare 883 27 32,70

14. Facultatea de Litere 773 62 ]-2,46

15 Facultatea de Educalie fizicä gi sporturi montane 549 23 23,87

16 Facultatea de Medicinä 1530 83 L8,43

L7 Facultatea de Muzicã 166 24 6,92

L8 Facultatea de Psihologie çi gtiinlele educaliei 912 27 33,78

TOTAL t6t57 730 22,13

Luând în considerare gi cadrele didactice asociate, la facultälile unde existä abateri faÏä de

situalia admisibilä conform ntärilor în re sit se rezintä astfel:

- Pondere acoperire posturi didactice cu titulari din total posturi (programele de studii

acreditate, ciclul licen!ä lF)

Numãr
studenIi

Nr. cadre
didactice
titulare çi
asociafi

RaportNr.
crt.

Facultatea

1984 64 31,001
Facultatea de Stiinle economice çi

adm in istrarea afacerilor
22,072 Facultatea de Sociologie çi comunicare BB3 40

3 Facultatea de Medicinä 1 530 99 15,45

912 34 26,824 Facultatea de Psihologie si stiinlele educa{iei
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Nr.

crt.
Facultatea Departamentul

Nr. posturi

echivalente

Nr. cadre

didactice

titulare
%

t.
Facultatea de lnginerie

mecanicä

Departamentul Autovehicule gi Transporturi 47,89 30 62,65%

Departamentul de lnginerie mecanicä 42,45 29 68,32%

TOTAT FACUTTATE 90,34 59 65,3t%

2.

Facultatea de lnginerie

tehnologicä gi

management industrial

Departamentul lngineria fabrica!iei 51,28 25 48,76Yo

Departamentul lnginerie gi management

industrial
27,92 L4 50,tsyo

TOTAT FACUTTATE 79,2O 39 49,25%

3
Facultatea Design de

produs gi mediu

Departamentul Design de produs,

Mecatronicä gi Mediu
79,9r 49 61,32%

TOTAL FACUTTATE 79,9L 49 6'-,32%

4.
Facultatea de $tiinla 5i

ingineria materialelor

Departamentul de lngineria materialelor gi

sudurã
25,3 15 59,29%

Departamentul de $tiinla materialelor 15,9 13 8L,77yo

TOTAL FACUTTATE 4t,20 28 67,97o/o

5

Facultatea de lnginerie

Electricã 9i stiinla

calculatoarelor

Departamentul lnginerie electricä gi fizicã

aplicatä
38,83 22 56,66yo

Departamentul Electronicä ¡i calculatoare 47,7 28 58,70%

Departamentul Automaticä çi tehnologia

informa!iei
48,47 22 45,39yo

TOTAT FACUTTATE 135 72 53,34%

6
Facultatea de lngineria

lemnului

Departamentul Prelucrarea lemnului çi

designul produselor din lemn
28,72 23 80,09%

TOTAT FACUTTATE 28,72 23 8O'O9o/o

7
Facultatea de Silviculturä

gi exploatäri forestiere

Departamentul Silviculturã 24,07 L5 62,32%

Departamentul Exploatäri forestiere,

amenajarea pädurilor gi mãsurãtori terestre
37,37 19 50,85%

TOTAT FACUTTATE 6L,44 34 55,34%

8 Facultatea de Construc!ii
Departamentul lnginerie civilä 27,53 18 65,39%

Departamentul lnstalalii pentru construclii 13,81 10 72,42%

TOTAT FACUTTATE 4t,34 28 67,74%

9
Facultatea de Alimentalie

çi turism

Departamentul lngineria çi managementul

alimentaliei gi turismu lui
58,03 18 31,o2%

TOTAT FACUTTATE 58,03 18 3t,o2%

10.

Facultatea de

Matematicä 9i

informaticã

Departamentul Matematicä gi informaticä 84,5 48 56,8t%

TOTAT FACUTTATE 84,5 48 56,8t%

TL

Facultatea de $tiin!e
economice ¡i

administrarea afacerilor

Departamentul Marketing, turism-servicii çi

afaceri internationale
37,37 2L 56,20%

Departamentul Management gi informaticä

economicä
37,L4 16 43,08%

Departamentul Finan!e, contabilitate, teorie

economicä
30,86 t6 5L,85%

TOTAL FACUTTATE 105,37 53 50,3O%
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12. Facultatea de Drept Departamentul Drept 47,37 33 69,67%

TOTAT FACUTTATE 4l ,37 33 69,67%

13.
Facultatea de Sociologie

gi comunicare

Departamentul $tiinle sociale gi ale

comunicärii
47,09 27 57,34%

TOTAT FACUTTATE 47,O9 27 57,34%

74. Facultatea de Litere

Departamentul de Literaturã gi studii

culturale
54,09 34 62,86%

Departamentul de Lingvisticä teoreticä gi

aplicatä
48,L3 28 58,t8%

TOTAL FACUTTATE t02,22 62 60,66%

15.
Facultatea de Educa!ie

fizicä gi sporturi montane

Departamentul Performan!ä motricã 19,03 10 52,55yo

Departamentul Educalie fizicä gi motricitate

specialä
32,06 13 40,55%

TOTAT FACULTATE 51,09 23 45,02%

T6 Facultatea de Medicinä

Departamentul de Discipline fundamentale,

profilactice gi clinice
69,78 44 63,06%

Departamentul de Specialitäli medicale gi

chirurgicale
55,51 39 70,26%

TOTAT FACUTTATE L25,29 83 66,25%

17 Facultatea de Muzicä
Departamentul lnterpretare çi pedagogie

muzicalä
58,29 24 4L,L9yo

TOTAT FACUTTATE 58,29 24 4L,t8%o

18
Facultatea de Psihologie

çi çtiintele educa!iei

Departamentul Psihologie, educalie ¡i
pregãtirea personalului didactic

77,57 27 37,73%

TOTAT FACUTTATE 7L,57 27 37,73%

TOTAT UNIVERSITATE L307,97 730 55,82%

Din analiza situaliei actuale se constatä ex¡stenTa unor departamente în care gradul de ocupare

a posturilor din statele de funclii este destul de redus. Acest fapt, corelat cu situalia existentä la unele

facultäli în ceea ce priveçte raportul studenli / cadre didactice titulare, impune o cregtere a

preocupärilor legate de scoaterea la concurs gi ocuparea unora dintre posturile vacante.

Raportul dintre numärul cadrelor didactice cu normä de bazä în universitate gi cel al

studenlilor este de 19320 studenT¡ la un numär de 730 de cadre didactice, ceea ce reprez¡ntä 26,46

studenfi/cad ru didactic.

Formaliile pentru cursuri çi seminare sunt aproape în toate cazurile cele preväzute în

reglementärile legale specifice domeniilor de studii gi în corelalie cu capacitatea sälilor (în cazul

cursurilor). Raportul dintre numãrul de cadre didactice ;i numãrul de studenli este adaptat çi în funclie

de tipul activitälii didactice. La programul de studii Comunicore 5i relolii publice se recomandä ca grupa

de studiu sä fie compusä în limitele standardelor acceptate:25-30/33 de studenli, pentru a asigura

transferul de cunoçtinle în mod eficient. în prezent, în anul ll de studiu existä 2 grupe cu câte 44 de

studenli în fiecare grupä. De asemenea, la programul de studii Drepf se recomandä ca pentru anul I

activitatea didacticä sã se desfäçoare la nivelul a douä serii de predare. La programul de studii Limba çi

literaturo românö - O limbö çi literoturö modernö (englezö, froncezö), forma de învä!ãmânt lD, se

recomandä organizarea grupelor astfel încât acestea sä cuprindä maximum 25 de studenfi, în condiliile

în care s-a constatat cä în anul l, respectiv în anul ll, sunt înmatriculali 45 çi, respectiv, 31 de studenli

încadrali într-o singurã grupä.
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I I. 2. 6 Ad mi nistroli a i nstituli e i
Organigrama instituliei este prezentatä gi pe site-ul universitäfii, la adresa

https://www. u n itbv. roldesp re-u nitbv/i nformatii-de-interes-oublic/orsanisra ma

Din aceasta rezultä relaliile existente între Senatul universitar, Rector, Consiliu de Administrafie,

Consiliul consultativ (lnternational Advisory Board) çi celelalte structuri managerial-administrative. De

asemenea, este evidenliatä existenTa unor structuri absolut necesare pentru funclionarea universitälii,

cum sunt Comisia de eticä çi deontologie profesionalä universitarä sau Comisia pentru evaluarea çi

asigurarea calitäTii.

În organigramä se regäsesc gi structurile necesare pentru func!ionarea $colii doctorale (CSUD

$coala doctoralä interdisciplinarä), facultälile, institutele de cercetare (lnstitutul de cercetare

dezvoltare, Biroul de management al proiectelor, Biroul de proprietate intelectualä, lncubatorul

tehnologic çi de afaceri), precum gi compartimentele tehnice gi administrative.

Diagramele de relatii la nivelul departamentelor/structurilor institutionale respectä

trganigrame ilniner*ÊtË$i Trønsifuania &r Brego*

rtìå-2irs ¡ aÅrsÁr?-rîtr4 hÞrÉuçÁ

.,,:tÏtl...,

;,, rffiiì i ',

i.:.'j r- dâ. !t,.l!' rl

/1.2.7 Baza materialã

Universitatea deline în proprietaüe 98,5%o din spaliile de învä!ãmânt Anexa ll.l- la Raportul de

evaluare internä), diferenla pânä la 100% fiind reprezentatä de Clädirea corpului Z, retrocedatä.

Universitatea dispune de 22 corpuri de clädire , 4 baze didactice çi 3 säli de sport, cu suprafala totalä

este de 98.190,63 m',75 de sãli de curs gi amfiteatre (cu 6.260 locuriçisuprafa!a de7.464,4 m'¡,32 de

säli de seminar (cu 1.201 locuri çi suprafala de 1..717,92 m'¡ gi eSO de laboratoare (cu 7.1L6 locuri çi

Anexa 1.24 la Raportul de evaluare internã). De asemenea, ICDT oferä spalii

Eøü¡t¡ Ì d¿ ÁÂtF irårtElit

ftÊcrût

j

*r

6då
s&4.
ú-lbr¿-t+n

2I.133,78 m2l Anexa 1.23

37/83



CL
t9lâ-?il g I 5ÁntÄrcR14 1MÞ¡Éu!Á

de învä1ãmânt gicercetare, astfel: 26 de säli de curs giseminar (cu 330 locuri çisuprafala de 1.L64 m2) gi

112 spaliide cercetare (cu 7.90L m2) (Anexa 1.23 la Raportul de evaluare internä).

Structura pe säli de curs, seminar, laborator etc. se încadreazä în standardele în vigoare,

asigurând desfãçurarea unui proces de învä1ämânt de calitate.

Sälile de curs, seminar gi laborator sunt repartizate prin orarele säptämânale, în concordan!ä cu

märimea formaliunilor de studiu (Anexele la Rapoartele de evaluare internä a programelor de studii).

În toate laboratoarele pentru lucräri aplicative dotate cu tehnicä de calcul, aferente tuturor
programelor de studii universitare de licençä, existä câte un calculator pentru fiecare student çi, în

puline cazuri, un calculator la doi studenTi Anexele la Rapoartele de evaluare internä a programelor de

studii). Pentru ciclul de studii universitare de masterat existä asigurat câte un calculator pentru fiecare

cursant. Toate facultä1ile, departamentele gi laboratoarele etc. sunt conectate la internet (Anexa 11.36,

Anexa 11.37 la Raportulde evaluare internä).

Existä o bibliotecã universitarä modernä, dotatä gi organizatä la cel mai înalt nivel. Are secTiuni

cu acces liber la raft, secliuni de împrumut carte, schimb de publicalii inter-bibliotecar etc. Existä

biblioteci specializate la facultälile de Muzicã çi Construcfii, precum gi la fiecare departament (cu un

fond de publicalii propriu pentru disciplinele din planurile de învã!ãmânt ale ciclurilor de studii

universitare de licenlä çi masterat). Numärul publicaliilor: 72L.O3O volume, din care 553.065 cär!i,

L2t.627 reviste si 46.338 coleclii speciale (Anexa 1.28 la Raportul de evaluare internä - Raport pag 41-

42)..

Existä säli de lecturä la Biblioteca universitäJii, pe Colina universitälii, la departamente, la

Mediatecä, în cäminele studenfeçti, la lnstitutul de cercetare-dezvoltare al universitãlii, numärul total al

locurilor în aceste spalii fiind de 1998 (Tabelul ll.4 - Raport pag. 4L; Anexa 1.28 la Raportul de evaluare

internä). Universitatea are înmatriculaliîn acest an universitar t932O studenli (Anexa l.L7 la Raportul de

evaluare internã).

Existä un numãr suficient de abonamente corespunzãtor misiunii programelor de studii derulate

în universitate (Anexa 1.28 la Raportul de evaluare internä). Biblioteca universitälii asigurä accesul la

baze de date gi informalionale de renume. Aprecierea procentualä (procent din fondul existent la

01,.tO.2}t7l a fondului de cärfi, reviste gi cursuri achizilionate în ultimii 5 ani (20L2-2OI7l se prezintä

astfel: cá1i-17.925 vol. = 3,14% din totalulcärlilor; periodice -7.8O4 vol. = 6,05 % din totalul revistelor

existente.

Universitatea dispune de numeroase softuri specializate utilizate pentru activitälile didactice gi

de cercetare, dintre care pot fi amintite:

1. pachete software de proiectare asistatä de calculator (CAD) - 60 de licenle pentru facultãlile:

lnginerie Tehnologicã 5i Management lndustrial, lnginerie Mecanicã gi Design de Produs çi Mediu;

2. pachete software pentru analizä statistici (lBM SPSS Statistics Standard - Campus Edition) - 65

de licenje, pentru facultãlile: Psihologie çi Stiinfele Educaliei (20 licenle), $tiinfe Economice çi

Administrarea Afacerilor (20 licenle), Sociologie çiComunicare (25 licenle);

3. pachete software de proiectare asistatã de calculator (CAD SolidWorks 2016)- 20 de licenle

pentru Facultatea de $tiinla gi lngineria Materialelor;

4. pachete software pentru baze de date çi operare (Qtravel) - 22 de licenle, pentru Facultatea

de Alimentafie çi Turism;

5. pachete software matematice sau previzionale (Matlab Classrooml - 75 de licenle, pentru

Facultatea de lnginerie Electricä çi $tiinla Calculatoarelor.

De asemenea, universitatea dispune de o serie de softuri generale de largä utilizare (Anexa 11.37,

Anexe la Raportul programelor de studii evaluate).

38/83



CL noruÂNra
rtlâ-?n1 e I sÁt*roíìrM ¡úÞrÉ!!Å

Universitatea dispune de editurä proprie (Anexa 1.48 la Raportul de evaluare internã). în ultimii 5
ani au fost publicate 552 de titluri: cä4i tipärite - 193 titluriin12.738 exemplare, cärli pe CD - 359 de

titluriîn 18.452 exemplare. Cursurile çicelelalte materiale didactice sunt tipärite pe suport hârtie çi/sau
CD-uri. Studenlii au acces la aceste lucräri, atât în biblioteci (acces liber la raft sau împrumut), cât çi prin

achizilionare (cumpä rare).

Laboratoarele tuturor disciplinelor (obligatorii, oplionale gi facultative) au o dotare

corespunzãtoare lucrärilor practice (Anexa 11.35; Anexa 2 FV Raportul de la programele de studii

evaluate). Existä o preocupare continuã a departamentelor, facultälilor çi universitälii pentru

completarea dotärii cu aparaturä modernä.

Universitatea dispune de 13 cåmine studenlegti, totalizând un numãr de 4233 de locuri de

cazare (Anexa 1.25 la Raportul de evaluare internä). S-a investit constant în cregterea confortului în

cäminele studenleçti, iar în anul 2Ot7 a fost demarat procesul de pregätire a documentaliei pentru

construirea unui nou cämin în cadrul programului Companiei Nalionale de lnvestilii de construire a 30

de cämine studenfeçti la nível nafional. În perioada 2OL3-2OI7 au fost realizate lucrãri de investifii,

reparafii, modernizãri în valoare de 8.184.330 lei pentru cämine-cantine (Anexa 1.26 la Raportul de

evaluare internã).

Situalia centralizatoare a cererilor de cazare çi a studenlilor cazali în cäminele UTBv, pentru

perioada evaluatä, este prezentatã în tabelul urmätor:

Cãmin
An universitar

20t3l2Ot4
An universitar

20L4120L5
An universitar

20tsl20L6
An universitar

20L6120L7
An universitar

20t7l2OL8
Cereri Cazati Cereri Cazati Cereri Cazati Cereri Cazati Cereri Cazati

c1 336 336 392 336 437 336 412 336 368 336

C2 412 34L 403 341 443 341. 507 34L 4t2 34t
C3 389 2L6 4t6 276 281 2L6 438 2L6 3r_0 216
c4 418 204 342 204 292 204 315 204 275 204

c5 376 340 376 340 442 340 519 340 389 340
c8 342 320 386 320 416 320 497 320 396 320
c9 374 308 358 308 402 308 546 308 426 308

c10 486 394 497 394 5L3 394 529 394 480 394

c11 409 300 395 300 390 300 493 300 378 300

ct2 324 28L 4t4 28L 36s 281 397 287 324 287

c74 476 484 453 484 629 484 612 484 6t2 484

c15 391 377 405 377 493 377 428 377 428 377

c16 298 332 4L9 332 432 332 514 332 5t4 332
Total 497t 4233 5256 4233 5535 4233 6207 4233 53L2 4233

I l. 2.8 Activitdtea fi na n cia rã

Activitälile desfäçurate la UTBv privind asigurarea resurselor financiare gi folosirea lor eficientã

sunt în responsabililaíea Direclieifinanciore çicontobilitate, a cãrei organizare este reglementatä printr-

un regulament propriu (Anexa 11.24). Personalul angajat este corespunzätor posturilor ocupate, având

studii economice de specialitate, medii çi superioare. Conducerea direcliei este asiguratä de un Director

economic, economist cu studii superioare.

În cadrul Direcfiei finonciore 5i contobilitote sunt angajate 23 de persoane, dintre care 1"4 cu

studii economice superioare, 4 cu studii medii gi 5 persoane (casier) cu studii medii în domeniul

economic.

Universitatea dispune de buget propriu de venituri çi cheltuieli, cod fiscal gi conturi în lei gi în valutä la

Trezorerie gi bãnci comerciale (Anexa 1.32, Anexa 11.24). Planificarea financiarä a activitätilor din
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universitate se face prin stabilirea alocaliei bugetare, având în vedere Contractul institulional,

Contractul complementar çi veniturile proprii ale instituliei.

Universitatea are organizatä contabilitate proprie, întocmegte bilan! contabil, cont de execulie

bugetarä çi raport de gestiune propriu din care rezultã cã cheltuielile efectuate sunt în concordan!ã cu

legislalia în vigoare, cu veniturile încasate çi destinalia lor, precum çi cu caracterul non-profit al

instituliei (Anexa 11.24 la Raportul de evaluare internä). Serviciul Contabilitate desfägoarä în mod

s¡stematic gi cronologic activitäli de înregistrare în evidenlele contabile a tuturor documentelor privind

operaliunile patrimoniale, veniturile çi cheltuielile bugetare. Activitatea de contabilitate este

informatizatä 5i permanent transparentä, aspect constatat çi în timpul vizitei.

Taxele de gcolarizare acoperä cheltuielile pentru activitälile didactice gi sunt diferenliate pe

domenii de studii (Anexa 11.38 la Raportul de evaluare internã). Taxele pe domeniile universitare de

licen!ä çi de masterat sunt aprobate anualde cätre Senatul universitar çi aduse la cunoçtinla studenlilor

prin: Ghidul admiterii (Anexa 11.39 la Raportul de evaluare internä), site-ul universitãlii çi avizierele

facultäfilor. Taxele gcolare sunt cuprinse între 2800 gi 6500 lei/an la programele de studii universitare de

licen!ä, 2800 gi 5500 la programele de studii universitare de masterat, iar la programele de studii

universitare de doctorat între 3500 5i 6000 lei/an. Cuantumul taxelor este afigat pe site-ul universitälii,

l a a d re s a h,lI ps : / /:yww. un i 
t_bv. rqlqlv d e n"ty'",a d m i n isl r"al!"v_elt"axe, h"t m l.

Existä Regulomentul pentru ocordoreo burselor çi o oltor forme de sprijin mater¡ol(Anexa 1.55 la

Raportul de evaluare internä). Bursele sunt acordate din alocalii de la bugetul de stat gi din resurse

proprii (Anexa 1.31, Anexa 11.40 la Raportul de evaluare internä). Taxele de çcolarizare çi alte taxe

reprezintä venituri în bugetul instituliei çi se utilizeazã conform hotärârilor Senatului universitar, din

care fac parte çi studenfi.

În anul 20!T,formele de sprijin acordate studenlilordin veniturile propriiale universitä1ii reprezintã mai

mult de L0%din totalulfondurilor alocate pentru burse çialte forme de ajutor material pentru studenfi.

Câteva date sunt semnificative în legäturä cu bursele alocate de cãtre universitate, astfel:

doctoranzii înmatriculali în anul universitar 2Ot4-2Ot5,la forma de învä!ämânt cu bursö/fårö

bursã (B-FB)(Anexa 1.20.1 la Raportulde evaluare internä);

universitälii reprezintä 22,83% din totalulfondurilor alocate pentru burse gi alte forme de ajutor

material pentru student¡ (reduceri de la plata taxelor de cazare çi masä, granturi de studii,

reduceri de taxe de çcolarizare, scutiri de taxä de çcolarizare), în cuantum de 68 149 27L lei
(Anexa 11.40 la Raportul de evaluare internä).

Numärul total al burselor alocate studenlilor din alocaliile bugetare este de: 2OL3/20L4 - 7OL;

2oL4/2ots - 3296;2ots/20l6 - 1.468;20t6/20I7 - 858; 2oI7 /2oI8 - 834.

Universitatea oferä, anual, sprijin financiar studenlilor pentru participarea la concursuri gi

evenimente gtiinlifice nafionale çi internalionale. De asemenea, UTBv a implementat çi susline financiar

o serie de programe destinate stimulärii çi recompensãrii studenlilor cu rezultate deosebite (cf. Raport

autoevaluare, pag. 23-241. Pentru cei mai performançistudenli- gefii de promofie aituturor facultälilor -

conducerea universitälii organizeazä anual Gala $efilor de Promolie; în cadru festiv, acegtia au

posibilitatea sä îçi prezinte impresiile din timpul facultä1ii çi gândurile pentru viitor, aläturi de colegi,

pärinfi, profesori gi alli invitali. În plus, studenfii çefi de promoJie care îçi continuä studiile de masterat la

UTBv sunt recompensali cu câte un laptop gi, în funclie de situafie, cu cazare gi masã în regim gratuit.

Acelaçi principiu al recunoaçterii performanlei se aplicä în universitate de la recrutarea candidalilor. De

câliva ani, acelea;i recompense (laptop çi cazare/masã în regim gratuit) li se oferã çi çefilor de promolie
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de la liceele din larä care opteazä pentru un program de studii universitare de licen!ã al universitäfii, iar

prin programul,,UTBv susline performanfo" se oferä cazare gi masä gratuite gi un voucher de 350 de lei

pentru rechizite tuturor absolvenlilor de liceu care aleg sä studieze la Universitatea Transilvania din

Braçov çi care au media anilor de studii de liceu peste 8, iar venitul pe membru de familie mai mic decât

salariul minim pe economie.

Comportimentul de Audit Public lntern din universitate realizeazä audituri interne, conform

normelor specifice domeniului (Anexa 1.9 la Raportul de evaluare internä).

Rezultatele auditului financiar, împreunä cu analiza anualä a execuliei bugetului de venituri gi cheltuieli,

au fost dezbätute de Senatul universitäliiçi publicate pe pagina de internet a universitälii la

ad resa httos: //www. u n itbv. roldesore-u nitbv/informatii-de-in te res-pu bl icltra nspa re nta-

ins""ti!"UliAn?lA/"þUg_e".1:hil.?.n"tuil:Con"t"Aþile.html. Auditul extern a fost realizat pentru anii 2015 - 2017 de

cätre Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Braçov çi Ministerul Finanlelor Publice -
Agenlia Nalionalä pentru Achizilii Publice (ANAP). Constatärile echipelor de audit au fost consemnate în

rapoarte (Anexa ll.4l- la Raportul de evaluare internä) ce au fost analizate în gedinle ale Senatului

universitar, unde s-au adoptate mäsuri de remediere: de exemplu, Raportul de control nr.

4346/L4.O4.2OL7 a fost discutat în gedinla Senatului universitar din data de 14.06.20L7 (HS nr. L3).

Aspectele privind situalia financiarä a universitälii se regãsesc çi în Roportul onual privind storea

Universitölii Transilvonio din Braçov (Anexa 11.42 la Raportul de evaluare internä), întocmit de rectorul

universitã!ii çi publicat pe site-ul universitä!ii (h_t-tpS,/"lUfWW_.Unr!þy.rqldes¡re-unltþv¡nfaflnatii-de:

inte.res-pu b lic/tra nspa re nta-institutio na la/*ra po_a rte. htm !).

Universitatea çi-a dezvoltat structuri 5i instrumente specifice controlului managerial, conform

Ordinului Ministrului Finanlelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/monageriol, cu modificärile ulterioare; Comisia de monitorizore, coordonore çi îndrumare

metodologicö o dezvoltörii sistemului de control monogerial (Anexa 11.15 la Raportul de evaluare internä)

coordoneazä çi controleazä implementarea în universitate gi la toate entitãlile structurale ale acesteia a

standardelor de control intern, conform legii.

Universitatea, prin Comportimentul financior-contobilitote, este íntegratä în Sistemul Transpdrenla

bugetarã, portal realizat de Ministerul Finanlelor Publice, unde se încarcä date privind veniturile gi

cheltuielile entitä|ilor publice, bazä de date care poate fi accesatä online.

Cheltuielile pentru salarii reprezintã, în medie, 52% din totalul bugetului, ceea ce asigurä

sustenabilitatea financiarã a universitälii (Anexa 1.31 la Raportul de evaluare internä). Cheltuielile de

personal în perioada evaluatä, pentru fiecare an calendaristic, au reprezentat procentual: 2OL3 -
5L,44%;20L4 - 50,77 %;201-5 - 47,O2%;2016 - 55,74%;2017 - 56,0I%.

|í.2.9 Etìco în Institulio de învãgãmânt superíor

Codul de eticö çi deontologie profesionolö universitorõ (Anexa 1.6 la Raportul de evaluare

internä) apärã valorile libertãl¡i academice, ale autonomiei universitare gi integritä!ii etice. Universitatea

dispune de mecanisme clare de aplicare a prevederilor Codului, puse în practicå de Comisia de Eticã gi

Comisia de disciplinã, a cäror funclionare are la bazã regulamente proprii (Anexa 1.6, Anexa 1.7 la

Raportul de evaluare internä).

Universitatea, prin Senatul universitar, controleazä modul în care se respectä Codul de eticä çi

face dovada aplicärii lui prin rezoluliile adoptate. Comisiø de eticã gi deontologie profesionalã

universitdrã a fost înfiinlatä în anul 2006, conform prevederilor OMEC nr. 4492/2005 privind

promovoreq eticii profesionale în universitöf¡. Comis¡a funclioneazä în baza Codului de eticö çi
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deontologie profesionolö universitorö çi a Regulamentului de orgonizore çi funcfionore o Comisiei de

eticö 5i deontologie universitarö.

Comisia de eticä elaboreazä anual rapoarte, publicate pe site-ul universitälii:

nformatii-de-i nte res- ubli comts

în anul 2017, conform Raportului Comisiei de eticä ( httos://www. u n itbv.roldocu me nte/despre-

qnltþy/infq_:i.n"t"e".req:p-uþ"1.iç/"Cp-misia-etic"a":"vniv/"r"apo-a.rte-cqmisiqeliça:univ/RAp""q.rt ?0-"1¿pd.t), au existat

un numär de 6 cazuri dezbãtute în aceastã structurã, dintre care în o situalie s-a acordat avertisment

scris, iar în celelalte cinci cazuri s-a constatat cä nu sunt încälcate prevederile Cartei Universitälii çi a

Codului de eticö çi deontotogie universitarö. în anul 201-6, conform Raportului Comisiei de eticä

(h.ttp.s.://www-..r¡nitþV-,.r:p/documente/d-çS"pr:e-,Unitþ-vljnfq-interes-public/ç.-o"mjSLa.:g"-t"ipp:univ/f.ap-p-AfI"ç-:

co.mis'l*q-etica-.u.n.ivlRaport_etica_2016..p-df), structura a fost solicitatã sã analizeze çi sä se pronunle

pentru un numãr de L5 cazuri.

În UTBv funcfioneazá çi Comisiø de discÍplinõ, înfiinlatä în anul 2007, care este implicatã în

procesul de rezolvare a reclamaliilor privind abaterile disciplinare primite de la membrii comunitälii

academice. Funclionarea acestei comisii are la bazä Regulomentul de func;ionore o Comisiei de disciplinö

(Anexa ll.3 la Raportul de evaluare internä) çi reglementärile în vigoare.

II.3 EFICAC¡TATEA EDUCATIONALÃ A INSTITUTIET DE ÎNVÃTÃTVIÂruT SUPERIOR

1//.3.7 Admiterea

UTBv aplicä o politicä transparentä de recrutare çi admitere a studenlilor, care se face pe baza

unei metodologii proprii (Anexa 11.39 la Raportul de evaluare internä). Admiterea se bazeazä pe un

sistem transparent de selecfie, avându-se în vedere exclusiv competenlele candidalilor. lnformafiile

legate de admitere sunt anunlate public cu cel pulin çase luni înainte de organizarea admiterii, prin

broçura Ghidul odmiterii çi pe site-ul UTBv, la adresa http://www.un.itbv.roldocumen!-eld.espre-

unitbv/reeulame ra rilreeulamentele-

universitatii/studenti/Metodoloeia ad licenta masterat 23.LO.2OL7.odf

Promovarea ofertei educalionale se realizeazä utilizându-se metode variate (anunluri prin

intermediul mass media çi pe site-ul universitälii, pliante çi broçuri, ,,Zilele porlilor deschise" çi alte

manifestäriîn care sunt implicate atât cadre didactice, cât çi studen!i).

Admiterea studenlilor se face pe baza Metodologiei privind orgonizareo 5i desföçurareo

concursului de admitere în lJTBv, elaboratä în conformitate cu legislafia în vigoare 5i actualizatã anual.

Înscrierea se face numai pe baza Diplomei de Bacalaureat sau a altor acte echivalente recunoscute de

MEN. Admiterea se face pe bazã de concurs organizat conform legii. La verificarea prin sondaj, la

secretariate, a dosarelor candidalilor nu au fost constatate nereguli.

Se elaboreazä anual Ghidul admiterii (Anexa 11.39 la Raportul de evaluare internä), care

precizeazã metodologia organizärii çi desfägurãrii concursului de admitere, numärul locurilor çi forma de

admitere pe domenii/programe de studii. Modul de admitere gi probele de concurs sunt stabilite prin

deciziilaniveldefacultateçiaprobatedeSenatul universitar.înprezent, circa3/4dintrefacultäliaplicã

concursul pe bazä de dosar, iar doar 1/4 concursul tradilional, bazat pe criterii combinate, în care

rezultatul la proba de concurs deline o pondere între 50 si90% din nota finalã. Conform Metodologiei,

examenul de admitere constã într-o serie de probe, diferenliate pe facultãfi, cum ar fi:

a) Facultatea de Medicinä: concursul de admitere constä din douã probe scrise la disciplinele Anatomie

çi Chimie sau dintr-o singurä probä combinatä (în funclie de programul de studii);
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b) Facultatea de Muzicã çi Facultatea de Educafie fizicä gi sporturi montane au, pe lângä probele scrise,

çi probe de aptitudini.

La celelalte facultäfi, admiterea se face pe baza unei singure probe çi / sau a rezultatelor

obfinute de candidat la examenul de bacalaureat, luat în considerare (global sau secvenfial) în diferite
ponde ri ( https://adm itere.u nitbv. rol).

Condiliile de admitere pentru programele de studii universitare de masterat propuse a se

organiza în anul universitar 2O18-20t9 sunt prezentate pe site-ul universitälii la adresa

https://ad m itere. u nitbv. ro/i maßes/documente/masterat/cond itii-

admitere/Admitere%?02018%20naster%2*0criterii.pdf pentru forma de învä!ämânt cu frecven!ä, iar

pentru forma de învä1ämânt cu frecven!å redusä la adresa

http.s://admitere.u nitb.v.r.o/i,mage-s/documente/m-asterat/_cqnditi!:

admitere/Admitere 2018 master FR criterii v2.pdf.

Concursul de admitere la doctorat are loc sub formä de examen de specialitate (una sau mai

multe probe specifice domeniului de doctorat). Tematica çi, dupä caz, temele propuse pentru concursul

de admitere çi bibliografia pentru examen sunt stabilite gi comunicate de cätre conducätorii de doctorat.

Media de admitere la doctorat se obline ca medie aritmeticã dintre:

a) media oblinutä la examenul de specialitate (media aritmeticã a notelor membrilor comisíei de

admitere);

b) media obfinutä la examenul de disertalie (unde este cazul);

c) media obfinutä la examenul de licen!ä.

Media de admitere constituie criteriul de admitere çi de ierarhizare a candidalilor pentru

repartizarea locurilor scoase la concurs (finanfate de la buget çi cu taxä) çi a burselor de studii doctorale,

conform criteriilor specifice. Candidalii care oblin la examenul de specialitate o medie mai micã de 8
(opt) sunt declarafi respinçi ( https ://www. u n itbv. ro / cer ceïar e /d octo rat-si-

mite nditii-d m

În cadrul UTBv au fost înmatricula[i, cu respectarea prevederilor legale, de-a lungul perioadei

evaluate, mai mulli studenli internalionali, repartizali astfel pe ani universitari:

o 2OL7/2OL8-3t7 studenli;
c 2OL6/2OL7 -325 de studenfi;

o 2OL5/2OL6-32I de studenli;

o 2OL4/2O15 - 309 studenli;
o 2OL3/2OL4-286 de studenfi.

11.3.2 Activitatea de formore profesionalã d studenlilor
Contractul de studii çi actele adilionale aferente sunt încheiate în douä exemplare: un exemplar

se înmâneazã studentului, iar celälalt se pästreazä în dosarul studentului, la secretariatul facultäfii. În

contractul de studii se specificä programul de studii, durata studiilor, sistemul de credite ç¡ condili¡le de

promovare, diploma oblinutä la absolvire, serviciile oferite, facilitälile gi toate obligaliile de care

universitatea este råspunzãtoare, drepturile çi obligaliile financiare çi de studiu ale candidatului etc.. în

baza acestor acte, candidatul este înmatriculat ca student.

Programele de studii universitare de licen!ä/masterat se organizeazä pe baza planului de învätämânt

aprobat de Senatul universitar.

Figele de disciplinä au structura gi con!inutul corecte, sunt întocmite cu seriozitate çi conlin
referiri la bibliografie recentã çi relevantä. Din analiza realizatä atât la nivel institulional, cât gi pentru

programele de studii, a rezultat respectarea, cu câteva excepfii, normelor privind märimea formaliilor
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de studii, precum çi corelarea acestora cu spaliile de învä1ämânt, conform orarelor afigate. O exceplie

este reprezentatã de programul Comunicare çi relalii publice, unde grupa de studiu ar trebui sä fie

formatã din 25-30/33 de studenl¡, pentru a asigura transferul de cunoçtinfe în mod eficient, iar în

prezent în anul ll de studiu existä 2 grupe cu 44 de studenl¡ în grupä.

începând cu anul universitar 20O9-2OLO se aplicä mãsura stabilitä de cätre Senatul universitar prin care

trecerea într-un an de studii superior se realizeazä prin acumularea a minimum 40 de unitäli de credit

pentru anul de studii în curs gi având anii de studii anteriori promovali integral. Statutul de student

bugetat/cu taxä se poate modifica de la un an universitar la altul, în funclie de îndeplinirea criteriilor gi a

standardelor de performan!ä stabilite de Senatul universitar gi stipulate în Contractul de studii

universitare: oblinerea numärului necesar de credite pentru trecerea în anul urmätor çi ierarhizarea

studenlilor dupä suma punctelor valorice acumulate în anul anterior. Toate aspectele referitoare la

activitatea profesionalä a studenlilor sunt reglementate prin Regulamentul privind activitotea

profesionolö o studenfilor (Anexa 1.38 la Raportul de evaluare internã).

Conferirea diplomelor çi certificatelor de absolvire se face în conformitate cu condiliile stabilite

de lege, în baza Metodologiei de organizore o exomenelor de finolizare q studiilor universitore (Anexa

ll.44la Raportul de evaluare internä) - pentru ciclurile I gi ll, çi a Regulomentului privind orgonizoreo çi

desföSuroreo studiilor universitare de doctorot - pentru ciclul lll de studii. Documentele sunt emise de

Secretariatul Universitäliigisunt semnate de rector, decan, secretarulçef al universitãliiçisecretarulçef

al facultälii. Existä Registrul matricol pentru fiecare program de studii, precum gi Foaie

matricolä/Supliment la diplomä pentru fiecare absolvent. începând cu anul universitar 2006-2007,

universitatea a eliberat Suplimentul la diplomä tuturor absolvenlilor (Anexa 11.43 la Raportul de evaluare

internä).

Respectarea ponderii de reprezentare a studenlilor în structurile universitare de conducere

(senat gi consiliile facultäçilor) a fost constatä în momentul vizitei gi a rezultat atât din documentele

analizate, cât çi în urma disculiilor cu studenlii.

În conformitate cu Legea educaliei nalionale nr. 1,/201.L cu modificärile çi completärile

ulterioare, UTBv aplicä principiul reprezentärii studenlilor la toate nivelurile, aceçtia având reprezentanli

în toate structurile de conducere: Consiliul facultãfii, Consiliul de Administrafie, Senatul universitar. În

plus, Comisio de eticö çi deontologie profesionolö çi Comisiile pentru evoluoreo çi osigurorea colitölii (la

nivel institulional gi pe departamente) includ reprezentanli ai studenlilor. Cei 23 de studenli senatori

(Anexa ll.l-l- la Raportul de evaluare internä), aleçi conform Regulamentului pentru olegerea

reprezentonlilor studenlilor (Anexa ll.I2 la Raportul de evaluare internã), sunt încurajali sä participe

activ la gedinlele Senatului universitar, formulând propuneri gi amendamente.

Condilii privind transferul studenlilor.
în Regutamentul privind octivitqteo profesionolõ o studenlilor (Anexa ll.5 la Raportul de evaluare

internä) sunt preväzute condiliile referitoare la transferul studenJilor. Transferurile interne gi externe s-

au efectuat numai la începutulanului universitar, conform reglementärilor legale.

Evaluarea pe parcurs, examinarea gi notarea studenlilor
Universitatea are reguli definite privind organizarea çi desfãçurarea evaluärii studenlilor, cuprinse în

Regulomentul privind octivitqtea profesionolö o studen¡ilor (Anexa ll.5 la Raportul de evaluare internä).

La examinare participä, pe lângä titularul cursului, cel pulin încä un cadru didactic:
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Art. 75

(1-) Evoluarea pregötirii profesionole a studenlilor se face pe tot parcursul studiilor, precum 5i prin

examene sou colocvii core se suslin în sesiunile stabilite conform structurii onului universitor çi fiçei
disciplinei.

(2) Sesiunile pentru suslinerea exomenelor sunt: sesiunea de iornö/sesiunea de vorö, sesiuneo de

restonle çi sesiuneo de reexominöri.

Art. 76

(7) Apreciereq competenlelor studenlilor se foce cu note, numere întregi de la 7 lo 70, sou prin

calificative de odmis/respins, conform planului de învölömônt. Nota minimö de promovare este S(cinci).

(2) La disciplinele lo care se suslin moi multe probe, exominotorul stobileçte o singurö notö, prin

apreciereo tuturor rezultotelor oblinute de student, cu ponderile prevözute în fiça disciplinei.

(3) Lo disciplinele core se finolizeazö prin exomen scris, cadrul didoctic titulor prezintö, lo suslinerea

probei, punctøjele pentru fiecare subiect 5i ofiSeazö boremul de evaluare, imediat dupö suslinerea

probei.

(4) Notele oblinute lo exomene se consemneazä în cornetul studentului çi în cotoloage, lo secretqriatul

facultöçii, în moximum 2 (douö) zile lucrötoore de lo suslinereo probei, de cötre codrul didoctic

examinotor, respectiv de cötre preçedintele comisiei de exominare.

Organizarea examenelor de finalizare a studiilor
Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate çi se desfäçoarã pe baza Regulomentului privind

octivitateo profesionolö ø studenfilor (Anexa ll.5 la Raportul de evaluare internä).

Conferirea diplomelor çi a certificatelor de absolvire se face în baza Metodologiei de organizore a

examenelor de finolizore o studiilor universitore (Anexa 11.44 la Raportul de evaluare internä), în

conformitate cu condiliile stabilite de lege.

Asigurarea mobilitälilor la nivel nalional 9i internafional

Mobilitatea academicä a studenlilor se face în baza Regulomentului privind activitoteo profesionolö a

studenlilor (Anexa.ll.5 la Raportul de evaluare internã), cu respectarea legislaliei în vigoare (Ordinul

MEN nr. 651,/L9.1,L.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitateo ocodemicö a studen¡ilor):

Art.27
(L) Mobilitoteo ocademicö reprezintö dreptul studenlilor de a Ii se recunoo$te creditele tronsferabile

dobôndite, în condiliile legii, lo olte institulii de învö¡ömônt superior ocreditote/autorizote provizoriu din

forö sau din ströinãtote. Mobilitotea poote fi internö sou internafionalö, respectiv definitivö sau

tempororö, pentru toate formele de învöfömônt.

Art.28
(1) Mobilitotea internö tempororö o studenlilor se poote reoliza între douö instituçii de învölömânt

superior acreditate/autorizote provizoriu, dupö cø2.

(2) Recunooçtereo creditelor de studii tronsferobile 5i o compatibil¡tätri¡ curriculei se reolizeozö otût lo

începutul, côt çi la sfôrçitul perioodei de mobilitote, în bozo prezentului reguloment, de cötre Comisio de

echivalore o creditelor.

Art.29
(1) Mobilitateo internalionolö tempororö prin progrome internolionole se reolizeozö în conformitote cu

reglementörile ce privesc respectivele progrome.
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11.3.3 ValorifÍcareø calificãrii oblinute
Concordanla între planurile de învä!ãmânt gi competenlele açteptate la finalizarea ciclului de

studii; consistenla figelor de disciplinä

Pentru a räspunde nevoilor de instruire ale candidafilor, precum çi nevoilor angajatorilor, UTBv

gi-a lärgit gi diversificat continuu oferta educafionalã. Procesul este dinamic gi se deruleazä concomitent

cu analiza funclionärii programelor de studii din universitate, pe baza mai multor criterii:

compatibilitatea cu programele de studii similare din UE, cerinlele zonei, numärul de candidali la

admitere, numärul de studenJi care au promovat anul l, formarea unor linii de educalie Licen!ä -
Masterat - Doctorat, compatibilitatea cu direcfiile de cercetare ale departamentelor coordonatoare etc.

Ca urmare, periodic sunt propuse spre evaluare noi programe de studii, iar unele programe de studii mai

pulin atractive au fost desfiinlate.

Urmând strategia universitäfii, în ultimii 5 ani au fost iniliate 7 programe de studii universitare

de licen!ã çi L6 programe de studii universitare de masterat. Totodatä, în urma analizelor realizate

anual, o serie de programe de studii au fost oprite sä funcfioneze, datoritä nivelului de atractivitate

redus în rândul candidalilor la admitere.

Diplomele oferite absolvenlilor sunt în concordan!ä cu calificärile universitare reglementate la

nivel nalional prin Cadrul Nalional al Calificärilor.

în cadrul universitälii se realizeazä revizuirea periodicä a programelor de studii, urmärindu-se

armonizarea lor continuã cu cerinlele pielei calificärilor universitare. Deciziile privind întreruperea

derulärii unor programe de studiu se bazeazä çi pe informalii economice, furnizate de Biroul de gestiune

o proceselor acodemice (Anexa.ll.l-8 la Raportul de evaluare internä).

La unele programe de studii, de exemplu lnginerie Electricä çi Calculatoare, s-a constatat în

timpul vizitei cä studenlii nu gtiu aproape nimic despre oferta de cursuri facultative. Degi la nivel de

universitate existä o metodologie prin care un student poate avea acces la orice curs din cadrul

universitãfii, s-a constatat cä, în ultimii ani, în afara disciplinelor din cadrul modulelor psiho-pedagogice,

studenfii de la acest program de studii nu au optat pentru nicio disciplinä facultativä.

Practica studenlilor
În scopulîmbunätälirii practicii studenfilor, au fost implementate instrumente noi de colaborare

a universitälii cu organizaliile economice çi non-profit. lnformaliile utile privind organizarea practicii çi

oferta de practicä sunt prezentate pe site-ul Biroului de relolii cu mediul economic, la adresa

http://old'unitbv.ro/5tude[tlP@'înanuluniversitar2oL4-2o15s-aderulatun
amplu proiect finanlat din fonduri structurale europene, având ca rezultat orientarea profesionalä prin

consiliere çi vizite de studiiîn companii a unui numär de 3080 de studenli de la majoritatea programelor

de studii universitare de licen!ã çi, parlial, de la masterat. Tot în cadrul acestui proiect, 50 de studenli au

beneficiat de stagii de practicã în organizalii din Uniunea Europeanä, iar alli 40 în companii din România

ractica.rrv colectiv în anii 2016 gi 2OL7 a continuat procesul de consiliere a

studenfilor, sprijinit de douä proiecte de dezvoltare institu]ionalä implementate în acest sens.

La întâlnirea avutä cu angajatorii în cadrul vizitei de evaluare, acegtia au solicitat cregterea

ponderii pregätirii aplicative çi practice a studenfilor, inclusiv introducerea unor stagii de practicã cu

duratã mai mare.
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Folosirea noilor tehnologii în procesele educafionale. Centrarea predärii - învä!ärii - evaluärii pe

student
În prezent, cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii în procesul didactic. În acest

sens, cursurile gi seminarele, precum çi activitãçile practice, se desfäçoarä utilizând instrumente

didactice moderne, cum ar fi: flipchart, video-proiector, laptop çi metode moderne: e-mail, pagina web

pentru tematicä, bibliografie, resurse de înväfämânt în format electronic. Existä nevoia unei preocupäri

permanente în cadrul universitälii pentru achizilionarea unor softuri de ultimä generalie, pentru a se

menline un contact permanent cu activitatea practicä efectivã.

Cadrele didactice de la UTBv îçi îmbunätälesc continuu metodele de predare, valorificând prin

tehnologia de predare gi rezultatele cercetärilor proprii din proiectele educalionale derulate (Anexa 1.21-,

Anexa 1,22 1, Anexa 1.22 2, Anexa 1.22 3, Anexa 1.22 4 la Raportul de evaluare internä). La toate
formele de studiu se utilizeazã metode interactive de predare, bazate pe munca în echipä, comunicarea

cu studenlii, antrenarea lor la diferite prezentäri sau experimente demonstrative. Strategia de predare

are în vedere çi nevoile studenlilor cu dizabilitäli.

Universitatea creeazä condilii gi experienle de învãlare care conduc studenlii sä descopere si sã

producã cunoaçtere prin participarea la proiecte de cercetare gtiinlificä, inclusiv în colaborare cu

parteneri din mediul economic. Oportunitãlile de colaborare cu companii nalionale çi internalionale din

zona Braçovului s-au materializat prin acorduri de cooperare çi contracte specifice care vizeazä diverse

tipuri de activitäli: practica studenlilor, programe de studii dezvoltate în colaborare cu companii (în

special la nivel de masterat çi formare continuã), dezvoltarea de laboratoare gi säli de pregätire

destinate cercetärilor aplicative sau sesiunilor de instruire specificã, proiecte în colaborare - ca parte a

proiectelor de diplomä/a disertaliilor/a lucrärilor de doctorat. Din anul 2OL2, rela\ia cu mediul economic

çi socio-cultural s-a institulionalizat prin crearea gi operalionalizarea Consiliului partenerilor din mediul

economic 5i socio-culturol, care include reprezentanlii principalelor companii gi institulii din regiune;

acesta se întrunegte de douã ori pe an cu reprezentanlii universitälii, în vederea analizärii çi

implementãrii celor mai eficiente mäsuri de colaborare. Din acelaçi an, evenimentul Absolvenliiîn Folo

Componiilor (AFCO)are loc anual la UTBv, aducând fa!ä în fa!ä pe cei mai bunistudenlicu proiectele lor

gi pe reprezentanlii mediului economic. De asemenea, din anul 2O'J,4 s-a deschis Podiumul companiilor
(în holul central al Campusului Colina), o zonä de interacliune permanentä dintre studenlii universitälii
gi companiile partenere sau potenfial partenere. $coølo de vorä Tronsilvanio Summer Event - TSE

completeazä activitãfile de colaborare cu mediul economic, reunind, pentru o säptämânä, în fiecare

varã, studenli ai tuturor facultäfilor, în calitate de cursan!i, çi specialiçti din mediu economic, în calitate

de lectori. Un alt eveniment devenit deja o tradilie îl reprezintä ,,Schøeffler Doy",manifestare bianualä

în cadrul cäreia reprezentanli ai companiei Schaeffler conferenliazã pe teme din domeniul ingineriei;

conferinlele sunt urmate de seminare la care participarea studenlilor este interactivä

old.unitbv

Cursurile sunt interactive, bazându-se pe dialogul permanent dintre cadrul didactic 5i studenfi,

stimulându-se, astfel, gândirea çi creativitatea studenlilor. Metodele de predare-înväfare s-au axat

continuu pe dialogul cu studen!ii, pe importanla laturii formative în activitatea didacticä. Aceasta,

aläturi de cea informativä, stimuleazã înväçarea creativä gi contribuie la îmbunätälirea permanentã a

cunoStinlelor, calitä!ilor gi competenlelor studenfilor.

Mecanisme de urmãrire a traseului absolvenlilor

Comportimentul ALUMNl sprijinä gi îndrumä tinerii absolvenli çi realizeazä studii statistice

privind oblinerea de indicatori cu privire la angajabilitatea pe domenii, în strânsä colaborare cu
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companiile. în prezent, existä o platformä on-line pentru comunicarea cu ALUMNI (Anexa 1.52 la

Raportul de evaluare internä), care vizeazä oblinerea unui feedback util din partea absolvenlilor ce

completeazã chestionarele.

Structurile direct implicate în inserlia profesionalä a absolvenlilor (Centrul de informore,

consiliere çi orientare a corierei - Anexa 1.53 la Raportul de evaluare internä) çi ALUMNI permit atât

înregistrarea gi valorificarea datelor privind evolulia în carierä a absolvenlilor univers¡tãli¡, cât gi

conectarea mai bunä la feedback-ul oferit de mediul economic çi socio-cultural.

Rata de inserlie a absolvenlilor este peste nivelul de 50% la toate programele de studii. lnstitulia

evaluatä efectueazä studii privind inserçia profesionalä a absolvenfilor. Conform studiului efectuat în

anul 20L5, 7I,44% dintre absolvenli erau angajali în institulii cu capital privat, 23,64% în institulii
publice çi 1,67% în funda!ii/asocialii/ONG-uri. (v. Rapoartele de evaluare internä ale programelor de

studii din universitate; Raportul anual privind starea UTBv - Anexa 11.42 la Raportul de evaluare internä).

Cel pulin 50% dintre absolvenlii ultimelor douã promolii sunt admiçi la studii universitare de

masterat, indiferent de domeniu (anexele Rapoartelor de evaluare internä a programelor de studii çi

ra poa rte le si ntetice postate la ad resa www.a lu m ni. unitbv. ro).

lÍ.3.4 Actívítoteo de cercetore çtiin!íficã
Misiunea declaratä a UTBv este de a produce çi transfera cunoagtere cätre societate, printre altele gi

prin cercetare çtiinlificä avansatä, dezvoltare, inovare çi transfer tehnologic.

Strategia UTBv privind cercetarea gtiinlificä, pe termen mediu çi lung, adoptatä de Senatul

universitar, este comunicatä întregii comunitäli universitare, pe site-ul universitälii

(http-://www.uilIb..v..r.o). Sunt precizate çi practicile de oblinere çi alocare a resurselor pentru cercetare.

Structurile de conducere ale facultälilor çi departamentelor definesc strategiile de cercetare ale

facultãlilor/departamentelor, având în vedere valorificarea çi dezvoltarea resurselor disponibile prin

cercetäri în domeniile prioritare, în conexiune cu programele de studii.

Activitatea de cercetare este o activitate a fiecärui cadru didactic, normele de cercetare fiind stabilite

prin proceduri proprii (Anexa 1.45 la Raportul de evaluare internä), cu respectarea legislaliei în vigoare.

Evaluarea activitälii de cercetare çtiinfificä a cadrelor didactice se face on-line, începând cu anul 2005,

pe baza unor instrumente specifice (Fiça de roportare o øctivitöliide cercetare çtiinlificö - FRACS, Anexa

1.45 la Raportul de evaluare internã).

Programarea cercetãrii în UTBv line cont de direcliile de cercetare prioritare la nivel nalional 5i

european çi de criteriile calitative de evaluare a cercetärii, asigurând creçterea competitivitälii gi a

vizibilitälii activitälii de cercetare-dezvoltare. Au fost definite 30 de centre de cercetare gtiinfificä (Anexa

l.2O.2la Raportul de evaluare internã), în conexiune cu direcliile prioritare la nivel nalional çieuropean.
Organizarea gi strategia de dezvoltare a centrelor de cercetare constituie atributul departamentelor de

care acestea aparlin. Cele 30 de centre de cercetare gtiinlifice din departamentele universitãlii sunt

integrate în lnstitutul de Cercetare-Dezvoltare al universitälii (h!Ip:lald.unitbUfo/icdt rqh.
lnfrastructura centrelor de cercetare cuprinde echipamente performante, achizilionate mai ales în

ultimii ani prin proiecte çi granturi - peste 7O% din infrastructurã este achizilionatä din fonduri

structurale, prin proiectul ,,lnstitut CDI Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durobilö, PRO-DD",

im plementat în perioada 2OO9-20I3.

Activitatea de cercetare çtiinlificä este coordonatã de un prorector responsabil cu activitatea de

cercetare gtiinlificã çi informatizare, care are în subordine, conform organigramei, $coola doctorolö

interdisciplinarö, lnstitutul de cercetore-dezvoltore, Biroul de monagement ol proiectelor, Biroul de

proprietote intelectuolö çi lncubatorul tehnologic çi de aføceri.
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Universitatea deruleazä proiecte de cercetare gtiinlificã în parteneriat cu universitäli europene gi

internalionale, precum: Katholieke Universiteit Leuven, Commissariat a l'Energie Atomique et aux

Energies Alternatives, Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V.,

University College Of London, Graz University Of Technology (Anexa 4 la Raportul de evaluare internä).

Cercetarea dispune de resursele financiare, logistice çi umane necesare pentru realizarea obiectivelor

stabilite. Sumele alocate pentru cercetare în perioada evaluatã sunt: 2013 - 7.656.942 lei; 2OL4 -
6.801..212|ei; 20L5 - 8.960.925 lei; 20L6 - L3.755.067 lei;2017 - 1-3.781.606 lei; ceea ce conduce la un

TOTAL de 50.955.752 lei.

În UTBv existã un climat çi o culturä centrate pe cercetare, atestate de realizärile în domeniul

cercetärii gtiinfifice: granturi de cercetare, publicafii, servicii de consultan!ä (Anexa 1.21 la Raportul de

evaluare internã). Programele de pregätire prin doctorat gi post-doctorat dezvoltate în universitate prin

$coolo doctoralö interdisciplinorõ asigurã formarea tinerilor cercetätori în 18 domenii de doctorat

(Anexa 1.46 la Raportul de evaluare internä).

UTBv are un sistem modern de management al activitäT¡lor de cercetare çtiinlificä, caracterizat prin

structuri, procese çi metode specifice de planificare, monitorizare gi control al rezultatelor. Astfel,

planificarea çi controlul activitälii de cercetare se fac la nivel de universitate/facultate/centre de

cercetare/cadru didactic, iar pentru monitorizarea gi evaluarea activitälii de cercetare çtiinlificã au fost

create proceduri gi au fost dezvoltate aplicalii soft (Anexa.ll.45 la Raportul de evaluare internã).

Biroul de Monogement al Proiectelor (Anexa l.2L la Raportul de evaluare internã) asigurã

monitorizarea proiectelor gi gestiunea informaliilor necesare managementului cercetärii çtiinlifice din

universitate.

lnstitutul de cercetore-dezvoltare /CDf asigurä o infrastructurä de înalt nivel çi creeazä premisele

pentru cregterea calitälii activitälii de cercetare çtiinlificã. Printre rezultatele semnificative pot fi
menlionate: participarea cu succes a unor echipe de cadre didactice çi cercetätori la competiliile

nalionale gi internalionale în domeniul cercetärii gtiinfifice (de exemplu, câgtigarea în calitate de

coordonator a proiectului eHeritoge în cadrul competiliei Orizont 2O2O), dezvoltarea unor produse

inovative (de exemplu, colectoare solar-termice, un motor termic printat 3D, detector electromagnetic

de oxigen, circuit integrat de tip ASIC Read-Out Controller) çi conceperea unor sisteme gi aplicalii

inovative care prezintä utilitate în industrie (de exemplu, asistent de navigare auto inteligent, sistem de

proieclie holograficä çisistem de vizualizare de tip touchl. Totodatã, infrastructura de cercetare de care

dispune lnstitutul ICDT a permis dezvoltarea unor colaboräri pe termen lung cu industria localä, în

special cu sectorul automotive.

Suslinerea cercetärii la nivel de universitate se realizeazã 5i prin aplicarea unei politici de remunerare

centratä pe performan!ä, concretizatä în: salarizare anualä diferenliatä pentru publicarea de articole în

reviste lSl Web of Science cu factor de impact mai mare de 0.5 (a00 lei/articol/lunã pentru o perioadã de

un an), salarizare anualä diferenliatä pentru directorii de proiecte care ob!in punctaje mai mari de 80%

din punctajul maxim în competiliile nalionale în cadrul PNlllçi în cele internafionale - Orizont 2020 (500

de.lei/lunä pentru o perioadä de un an), premierea publicaliilorîn reviste lSl cu SRI (4000 lei/punctSRl)

çi a rezultatelor oblinute în competiliile pentru granturi nafionale gi internalionale (între 700 çi L000 lei),

sume ce pot fi utilizate de autori pentru activitatea de cercetare. Rezultatele acestei politici sunt

reflectate de creçterea numãrului publicaliilor lSl çi, mai ales, a calitä!ii revistelor alese pentru

diseminarea rezultatelor cercetärii (a5a cum rezultä din parametri scientometrici ai acestora), dar gi de

creçterea numärului de propuneri de proiecte în competiliile nalionale çi Orizont 2020, ac\iune

demaratã çi continuatä din 20L2 (Anexa 1.22.L |a Raportul de evaluare internã).

Universitatea asigurä çi suslinerea financiarä a demersurilor cadrelor didactice, cercetätorilor çi
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doctoranzilor de înregistrare a drepturilor de proprietate industrialä çi, în particular, de oblinere a

brevetelor de invenlie (h$.p./qld.llltbv.rc1þBllnven! UIBr/Brc edelnven!¡i"as-p"d.

De asemenea, printre politicile dezvoltate la nivel de universitate în scopul susfinerii activitälii de

cercetare çi a relevanlei acesteia pot fi amintite: acordarea ,,Bursei Universitölii Tronsilvonio din Broçov"

anual, începând cu anul universitar 2Ot2-2O1,3, cu rolul de a sprijini cadrele didactice titulare sä

efectueze un stagiu de 2-4 säptämâni în sträinãtate (în universitäfi, institute de cercetare, organisme

internafionale etc.), cu condi!ia elaborärii unui articol çtiinlific publicabil în reviste de prestigiu (Anexa

1.22.2\a Raportul de evaluare internä); lansarea, în anul 20L7, a programului intern ,,Gronturi pentru

tineri cercetötori" (Anexa 1.22.3|a Raportul de evaluare internä), cu scopul dezvoltärii abilitälilor privind

managementul cercetãrii çi al cre;terii ratei de participare a tinerilor cercetätori în competiliile de

proiecte nalionale gi internalionale; demararea, începând cu anul universitar 2OL7-20L8, a programului

intern ,,Gronturi pentru echipe interdisciplinore" (Anexa 1.22.4 la Raportul de evaluare internä), în

vederea dezvoltärii çi consolidärii echipelor interdisciplinare de cercetare din cadrul universitälii 5i a

capacitälii acestora de a realiza cercetare aplicativä, ce räspunde nevoilor beneficiarilor din mediul

socio-economic (administra!ie publicä, companii, organiza!ii nonguvernamentale) sau derularea

începând cu anul universitar 2OL6-2O17 a programuluiTransilvonia Fellowship,prin care se oferã burse

rezidenf iale pentru tineri cercetätori performanfi gi personalitä!i cu experien!ä recunoscutä

internalional, prin cele douä subprograme: Tronsilvonio Fellowship for Young Researchers, respectiv

Transilvania Fellowship for Visiting Professors

(http://old.unitbv.ro/Cerceta re/Tranåi.l_va nia FellowshipProgram.aspx).

Rezultatele activitãlii de cercetare çtiinfificä din universitate sunt valorificate prin: publicalii pentru

scopuri didactice sau publica!ii çtiin!ifice (Anexa.l.22.1, 11.45 la Raportul de evaluare internä). Biroul de

proprietate intelectualå (Anexa 1.47 la Raportul de evaluare internã) çi lncubotorul tehnologic çi de

ofaceri (Anexa 1.20.3 la Raportul de evaluare internä) sprijinä procesul de transfer tehnologic, cu

rezultate semnificative în ultimii ani.

Fiecare cadru didactic are sarcini concrete privind cercetarea, activitatea individualã fiind supusä

unor evaluäri anuale, conform modelelor din Anexa 1.45 la Raportul de evaluare internã. Rezultatele

cercetärii sunt apreciate la nivel nalional çi prin premii, citäri, cotãri etc. Existä cär!i, brevete, lucräri

gtiinlifice publicate în volumele conferinlelor internalionale, precum çi articole publicate în jurnale

indexate în baze de date internalionale çi recunoscute lSl (Anexa 1.22.1, Anexa 1.22.2, Anexa 1.47, Anexa

11.45 la Raportulde evaluare internä).

Unele dintre rezultatele cercetärilor efectuate sunt transferate tehnologic çi implementate în cadrul

companiilor partenere din !arä çi sträinätate (de exemplu: Choin Drive Systems - Dynomic

Tribology/Sisteme de transmisii prin lonl - Studiul tribologic în regim de func¡ionore dinamic, în

colaborare cu compania Schaeffler; Servicii tehnologice pentru compania Honeywell- Realizare/ilme de

TiO2 çí ca racteriza re).

La programul de studii Automoticö çi tnformoticã Apticatö, conform listelor de lucrãri existente în

cadrul raportului de autoevaluare, s-a constatat cä sunt cadre didactice care nu au cel pulin o publicalie

sau o realizare didacticä sau gtiinlificä pe an.

Veniturile oblinute din activitäli de cercetare

în anul 2017, în cadrul universitälii s-au derulat 135 de proiecte nalionale (finanlate de

UEFISCDI/ANCSI, companiiçi alte organizalii)çi 36 de proiecte internalionale de cercetare gi educalie. Se

aflä în implementare gase proiecte Orizont 2020, unul în calitate de coordonator çi cinci în calitate de
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partener (Anexa 1.21- la Raportulde evaluare internä).

Dinamica proiectelor este redatä în urmätorul grafic:

Dinamicã proiecte nalionale gi internalionale 2013-2017
(numãr pro¡ecte gi buget UTBv)
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Veniturile din cercetare, conform contului de execulie, pentru ultimii ani reprezintä:2OL4-7
958 336 lei, 2015 - LO 679 446 lei, 201.6 - 1"0 190 638 lei (datele sunt cuprinse çi în Ropoartele onuole

privind storeo universitölii, disponibile la adresa web hllp¡:1tryUry.UnitþV.rc1deSpre:Uru-tþj/_ffpmêIl!
de-interes-pu blic./tra nspa renta-institutiona la/ra poa rte.htm l).

/1.3.5 Rela!Íile ìnternølionole çi parteneriatele lnstituliei de învã!ãmânt superior
Analiza participärii la activitäli organizate prin programul ERASMUS pentru întreaga perioadä de

evaluare se prezintä astfel:

x nu se poate stabili un total, deoarece aceste acorduri sunt încheiate pe o perioadã mai lungä de

un an universitar çi unele se regäsesc de la un an la altul.

2OL3l2OL4 2Ot4lzots 2OL5l20L6 2OL6l2Ot7
2Ot7l2OL8

(1s.0s.2018)
TOTAL*

Acorduri pentru studii
ERASMUS

(universitåti)
252 292 325 381 427

Acorduri pentru Practicã
ERASMUS (universitäIi Si

firme)
55 r27 L48 150 153

Mobilitäti Studii SMS

OUTGOING
L22 t34 129 132 !25 642

Mobilitãli Practicä SMP

OUTGOING
110 LO7 177 86 33 453

Mobilitäli STA, STT, SOM

OUTGOING
90 88 716 L28 103 525

VALOARE în EURO Contract
Erasmus

708 214 787 tOO 935 377 886 339 ]-076 459 4 393 489

Mobilitäli SMS/SMP
INCOMING

121 ].48 139 169 167 743

Mobilitäli STA/STT

INCOMING
94 60 81 t27 67 429

SMS = mobilitäTi studenïegti de studiu, SMP = mobilitãli studenÏegti de practicä, Mobilitäli cadre didactice STA = predare,
Mobilitãli cadre didactice/administrative STT = instruire, Mobilitäli cadre didactice/administrative SOM = organizare

mobilitäli
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La nivel de universitate existä semnate çi alte acorduri bilaterale în afara celor de tip ERASMUS,

precum çi parteneriate pentru doctorate în co-tutelä.

ACORDURINON ERASMUS

Situafia acordurilor de colaborare / altor tipuri de parteneriate internalionale valabile în anul

u n ive rsita r 2016-20t7 :

Nr.
crt.

Tip document Acord
cadru/altele

lnstitu!ia !ara Tip*
Data încheierii
documentului

Perioada de
valabilitate (ani)

1. Acord de cooperare
Carl von Ossietzky

Universitaet Oldenburg
Germania U 10.03.2008 extins automat

2. Acord de cooperare Hochschule Heilbronn Germania U 2006 extins automat

3 Acord de cooperare
Universitatea Shenyang

Jianzh u,
China U 07.oL.2017 3

4. Memorandum TRADA Technolosv Anglia E 2009 nelimitat

5. Memorandum Oklahoma State University
Statele Unite ale

Americii
U 2009 nelimitat

6. Acord cadru
New Design University, St.

Pölten
Austria U 24.!0.2016 4

7 Acord cadru Central Washington University
Statele Unite ale

Americii
U 24.06.20L7 10

8. Acord de cooperare
Universitatea Agrarä de Stat

din Moldova
Republica
Moldova

U 08.05.2017 5

9. Acord de cooperare
Mediterranean lnteruniversity

Network & Research and
Validation Agency (MlN&RVA)

Italia o 2072 t4

10 Acord de cooperare
Universidad Politecnica del

Golfo de Mexico
Mexic U 28.08.20L5 3

tt Acord de cooperare
lst¡tuto di Scienze Psicologiche

dell'Educazione e della

Formazione ISPEF, Roma

Italia o 18.10.2016 10

12 Acord cadru Meisei University Japonia U !6.07.2017 4

t3 Acord Cadru Universitatea din Miskolc Ungaria U 08.tL.2017 4

L4, Acord de colaborare
British Council Departamentul

Examene
România o 12.03.2013 nelimitat

15 Protocol
Universitatea Nalionalä de

Educatie Fizicä si Sport
Republica
Moldova

U 17.L2.20r2 nedeterminatä

L6. Acord de colaborare
Universitatea Tehnicã din

llmenau
Germania U 29.O4.2073 nelimitat

t7 Acord de cooperare University of Trento Italia U 31.05.2013 6

18. Acord de cooperare
Zaporizhzhya National
Technical UniversitV

Ucraina U 20.06.20t3 5

19 Acord de cooperare University of Cagliari Italia U 23.07.20!3 5

20. Memorandum University of Babylon lrak U 10.09.2013 5

27. Acord cadru
Cyprus University of

Technology
Cipru U

9/9/2Ot3
06.LO.20t7

4
4

22. Acord cadru European University Cvprus Cipru U 04.09.2013 5

23. Acord cadru Open University of Cyprus Cipru U L8.09.2013 6

24. Acord cadru EUC Research Centre Cipru I 16.09.20r.3 5

25. Acord de cooperare Universitatea Hradec Kralove Republica Cehä U 04.72.2013 nedeterminatä

26. Acord de cooperare Université de Moncton Canada U 23.12.2013 5

27 Conven!ie
European Center of Education

Roma
Italia o 18.10.2016 10

28. Acord de cooperare
University Campus of Pomezia -

Scientific Park
Italia U 29.01..2010 2020
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29. Memorandum Politecnico di Bari Italia U 20.oL.20t0 10

30. Memorandum Agençia MOLDSILVA
Republica
Moldova

o
01.06.20t2
25.70.2017

5

5

31. Acord de cooperare
Academia de Transporturi,
lnformaticä çi Comunicalii

Republica
Moldova

U 6.10.2003 nelimitat

32. Acord de cooperare
Comisia Fulbright Româno-

Americanã
România o 28.10.2009 10

33 Acord de cooperare
Fundacion Universidad

Empresa
Spania o 2s.6.2010 nelimitat

34. Acord de cooperare
Confucius lnstitute

Headquarters
China o 29.O3.2011 10

35 Acord de cooperare
Universita Politecnica della

Marche
Italia U 27.0]-2014 nelimitat

36. Acord cadru University of Beograd Serbia U 26.]-2.2073 4

37 Memorandum
Ben-Gurion University of the

Negev
lsrael U 08.04.20L4 6

38.
Contract de
cooperare

Széchenyi lstván University Ungaria U 29.O4.2014 nedeterminatã

39 Acord de cooperare
Cadi Ayyad Unversity of

Marrakech
Maroc U 26.O5.2014 4

40. Acord de cooperare
University of Novi Sad, Faculty

of Civil Engineering Subotica
Serbia U 04.06.2014 4

4t. Acord de cooperare
ORT Hermelin Academic

College of Engineering and
Technologv

lsrael U 26.06.20L4 4

42. Acord de cooperare
Escuela Superior Politecnica de

Chimborazo
Ecuador U 22.07.20t4 5

43
Memorandum of

understanding
Moscow State Forest University Federalia Rusä U 29.70.2014 nelimitat

44. Acord de cooperare
Kazakh National Agrarian

UniversitV
Kazahstan U 28.10.2014 4

45 Acord de cooperare
Chernivtsi Trade and Economics
lnstitute of Kyiv National Trade

and Economics Universitv
Ucraina 16.O2.20L5 4

46 Acord de cooperare Kinki University Japonia U 20.o4.20L5 10

47 Acord de colaborare
Universitatea de Stat ,,Alecu

Russo" din Bälti
Republica
Moldova

U 18.06.2015 5

48 Acord de cooperare
Hankuk University of Foreign

Studies
Coreea U 28.08.201s 5

49
Memorandum of

understanding
Jordan University of Science

and Technology
lordania U tl.to.20t7 5

50 Acord de cooperare
Yerevan Brusov State

University of Languages and
Social Sciences, Yerevan

Armenia U 25.05.2015 3

51. Acord de cooperare
Karlovac University of Applied

Sciences
Croalia U 10.03.2015 4

52. Acord de colaborare
Academia de Studii Economice

din Moldova
Republica
Moldova

U 28.07.20t5 nelimitat

53 Memorandum
Hachschule RheinMain

University of Applied Sciences
Wiesbaden Ruesselsheim

Germania U 06.08.201s 5 ani

54.
Protocol de
colaborare

Universitatea Tehnicä a

Moldovei
Republica
Moldova

U 20]-2 6

55. Acord de cooperare
Swedish University of
Agricultural Sciences

Suedia 01.09.2014 4

ROMÂNIA
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Nr Tip document Acord ¡nst¡tut¡a Tara Tip* Data încheierii Perioada de

56 Acord de cooperare
SCHUBZ

Umweltbildungszentrum at the
Leuphana University Lüneburg

Germania o 04.t2.20L5 4

57
Acord particular de

dublä diplomä
Ecole Nationale Supérieure

d'Arts et Métiers
Fran!a U 28.07.20t5 6

58.
Memorandum of
understanding

lstanbul University Turcia U 20.07.2016 5

59. Acord de cooperare
University of Tokyo School of

Engineering
Japonia U 20.o1..20L6 4

60. Acord de cooperare Universitatea din Teheran lra n U iunie 2011 nedeterminatä

61. Acord de cooperare
Universitatea de Studii
Europene din Moldova

Republica
Moldova

U 07.06.2076 4

62.
Memorandum of
Understanding

Chinese Academy of Forestry China 20.06.2016 nedeterminatã

63. Acord de cooperare North-West University Africa de Sud U 20.06.20L6 4

64. Memorandum Howon University Coreea U 21.07.2016 5

65. Memorandum Kunsan College of Nursing Coreea U 2L.07.2076 4

66. Acord de colaborare
Universitatea Nalionalä
Forestierä din Ucraina

Ucraina U t1.t0.2016 5

67 Acord de colaborare
Czestochowa University of

Technology
Polonia U 04.LI.20L6 4

68 Acord de colaborare
Lepage Research lnstitute

Presov
Slovacia 29.tt.2016 4

69 Acord de colaborare
Armenian State University of

Ecomomics
Armenia U 29.12.2016 4

70 Acord de colaborare Tianiin University of Commerce China U L8.O1.20L7 5

71 Acord de colaborare
University College "CEPS -

Centre for Business Studies"
Kiseljak,

Bosnia gi

Herzegovina
U 08.02.2017 4

72 Acord de colaborare Dalton State College, Georgia
Statele Unite ale

Americii
U

Ls.o2.20L7-

]-5.08.2017
6luni

73 Acord de colaborare
Sh.Ualikhanov Kokshetau State

University
Kazahstan U 07.03.20t7 4

74. Acord de colaborare Harare lnstitute of Technologv Zimbabwe U 07.o6.20L7 5

75 Acord de colaborare
D. Serikbayev East Kazakhstan

State Technical University
Kazahstan U 21.06.20L7 4

76. Acord de colaborare Private University of Marrakech Maroc U 28.06.2017 4

77 Acord de colaborare Universite Notre Dame d'Haiti Haiti U 31..07.2017 nedeterminatã

78. Acord de colaborare
Belarusian State Technological

University
Belarus U 19.09.2077 nedeterminatä

79 Acord de colaborare Universitv of Peradeniya Sri Lanka U 12.09.2017 4

80. Acord de colaborare
lnternational University

<MITSO>, Minsk
Belarus U 2s.o9.20L7 5

81. Acord de colaborare Hunan Agricultu ral University China U L5.O9.20L7 5

82.
Memorandum of

understanding
Beijing lnternational Business

lncubator
China 22.09.20L7 nedeterminatä

83. Acord de colaborare
lon Creanga State Pedagogical

University, Chiginäu

Republica
Moldova

U 20.03.2017 5

* U-universitate/instituliedeînvã!ämânt; E-companie; l-institutcercetare; O-alte
orga nizaTii
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ACORDURI DOCTORAT IN COTUTELA:

Tip co-
tutelä

lnst¡tut¡e
principal
(ini!iazä
cotutela)

lnstitu!ie
partenerä

Nume çi
prenume

doctorand

Conducätor
principal

Domeniul de
doctorat

Conducätor în
co-tutelã

Domeniul de
doctorat

An
înmatri-
culare

An
acord

co-

tutelä

Co-tutelä
nalionalã

UTBv

Universitatea
Ovidius din
Constanta

IONESCU

Anata Flavia

POPOVtCt

Dorin

Calculatoare
giTehnologia
lnforma!iei

VERNIC

Raluca lleana
Matematicä 20L7 2018

UTBv

Universitatea
Babeg-Bolyai

din Cluj-
Napoca

SMUC Mihaela
PALTANEA

Radu
Matematica

GNOSKA

Heiner
Matematicä 20t5 2016

Academi
a

Românã

Universitatea
Transilvania
din Bragov

CHIVULESCU

$erban Mihai
POPESCU

Octavian
Biologie

Badea Ovidiu
Nicolae

Silviculturä 2077 2018

Co-tutelä
internä

UTBv UTBv
MARCU

Andreea
ALEXANDRU

Cätälin

lnginerie
Mecanicä

POZNA

Claudiu Radu

Calculatoare

çi tehnologia
informatiei

20t6 20L8

UTBv UTBv
BABII Elena

Alexandrina
PODOABÄ

Virgil
Filologie

COROIU

Codruta
Muzicä 2013 2015

II.4 MANAGEMENTUL CALITÃTII îru IruSTITUTIA DEÎNVÃTÃTUÂruT SUPERIOR

11.4.7 Situdlia evdluãrilor instituliondle gi a progrømelor de studii
Acreditarea institulionalä precedentä a avut loc în perioada 5-7 iunie 201-3 gi a fost finalizatä cu

acordarea calificativuIui ,,Grad de încredere ridicat".

Situa!ia evaluärilor programelor de studii - respectarea termenelor de evaluare, pentru

programele de studii univers¡tare de licen!ä g¡ masterat sunt prezentate în urmätoarele tabele.

Facultatea
Nr.

crt.
Domeniul

Specializarea/

Program de studii

Forma de

înväfämânt ^lAP

Ultima

evaluare
Calificativ

lnginerie

Mecanicä

t
lngineria

autovehiculelor

Autovehicule rutiere IF A 4/30/201s încredere

2 Autovehicule rutiere IFR A 30/Os/2OL7 încredere

3
Autovehicule rutiere (în

limba englezä)
IF A 7/24/20!3 încredere

4.
lngineria

transporturilor

lngineria

transporturilor gi a

traficu lui

IF A 6/30/20L6 încredere

5
lnginerie mecanicã

lnginerie mecanicä IF A 2s/06/2O!7 încredere

6 lnginerie mecanicä IFR AP s/30/20]-3 încredere

lnginerie

Tehnologicä 9i

Management

lndustrial

7
lnginerie

aerospa!ialä

Construc!ii

aerospa!iale
IF A 30.0s.2017 încredere

8

lnginerie

industrialä

lngineria 9i

managementul calitä!ii
IF A 3/27/20L4 încredere

9
Magini-unelte çi

sisteme de produclie
IF A 4/30/20ts încredere

10.
Tehnologia

construcliilor de magini
IF A 4/30/20rs încredere
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tt.
lnginerie gi

management

lnginerie economicä

industrialä
IF A 30.05.20L7 încredere

t2
lnginerie economicä

industrialä
ID A 3126/20!s încredere

9tiinta $i

lngineria

Materialelor

13

lngineria

materialelor

lnformaticä aplicatä în

ingineria materialelor
IF A 28.07.2016

L4 Stiin!a materialelor IF A 3/26l2ots încredere

15
lngineria

biomaterialelor
IF AP 6/25/2oLs încredere

16 lnginerie

industrialä

lngineria securitä!ii în

industrie
IF A 3/27/20t4 încredere

!7 lngineria sudãrii IF A 3/26lzots încredere

1_8
lnginerie ¡i

management

lnginerie economicä în

domeniul mecanic
IF A 30los/2017 încredere

lnginerie

Electricä çi

9tiin!a
Calculatoarelor

19. Calculatoare gi

tehnologia

informaliei

Calculatoare IF A s/29/201-4 încredere

20. Tehnologia informaliei IF A sl29/20L4 încredere

2!.
lngineria

sistemelor

Automaticä çi

informaticä aplicatä
IF A 7/24/2013 încredere

22.

lnginerie electricä

Electrotehnicã IF A s/29120L4 încredere

23.

lnginerie electricä gi

calculatoare (în limba

englezä)

IF A 7/24/2073 încredere

24. lnginerie

electronicä,

telecomunicatii gi

tehnologii

informalionale

Electronicã aplicatã IF A s/2sl2o!4 încredere

25.
Tehnologii 9i sisteme

de telecomunicatii
IF A 4/30l2oLs încredere

26.
Mecatronicã çi

roboticä
Roboticä IF A 29l06l2O!7 încredere

Silviculturä 5i

Exploatäri

Forestiere

27
lnginerie

geodezicä

Mäsurätori terestre çi

cadastru
IF A 7/24/2013 încredere

28.

Silviculturä

Cinegeticä IF A 30/0s/20L7 încredere

29. Cinegeticä ID A 30/os/20t7 încredere

30. Silviculturä IF A 30/0s/20!7 încredere

31. Exploatäri forestiere IF A 4/27/20L7 încredere

lngineria

Lemnului

32.

lnginerie forestierä

lngineria prelucrärii

lemnului
IF A 7 /24120L3 încredere

33.
lngineria prelucrärii

lemnului
IFR A 3/26/2ots încredere

34

lngineria gi designul

produselor finite din

lemn

IF A 3/27/20L4 încredere

35

lngineria çi designul

produselor finite din

lemn (în limba englezã)

IF AP tl30l2oL4 încredere
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Construc!ii

36
lngineria

insta laliilor

lnstalaTii pentru

construc!ii
IF A 7/24/2013 încredere

37

lnginerie civilä

Cäi ferate, drumuri gi

poduri
IF A 7 /28/2Ot6 încredere

38
Construclii civile,

industriale si agricole
IF A 29.06.2017 încredere

Alimentalie ¡i
Turism

39 lngineria

produselor

alimentare

Controlul 5i expertiza

produselor alimentare
IF A s/2s/20!4 încredere

40
lngineria produselor

alimentare
IF A s/29/2014 încredere

4t lnginerie mecanicä

Ma¡ini gi instalalii
pentru agriculturä çi

industrie alimentarä

IF A 3/30/2012 încredere

42

lnginerie çi

management în

agriculturä gi

dezvoltare ruralä

lnginerie gi

management în

alimentalia publicä ¡i
agroturism

IF A 3/t9/2014 încredere

43
lnginerie gi

management

Inginerie çi

management în

industria turismului

IF A 3/26/20Ls încredere

Matematicä 9i

lnformaticä

44

lnformaticã

lnformaticä IF A 30.05.2017 încredere

45 lnformaticä ID A 7 /24/20!3 încredere

46 lnformaticä aplicatä IF A 3/28/2013 încredere

47
lnformaticä aplicatä (în

limba germanä)
IF A 3/28/20L3 încredere

48 Matematicã
Matematicä-

informaticã
IF A s/26/2Ot6 încredere

$tiinçe
Economice gi

Administrarea

Afacerilor

49

Administrarea

afacerilor

Administrarea

afacerilor (în limba

englezä)

IF A 4L361 încredere

50
Economia comerlului

turismului gi serviciilor
IF A 7 /24/2Ot3 încredere

51
Economia comerlului

turismului gi serviciilor
ID A 4/17 /20L4 încredere

52

Ciberneticã,

statisticã çi

informaticä

economicå

lnformaticä economicä IF A 3/27/20t4 încredere

53 contabilitate
contabilitate t¡

informaticä de gestiune
IF A 4/27/2Ot7 încredere

54

Economie gi

afaceri

internalionale

Afaceri interna!iona le IF A 27 /O4/2017 încredere

55 Finan!e Finanle gi bänci IF A 27 /04/2017 încredere

56
Management

Management IF A s/26/2016 încredere

57 Management ID A s/26/2076 încredere

58 Marketing Marketing IF A 3/27/2Ot4 încredere
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59 Marketing ID A 4/17120L4 încredere

Psihologie gi

$tiin!ele
Educaliei

60.
Psihologie

Psihologie IF A 30lOs/2017 încredere

61_. Psihologie ID A s/26120t6 încredere

62.

$tiinle ale

educaliei

Pedagogia

învätämântului primar

çi preçcolar

IF A 7/24/2073 încredere

63.

Pedagogia

învä!ämântului primar

çi preçcolar

ID A 3/26/20Ls încredere

64. Pedagogie IF A 7 /24/2073 încredere

65.
Psihopedagogie

specialä
IF A 29.06.2017 încredere

66.

D.P.P.D.

Programul de formare

psihopedagogicã în

vederea certificärii

competenlelor pentru

profesia didacticã

A 26.02.2015 **

67

Programul de formare

psihopedagogicã în

vederea certificärii

competenlelor pentru

profesia didacticä

A 29.O9.2016 Încredere

Educalie Fizicä

gi Sporturi

Montane

68

EducaÏie fizicä çi

sport

Educalie fizicä gi

sportivã
IF A s/27 /20Ls încredere

69
Educalie fizicä 9i

sportivã
IFR A 26.O5.2016 încredere

70.
Sport ¡i performan!ä

motricå
IF A 6/30/20]'6 încredere

71.
Sport gi performan!ä

motricä
IFR A s/26120L6 încredere

72. Kinetoterapie
Kinetoterapie gi

motricitate specialã
IF A 3/28120L3 încredere

Muzicä

73

Muzicä

lnterpretare muzicalã-

canto
IF AP s/30/2013 încredere

74.
lnterpretare muzicalã-

instrumente
IF A 3/26/20ts încredere

75. Muzicã IF A 30.03.2014 încredere

Medicinä

76.

Sänätate

Asisten!ä medicalä

generalä
IF A 29.06.20L7 încredere

77
Balneofiziokineto-

terapie çi recuperare
IF A 3127 /20L4 **

78.
Ba lneofiziokineto-

terapie çi recuperare
IF A 6/2s/201s încredere

79. Medicinä IF A 7 /24/2013 încredere
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Litere

80

Limbã 9i literaturã

Limba çi literatura

englezä-Olimbä9i

literaturä modernä

(francezä, germanä)

/Limbä çi literaturä

românä

IF A 30/0s/20t7 încredere

81

Limba gi literatura

chinezä - Limba çi

literatura românä / O

limbä 9i literaturä

modernä (englezä/

fra ncezä/germa nã)

IF AP s/27lzots încredere

82

Limba gi literatura

românä-O limbä 9i

literaturä modernä

(englezã, francezä,

germanä)

IF A 30.05.2017 încredere

83

Limba gi l¡teratura

românä-O limbä çi

literaturä modernä

(englezä, francezä)

ID A 7/24/20t3 încredere

84.
Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(fra ncezä-englezä)
IF A s/27 /20rs încredere

85
Limbi moderne aplicate

(germanä-englezä)
IF A 7/24/20L3 încredere

86 Studii culturale
Studiiamericane (în

limba englezä)
IF A 4/24/20L3 încredere

Drept
87

Drept
Drept IF A 7/24/20t3 încredere

88 Drept IFR A 4/L7/2Ot4 încredere

Sociologie gi

Comunicare

89 Asisten!ä socialä Asisten!ä socialä IF A 7124/2013 încredere

90
Sociologie

Sociologie IF A 29.06.2017 încredere

91 Resurse umane IF AP 3/28/20!3 încredere

92 $tiinÏe ale

comunicärii

Comunicare çi relalii
publice

IF A 3/28/2Ot3 încredere

93 Media digitalä IF AP 29.06.2017 încredere

Design de

Produs çi

Mediu

94.

lngineria mediului

lngineria 5i proteclia

mediului în industrie
IF A 4/30/20Ls încredere

95.
I ngineria valorificärii

degeurilor
IF A s/2s/2oL4 încredere

96.

lnginerie

industrialä

Design industrial IF A 29.06.20L7 încredere

97
Design industrial (în

limba englezä)
IF A 7/24/2013 încredere

98.
lngineria sistemelor de

energii regenerabile
IF A 3/27/2014 încredere

99. lnginerie mecanicã

lngineria designului de

produs (în limba

englezã)

IF A 4/27 /20!7 încredere

ROMÂNIA
19ìê-?ar! I 9Árgþûtr4 ¡MÞa€u!Á
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* încredere limitatã - cu vizita de evoluore dupö 2 ani de lo evoluore; progrqm de studii propus spre

lichidore
** încredere limitatã - cu vizito de evoluare dupö 7 on de Io evoluore

Situatia evaluärilor lor de studii de masterat

100.
Mecatronicã gi

roboticä
Mecatronicä IF A 29.06.2017 încredere

101. $tiin!e ingineregti

aplicate

lnginerie medicalä IF A 4/30/20rs încredere

L02. Optometrie IF A 2017 încredere

Califica
tiv

Nr.

crt.
Domeniul de

masterat (DM)
Program de studii

Forma de
învä!ämânt

A
Anul

ultimei
evaluäri

Facultatea

IF A s/3012013 L
Matematicä gi

lnformaticå
t. lnformaticä

Aplica!ii pentru
telefonul mobil çi

tehnologii internet
în E-business (în

limba germanä)

A 7 /24120L4 2

lnginerie Electricä

9i $tiinla
Calculatoarelor

2

lnginerie
electronicä,

telecomunicalii çi
tehnologii

informalionale

Tehnologii, sisteme

5i aplicatrii pentru

eActivitäIi-eStart
IF

lnginerie virtualä în
pro¡ectarea

autovehiculelor - în
limba englezä

IF A s/3ol2o!3 L3
lngineria

autovehiculelor

Simulare gi testare
în inginerie
mecanicã

IF A s/30/20]^3 t4.

25.

Simulare gi testare
în inginerie
mecanicä

IFR A 29.06.20L7

Metode practice
integrate în

ingineria sistemelor
de propulsie - în

limba enelezä

IF A 30.05.2017 2

lnginerie
Mecanicä

6.

lnginerie
mecanicä

Silviculturä
Silviculturä

multifunclionalä -
în limba englezã

IF A 4/27 /20L7 2

Silviculturä 9i

Exploatäri
Forestiere

7

IF A s/27/20ts L8.

lngineria
produselor
alimentare

Sisteme de
procesare ¡i

controlul calitälii
produselor

agroalimentare

9

lnginerie gi

management în
agriculturä 9i

dezvoltare ruralä

Management în
ospitalitate gi eco-

agro turism
IF A 8/3t/2016 1,

Alimentalie gi

Turism

IF A 4/30/20Ls 2

lnginerie
Tehnologicä çi
Management

lndustrial

10.
lnginerie

industrialä

lngineria proceselor
de fabrica!ie

avansate
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Facultatea
Nr.
crt.

Domeniul de
masterat (DM)

Program de studii
Forma de

învä!ämânt
A

Anul
ult¡me¡
evaluãri

Califica
tiv

Stiinïa çi lngineria
Materialelor

tt. lnginerie
industrialå

lngineria securitä!ii

çi sänätälii în
muncä

IF A 4/30/20Ls 2

Psihologie çi

$tiinlele Educaliei
L2. Psihologie

Psihologie clinicä,
consiliere

psihologicä çi
psihoterapie

IF A 7/24/?014 2

Muzicä 13 Muzicä Meloterapie IF A 29/06/20L7 2

Litere

L4. Filologie
Limba çi literatura

românä - ldentitate
în multiculturalism

IF A Lt/27/20]-7 2

15

Culturä 9i discurs în
spaÏiul anglo-

american

IF A tt/2712OL7 2

1 - încredere - acreditarea domen¡ului de masterat

2 - Încadrare în domeniu de masterat acreditat

It.4.2 lmplementarea recomandärilor fåcute la evaluarea externä precedentä (implementare plan de

mäsuri)

Ca urmare a recomandärilor din raportul de evaluare externä rezultat în urma evaluãrii

institulionale anterioare, universitatea a luat o serie de mäsuri imediate, în cursul anului universitar

2Ot3-2Ot4, pentru rezo lva rea/remed ie rea situalii lo r ide ntificate.

Situalia la momentulvizitei se prezintä astfel

Nr.

crt.
Descrierea activitä!ii Responsabil Termen

Recomandarea ARACIS

asociatä

t

Revizuirea organigramei UTBv, în sensul
proiectär¡i ei pentru a ilustra într-un mod mai

explicit modul în care se desfägoarä procesul
de luare a deciziilor, în special în ceea ce

priveçte relalia dintre Consiliul de
Administralie gi Senatul universitar, cu

respectarea prevederilor privind structura
funclionalä a universitälii stipulate în OUG

nr.77/26 iunie 2013

Prorectorul
responsabil cu relaliile
publice çi promovarea
imaginii universitä!ii

Octombrie
20t3

Revizuirea/în noirea
organigramei UTBv, cu

subordonarea conformä a

competenlelor

2

Dezvoltarea în continuare a instrumentelor
de monitorizare a evoluliei absolvenlilor çi a

mecanismelor de feedback pentru asigurarea
informatiilor privind performanlele

absolvenlilor çi satisfacerea cerinlelor
societätii

Prorectorul
responsabil cu relalia

cu studenlii gi legätura
cu mediul economic ai

socio-cultural,
ALUMNI

Permanent

îmbunätä1irea monitorizärii
evoluliei absolvenlilor gi a

opiniei studenlilor cu privire la

mediul de învätare oferit de
UTBv, prin utilizarea eficace a

instrumentelor specifice
asocialiei ALUMNI, respectiv

Dezvoltarea sistemului de
monitorizare a evoluliei
absolvenlilor çi a opiniei

studentrilor cu privire la mediul
de învä1are oferit de

u niversitate

3.

lmplicarea mai activä a studenlilor în
procesele de evaluare a activitä]ii didactice çi

în alte acliuni organizate în vederea
îmbunätälirii calitä!ii educaliei

CEAC-U

CEAC.D
Semestrial

4.
Îmbunätä1irea activitälii gi instrumentelor de

comunicare çi îndrumare a studenlilor, cu

ajutorul structurilor din universitate

crcoc,
BRME

CEAC-D

Permanent
Îmbunätälirea comunicãrii cu

studenlii ¡i a acestora cu mediul
socio-economic
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crt

Descrierea activitä!ii Responsabil Termen
Recomandarea ARACIS

asociatã

5.

Întâlniri periodice cu studenlii ale
coordonatorilor de programe de

studii/tutorilor de ani

Coordonatorii de
programe de studii

Tutorii de an

Permanent

6.
Planificarea gi afigarea consultaliilor oferite

de titularii de disciplinä

Directorii de
departamente

Semestrial

7

îmbunätälirea comunicärii structurilor de

conducere gi a secretariatelor facultälilor cu

studentii
Decanatele Permanent

8

Cregterea fondurilor din resurse proprii
utilizate pentru acordarea de burse çi alte

forme de sprijin material pentru studenti çi
stimularea oblinerii de burse private din

partea agenïilor economici

Prorectoru I

responsabil cu relalia
cu studenlii 5i legätura
cu mediul economic çi

socio-cultural,
BRME

Permanent

9

Continuarea procesului de dezvoltare a

parteneriatelor cu mediul economic 9i socio-

cultural, pentru asigurarea unei activitãli de
practicä de calitate

Prorectorul
responsabil cu relalia

cu studenlii gi legätura
cu mediul economic ai

socio-cu ltu ra l,

BRME

Permanent

Dezvoltarea unui management
mai eficient ¡i judicios cu privire

la practica de specialitate a

studenlilor
10

lntroducerea caietelor de practicä standard,
în care este inclusä FiSa disciplinei lo procticã

(cu toate informaliile necesare bunei
desfägurãri a acestei activitäli) çi Fiça de

evoluore o oct¡vitöl¡¡ (cu indicatori de
evaluare inclusiv a caracterului aplicativ al

temelor abordate) - ca instrumente de

monitorizare çi evaluare a activitä|ii
studentilor

BRME

Coordonatorii de
practicã

Octombrie
20L3

tL.

Extinderea organizärii competiTiilor pentru

acordarea de burse oferite de companii
studenlilor, pentru cât mai multe domenii de

studii

BRME

Coordonatorii de
practicä

Permanent

t2.

îmbunätålirea modului de elaborare a

orarelor la nivel de

u niversitate/facu ltate/progra me de studii,
prin urmärirea respectärii regulii de pästrare

a corpului de clãdire gi unui numär maximum
de 8 ore pe zi

Prorectoru I

responsabil cu

activitatea didacticä,
Responsabilii cu orarul

pe universitate/
facultate/ programe de

studii

Octombrie
20L3

Coordonarea judicioasã a

orarelor pentru activitä!ile
didactice astfel încât sä se

elimine unele repartilii
neuniforme ale activitälilor

didactice în timpul säptämânii

13.

Dezvoltarea de proiecte gi programe de
consiliere gi orientare a carierei Ia care sä

participe studenli de la toate programele de

studii, în special la ciclul de licenlã

Prorectoru I

responsabil cu

internalionalizarea
universitälii çi

evaluarea calitä!ii
crcoc

Permanent
Creçterea implicãrii Centrului

de informare, consiliere gi

orientare a carierei în viala çi
deciziile asupra carierei

studenlilor
1,4.

Continuarea procesului de cregtere a

vizibilitälii Centrului de informare, consiliere

Si orientare o carierei prin activitäli gi acliuni
organizate pentru studen!i, diseminate pe

site-ul UTBv

Prorectoru I

responsabil cu relalia
cu studenlii gi legãtura
cu mediul economic çi

socio-cultural,
CICOC

Permanent

CL
.i 
ij;l:"::ï ¡;:,;i
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Nr.
crt.

Descrierea activitä!ii Responsabil Termen
Recomandarea ARACIS

asociatä

15

Modernizarea infrastructurii pentru
activitälile didactice, în special pentru cele

aplicative

Prorectoru I

responsabil cu

activitäTi didactice
Prorectoru I

responsabil cu

activitatea de

cercetare çi
informatizare,

Decanii

Octombrie
20L4

Dezvoltarea infrastructu rii
pentru activitä{ile didacticet6

Extinderea facilitälilor de
predare/învãlare/evaluare, cu accent pe

infrastructura lT gi multimedia

P ro recto ru I

responsabil cu

activitatea de
cercetare gi

informatizare,
Decanii

Octombrie
2074

t7 Extinderea utilizärii platformei e-learning,
pentru toate formele de învã!ämânt (lF, IFR)

Coordonatorii
programelor de studii
Titularii de disciplinã

Octombrie
20].4

18.

Asigurarea vizibilitälii activitä!ii didactice
prin elaborarea de materiale pentru studenli

pe suport hârtie 5i pe site

Prorectoru I

responsabil cu

activitäTi didactice
Decani

Octombrie
2014

1/,.4.3 Atte evoluãr¡ externe redlízote de Instituliø de învãçãmânt Superior

În anul 2013 în Universitatea Transilvania din Braçov s-a derulat procesul de evaluare

institulionalä internalionalä conform procedurii European University Association, prin lnstitutional
Evoluation Progrom (h$pj/lp_!-d.qnilþv.f,A/çA!!Ia.te/Eu4201"22013.as-px). Evaluarea a oferit prilejul unei

analize comprehensive a universitäfii, având în vedere contextul institulional çi bunele practic¡

internalionale. Concluziile gi recomandärile formulate de echipa de evaluatori, incluse în raportul EUA,

au stat la baza mäsurilor de îmbunätä1ire a activitälii stabilite pentru dezvoltarea universitäfii, creçterea

vizibilitãlii çi a calitälii institulionale.

în anul 2OL4, în Universitatea Transilvania din Braçov s-a derulat auditul extern în vederea

certificärii sistemului de management al calitäfii. în urma acestui audit, universitatea a oblinut
certificatul de conformitate a sistemului de management al calitätii (SMC) cu cerinlele standardului SR

EN ISO 9001: 2008 (hüp:/old*!njtblr_,fo/cali.tate/PrimaPagina.as-p-x), pentru domeniile de activitate

,,învö!ömônt superior, cercetare-dezvoltare în çtiinfe noturole çi inginerie" çí ,,cercetare-dezvoltore în

gtiinle sociale çi umoniste" pentru perioada 04.10.2014 - O4.LO.2OL7. în baza vizitelor de monitorizare

desfäçurate anual, a fost pästratä certificarea lSO. În anii 2015 si 2016 în universitate s-au derulat

audituri externe de monitorizare ale organismului de certificare, în urma cärora s-a primit menlinerea
certificärii SMC conform standardului SR EN ISO 9001: 2008.

În anul 2OL6, Universitatea Transilvania din Braçov a demarat procesul de certificare

internalionalä a patru programe de studii universitare de licen!ä din domenii de gtiinle inginereçti,

pentru a obline certificatul de recunoaçtere europeanä EUR-ACE al asociafiei ENAEE (European Network

for Engineering Education). În urma acestor evaluäri externe au obçinut certificarea EUR-ACE

urmätoarele programe de studii universitare de licen!ä: lnginerie mecanicä, Design industrial,

Mecatronicä, Construcliicivile, industriale giagricole (hl"tp";l/"e_Uf"aC_ç,e"na"ç"ç*RUlnpde/1F3).
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Sistemul de management al calitälii (structurä comisii, departamente, regulamente, proceduri,

metodologii de funclionare, atribulii etc.)

în universitate existã Comisio pentru Evoluoreo çi Asiguroreø Colitölii (CEAC-U)(Anexa 1.5 la Raportul

de evaluare internä), care are în subordine Comisiile create la nivel de departament (CEAC-D) (Anexa

1.34 la Raportul de evaluare internä), care includ un coordonator, un responsabil cu calitatea din

departament gi, pentru fiecare program de studii, câte un cadru didactic gi câte un student. Biroul de

Asigurore o Colitälii (Anexa 1.35 la Raportul de evaluare internä) sprijinä CEAC prin dezvoltarea

mecanismelor gi instrumentelor de asigurare çi evaluare a calitälii, coordoneazã realizarea auditurilor

interne privind procesele educafionale çi administrative çi asigurä gestionarea informaliilor referitoare

la calitate.

CEAC-U este formatä din 5 membri: 3 cadre didactice, L reprezentant al studenfilor, L reprezentant

al sindicatului. Conform articolului 8 din Regulamentul de funclionore ol Comisiei pentru evøluorea 5i

asigurareo colitöl¡i (https://www.unitbv.ro/documentg/despre-unitbv/regula mente-

hota ra ri/regu la mente le-u nive rsitatii/structu ri-

suport/ße--g.u.lamentr¡l*Ç""9m.!s"iei pentru...Ey¡!-v-anea-qi-AsiguraLe-a*Ç^-a!.!talti CEAC.pdf), cEAc-U are

urmätoarele atribulii: elaboreazä planul de îmbunätäçire a calitãlii în universitate çi monitorizeazã

realizarea acestuia; coordoneazä proiectarea gi implementarea documentelor referitoare la asigurarea gi

evaluarea calitälii din universitate; participã la stabilirea standardelor de referin!ä privind calitatea

institulionalä; coordoneazä acliunile de audit intern gi evaluarea calitãlii serviciilor 5i proceselor din

universitate; elaboreazä anual Ropoorte de evoluare internö o colitöfii institufionole; asigurä accesul la

informaliile referitoare la calitate prin publicarea acestora, inclusiv pe pagina web a universitälii; acordä

consultan!ä în managementul calitälii; asigurä comunicarea cu structurile similare ale altor universitãfi,

respectiv cu organismele de evaluare externä de la nivel nalional çi internalional.

CEAC din universitate sprijinä crearea culturii calitälii gi asigurä implicarea largä, în cadru organizat, a

cadrelor didactice çi a studenlilor la acliunile desfägurate pentru asigurarea, evaluarea gi îmbunätälirea

calitälii programelor de studii, aga cum rezultä çi din Raportul de activitate al acestei comisii. Astfel,

comisia a coordonat activitälile legate de evaluarea internä institulionalä, evaluarea internä a

programelor de studii, organizarea çi realizarea de audituri interne pentru procesele educalionale,

procese de cercetare-dezvoltare etc.

În vederea actualizärii sau îmbunätälirii documentelor Sistemului de Management al Calitälä, Biroul de

osigurare a cdl¡tö,t¡¡a elaborat cinci proceduriçi a revizuit alte çase proceduri pe parcursul ultimului an

universitar. Pentru diseminarea informaliilor çi crearea unei culturi a calitälii în universitate s-a asigurat

consultan!ä permanentä referitoare la aplicarea procedurilor çi documentelor SMC pentru persoanele

din structurile de conducere, responsabilii cu calitatea sau pentru alli membri ai comunitälii academice

çi s-au organizat întâlniri cu reprezentanlii studenlilor din CEAC-D pentru identificarea problemelor

existente sau informäri periodice cätre Consiliul de Administralie privind activitatea de asigurare çi

îmbunätãlire a calitä1ii.

Politici ;i strategii privind asigurarea calitälii
Politica de asigurare a calitäTii în UTBv (Anexa 1.4 la Raportul de evaluare internã), elaboratä de

rectorul universitäliiçipublicatä pe site-ul universitälii, demonstreazä loculcentral alcalitäjiiîn strategia

universitälii çi implicarea totalã a managementului de la cel mai înalt nivel la realizarea obiectivelor

privind asigurarea calitälii. Sunt precizate çi comunicate principalele mijloace de realizare a calitã1ii:

abordarea integratä a educa!iei cu cercetarea gtiinjificä, bazatã pe valorile dezvoltärii durabile;
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evaluarea sistematicã a calitälii programelor de studii, pentru îmbunätä1irea lor continuä çi adaptarea

constantä a ofertei educalionale la cerinfele pie]ei muncii; atingerea excelenleiîn cercetarea çtiinlificã;
îmbunätã1irea calitã!ii pregätirii resursei umane; participarea activä a studenlilor la procesul de

asigurare a calitã!ii; orientarea universitälii spre comunitatea economicä gi socio-culturalä; transparen!ä

çi comunicare privind procesele de asigurare a calitälii institulionale.

Strategiile de realizare a politicilor de asigurare a calitälii în Universitatea Transilvania din Bragov

sunt cuprinse în planul strategic 2016-2020 (Anexa 1.3 la Raportul de evaluare internä) gi în planurile

operalionale anuale.

Politica de asigurare a calitålii este comunicatä çi se aplicä în toate structurile universitälii, prin

acliuni organizate, în care sunt implicali toli membrii personalului didactic, didactic auxiliar 5i nedidactic,

personalul de cercetare ;i studen!ii. Mäsurile implementate în ultimii ani pentru recompensarea

meritelorîn ceea ce priveçte act¡v¡tatea didacticä, de cercetare çtiinlificã sau administrativã au condus la

creçterea calitãlii proceselor çi la progrese cu privire la crearea culturiicalitäliiîn institulie.

Acordarea de sprijin logistic gi financiar cadrelor didactice în vederea finalizärii studiilor de doctorat,

a îndeplinirii standardelor pentru oblinerea atestatului de abilitare sau pentru oblinerea titlurilor

çtiinfifice (formare, plata taxelor de publicare, a participãrilor la conferinle etc.) reprezintä forme de

stimula re a perfecfionã rii profesionale.

Rapoarte anuale (institulional gi pe facultä!i) privind asigurarea calitälii
Rapoartele anuale privind asigurarea calitätii sunt prezentate gi dezbätute în cadrul Senatului

universitar gi în Consiliile facultälilor çi sunt postate pe site. Astfel, la adresa

h-ttps://www.unit-by,rgldes.p-re-u.0lt-þ.v/irtfQrmatii-de-inte.res-pu.blic/tra.n.s,pa.renla-

inSlit"q!"!-o¡"ala/"faQgA.rtç.hlml sunt prezentate Ropoortele de octivitote ole Comisiei de evoluore çi
asigurore o calitöliiîncepând cu anul universitar 2007-2008 gi pânä în anul universitar 2O16-2O17, dar çi

Rapoartele anuole de evoluore internã o colitötiipentru aceeagi ani universitari.

11.4.5 Proceduri privind inilierea, monitorizarea gi revizuirea periodicä a programelor gi activitãlilor
didactice desfägurate

lnilierea unor noiprograme de studii, planificarea lor, monitorizarea gievaluarea periodicä a calitä1ii

programelor derulate în universitate se realizeazä în mod sistematic, cu respectarea unor reguli unitare

din Regulamentul privind initiereo, oproborea, monitorizareo 5i evoluoreo periodicö o progromelor de

studii (Anexa 1.37 la Raportul de evaluare ¡nternä).

Au fost elaborate çi implementate instrumente care sprijinã optimizarea deciziilor privind

proiectarea, organizarea çi derularea programelor de studiu. Fundamentarea deciziilor are la bazä:

compatibilitatea cu programele de studii similare din UE, cerinlele socio-economice ale zonei, numärul

de candidali la admitere, numärul de studenli care au promovat anul l, formarea unor linii de educalie

Licen!ã - Masterat - Doctorat, compatibilitatea cu direcliile de cercetare ale departamentelor

coordonatoare etc.

Aplicarea eficientä a Regulomentului privind inilierea, oproboreo, monitorizorea çi evoluareo
periodicö o progrqmelor de studii se bazeazä pe structuri gi resurse dezvoltate în universitate pentru

gestiunea proceselor didactice (Anexa 11.18 la Raportul de evaluare internä) 5i a activitälii de cercetare

çtiinlificä (Anexa 1.45 la Raportul de evaluare internä). lnformaliile referitoare la calitatea programelor

de studii sunt centralizate la Biroul de øsigurore o calitölii(Anexa 1.35 la Raportul de evaluare internä).

Planurile de învãfãmânt ale programelor de studii oferite de universitate sunt proiectate în
concordan!ã cu cadrul nalional çi european al calificärilor çi prin comparalie cu experienla europeanä çi
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internalionalã. Procedura internä de iniliere a unui program nou de studii prevede elaborarea unei

analize în acest sens. Un exemplu elocvent al preocupãrii pentru sincronizarea cu programele

internalionale performante sunt douã programe de studii universitare de licen!ä introduse în premierä

la BraSov gi incluse în Nomenclatorul specializärilor la iniliativa UTBv: lnginerio biomoterialelor çi

lnginerio designului de produs.

Universitatea organizeazä un program de studii universitare de masterat cu diplomä dublä în

parteneriat cu Universitatea Tehnicä din llmenau, Germania, cu finanlare DAAD, iar din anul universitar

2018-2019 va organiza gi un program de studii universitare de masterat în domeniul Silviculturii în

parteneriat cu patru universitäli prestigioase din Europa çi America - Multiple Purpose Forestry.

1t.4.6 Proceduri de evaluare periodicä o cølìtãlii corpului profesoral

Evaluarea cadrelor didactice de cãtre managementul Universitãlii

Evaluarea personalului didactic din universitate are la bazã autoevaluarea anualä Si elemente

furnizate de monitorizarea proceselor didactice.

Universitatea dispune de instrumente de evaluare multicriterialã a cadrelor didactice.

Promovarea cadrelor didactice depinde de rezultatele evaluärii lor, care include autoevaluarea,

evaluarea colegialä gi evaluarea de cätre studenli. Evaluarea cadrelor didactice se face pe baza unui

plan, cu respectarea cerinlei din Legea educaliei nalionale nr. L/ZOtt care prevede ca fiecare cadru

didactic sä fie evaluat cel pulin odatã la 5 ani (v. Rapoartele de evaluare internä a programelor de

studii).

Evaluare colegialä

Evaluarea periodicã a cadrelor didactice din UTBv se face în conformitate cu Regulamentul

privind evaluarea periodicö a calitölii corpului profesoral(Anexa 11.34 la Raportul de evaluare internã).

Evaluarea colegialä a activitälii individuale a cadrelor didactice este una dintre formele de evaluare a

personalului academic, realizatä pentru aprecierea periodicã a performanlelor individuale, precum gi în

situafii speciale (promovare, premiere etc.).

Evaluarea colegialä este obligatorie gi periodicä. Fiecare departament ;i-a dezvoltat instrumente

proprii pentru evaluarea colegialã, în baza metodologiei cadru stabilitä la nivel institulional. Rezultatele

evaluärii colegiale sunt utilizate la evaluarea cadrelor didactice de cätre çeful ierarhic/directorul de

departament.

Evaluarea cadrelor didactice de cätre studenli
Evaluarea activitãlii individuale a cadrelor didactice cuprinde çi evaluarea de cätre studenli

(Anexa 1.40 la Raportul de evaluare internå). Rezultatele evaluãrii individuale sunt utilizate la nivel de

departament, facultate çi universitate pentru stabilirea de mäsuri corective Si fundamentarea deciziilor

privind recompensarea/sancliona rea cadrelor didactice.

Evaluarea de cätre studenli este obligatorie gi se face în baza unei proceduri interne. Sistemul de

evaluare se bazeazä pe o aplicalie software. Evaluarea se face semestrial çí se finalizeazã prin mäsuri de

îmbunãtä1ire a conlinuturilor gi metodelor de predare-înväfare-evaluare. Existä uneori un interes scäzut

în completarea chestionarelor on-line de cätre studenli. Sinteza rezultatelor evaluãrii este dezbätutä în

cadrul departamentului çi în Consiliul facultãlii çi este comunicatä pãrlilor interesate: cadru didactic

titular, conducere çi studenli. (vezi Rapoartele de evaluare internä a programelor de studii).

începând cu anul universitar 2OL6-20I7, studenlii care suslin examele de finalizare a studiilor

universitare de licen!ä gi masterat sunt solicitali sä îçi exprime opinia despre profesorii care le-au marcat
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car¡era profesionalä în timpul studiilor la UTBv. Cadrele didactice plasate pe primele pozifii ale acestui

clasament realizat de cätre facultäli beneficiazä de o märire salarialä de L5%.

Utilizarea rezultatelor evaluärii este obligatorie. Pe baza rezultatelor acestor evaluãri s-a

adoptat un sistem de stimulare çi recompensare a personalului didactic: gradalia de merit de 25% se

atribuie prin competilie la nivel de universitate, în baza scorului oblinut de candidali în ultimii 5 ani (ei

sunt ierarhiza!i dupä o grilä aprobatä de Senat, care cuprinde punctajul din fiça FRACS (de raportare a

rezultatelor cercetärii) çi alte trei punctaje care cuantificä activitatea didacticä Si în interesul

învã[ämântului).

Rezultatele oblinute de cadrele didactice în urma evaluärii colegiale çi a celei fäcute de studenli

sunt avute în vedere gi în rapoartele de apreciere ale membrilor comisiilor de concurs pentru ocuparea

unui post didactic superior.

lí.4.7 Baza de date actudlizotã sistematic, referitoare la asigurared ínternã d calìtä!Íi

Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea gi analiza datelor çi informaliilor relevante pentru

evaluarea çi asigurarea institulionalä a calitä1ii

Universitatea are un sistem informatic adecvat, prin care realizeazä, în mod sistematic,

colectarea, prelucrarea çi analiza datelor referitoare la calitatea proceselor academice, de cercetare çi

administrative.

Universitatea dispune de relea de internet la care sunt conectate toate corpurile de clädire ale

universitälii, facultälile, departamentele gi laboratoarele.

Dezvoltarea sistemului informatic are ca referin!ä bunele practici din universitäIile din !arä gi din

sträinätate. Au fost implementate sisteme informatice pentru:

didactice la nivel de universitate/facultate/departament (Anexa 11.18 la Raportul de evaluare

internä);

l1.4.8 Transpdrentd informaliilor de ínteres public

Universitatea çi toate facultälile oferä informalii cu privire la programele de studii, diplomele

acordate, organizarea procesului educalional, facilitälile oferite studenlilor, informalii de interes public

etc. Comunicarea informaliilor se face prin: site-ul universitälii (http://unitbv.ro), mass media, pliante,

Ziuo porfilor deschise çi alte acliuni de promovare a imaginii çi serviciilor universitäT¡i (Anexa 1.36 la

Raportul de evaluare internä).

lnformafia oferitä public de universitate este comparabilã, cantitativ çi calitativ, cu cea oferitä de

universitälile din Spaliul European al Înväçämântului Superior. Universitatea publicä anual un Ghid ot

studentului, destinat cunoagterii de cätre studenli a cerinlelor programelor de studii.

Din aprilie 2012, universitatea redacteazã lunar Newsletter-ulUTBv,în limbile românä çienglezä,
publicat pe site-ul propriu gi difuzat atât în comunitatea universitarä, cât gi în rândul partenerilor

externi.
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III. MANAGEMENTUL STRATEGIC SI CAPACITATEA DE ADAPTARE

Ill.7 Managementul strategic promovat de llS

Definirea träsãturilor caracteristice ale UTBv în raport cu instituliile academice din România, pe

termen lung, a condus la dezvoltarea integratä a educafiei cu cercetarea çt¡inTificä, cu accent pe

excelen!ä, în contextul dezvoltärii durabile.

Pentru implementarea strategiei universitälii au fost formulate un set de decizii strategice çi

planuri de acfiune, având ca axã centralä promovarea în universitate a valorilor dezvoltärii durabile

(Anexa 1.3 la Raportul de evaluare internã).

Strategia pentru perioada 20L6-2O2O are ca axä majorä dezvoltarea resursei umane çi

valorificarea infrastructurii universitäfii, cu accent pe punerea în valoare a patrimoniului çi a clãdirilor

istorice, aläturi de promovarea imaginii universitäliiçia conceptuluide dezvoltare durabilä.

Progresul realizat în ultimii 5 ani din acest punct de vedere este vizibil:

(i) în educafie, prin dezvoltarea de programe de studii noi, corelate cu strategia nalionalä de

dezvoltare, precum: Ingineria biomoterialelor (2OL5l, program de studii universitare de licen!ä introdus

în Nomenclatorul programelor de studii universitare de licen!ä la iniliativa UTBv, lnginerio çi designul

produselor finite din lemn (în limba englezö) sau prin inilierea unor programe care vizeazä adaptarea

ofertei educalionale la dinamica piefei muncii: Limba çi literoturo chinezö - Limbo 5i literaturo romônã /
O limbö çi literoturö modernö (englezö/froncezö/germanö) (20L5), Resurse umone (20L3), Medio

digitalõ (2018) (v. document suplimentar - Programe de studii noi);

(ii) în cercetare, prin organizarea activitälii de cercetare çtiinlificã în 30 de centre axate pe

domenii giteme circumscrise mai ales dezvoltäriidurabile (Anexa ICDT).

lll.2 Fundamentarea gi reolÍzørea programelor operø!íonole çî a planuluí strategÍc

Universitatea are un plan strategic pentru perioada 2Ot6-2O20 çi planuri operalionale anuale,

prezentate atât pe suport de hârtie, cât çi electronic, pe pagina web a universitäfii, la adresa:

h.$pq://ww*w-.unj"-t"þ""v.tqldespre-unitþyl!.nfp-.rm,a!ii-de-int-e-l'-e"ç:"p-uþ!iç/tr.ans"p-ar"enIa-institulip-nala/planuri-

stra t-e g i ce -s i -o pe*ra_t-i-o n a l-e. h t m l.

Ca urmare a managementului strategic performant, se constatä o serie de realizäri la nivel de

universitate:

(a) UTBv are o situalie financiarä stabilä (solduldisponibila crescut de la L7 milioane lei,în20L2,

la 80 de milioane lei,în 20171;

(b) UTBv are o pozilie bine definitä în peisajul academic românesc, prin mäsurile de salarizare

diferenliatä bazatã pe performan!ä (didacticä çi de cercetare), precum çi prin mãsurile de asigurare a

unor condilii decente de activitate (programul ,,Omul gi calculatorul", programul intern ,,Dotarea

laboratoarelor", programele de mobilitäfiexterne gi de atragere de specialisti din sträinãtate);

(c) deçi în ultimii 3 ani a scãzut numärul absolvenlilor de liceu, numärul de studenli ai UTBv a

crescut uçor (în special prin cregterea numärului de candidali çi studenli din alte judele ale Tärii);

(d) performanla gtiinlificã a universitãJiia crescut semnificativ, indicatorii relevanliîn acest sens

fiind cregterea veniturilor din cercetare, creçterea producliei çtiinlifice constând în articole publicate în

reviste indexate lSl cu SRl, atât sub aspect cantitativ, dar mai ales calitativ;

(e) prin activitälile Centrulu¡ Multicultural gi ale Centrului Muzical, UTBv are o pozilie

semnificativä la nivel nalional în ceea ce priveçte implicarea în viala culturalä a comunitälii.
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Ill.3 Rãspundere çi responsabilitote publicã

Misiunea instituliei este bine precizatä çi are obiective clare, menfionate în Carta universitarã,

Planul Strategic, Planul Operalional gi alte regulamente çi proceduri https://www.unitbv.ro/despre-

u n itbv/inform atii-de-i nte res-pu bl ic/tra nspa re nta-institutiona la /ola n u ri-stratesice-si-ooe rationa le. htm I

Începând cu anul 2004 este promovatä o strategie coerentä de dezvoltare, având ca obiectiv

dezvoltarea durabilä în cercetare çi atingerea excelenlei.

În universitate funclioneazä gi programe de studii specifice zonei: Silviculturä, Exploatãri forestiere,

Cinegeticä, lnginerie Forestierä, Autovehicule Rutiere, Limbä Germanä, Turism, Educalie fizicä çi sporturi

montane ç. a. Programele de studii sunt adaptate cerinlelor pielei forlei de muncã gi corespund

calificärilor nalionale gi europene.

IV. CONCTUZII SI RECOMANDÃRI

IV.7 CONCLUZI

în urma vizitei din perioada L6-L8 mai 2OL8, Comisia de evoluore institulionolö externö a cotitölii
proceselor educo[ionale Side cercetore,în baza documentelor din dosarul de autoevaluare a instituliei 5i

a constatãrilor din timpul vizitei, concluzioneazä cä Universitatea Transilvania din Bragov asigurä

conditiile de calitate çi standardele generale gi specifice.

Amenin!äri
- concurenla existentä pe piala educalionalä a învã1ämântului superior, oferta universitälilor

europene manifestându-se din ce în ce mai agresiv gi aträgând candidalii potenliali din înväçämântul

preuniversitar românesc;

- reducerea dimensiunii ,,piefei potenfiale", ca efect al dinamicii negative din perspectivä

demograficä, al migralieiforlei de muncã çi altendinlei unora dintre absolvenlii de studii

preuniversitare de a pleca la studii în sträinätate;

- diferenle semnificative, uneori antagonice, între valorile promovate la nivelul sistemului nalional

educalional, de cätre çcoli, licee, universitäfi, autoritäli, çi cele prezentate çisuslinute de mass-

media, fapt care conduce uneori la aparenta diminuare a interesului çi preocupärii tinerilor pentru

studiu;

- nivelul finan[ärii publice pentru educafie çi cercetare çtiinfificä; în contextul actual, finanlarea

publicä pentru educalie çi cercetare s-a redus dramatic, cu efecte negative majore asupra capacitälii

de dezvoltare a universitälilor gi, implicit, asupra calitälii în educalie çi cercetare;

- scäderea numãrului absolvenlilor de liceu care promoveazä bacalaureatul çi care au un nivel de

pregätire corespunzätor pentru a urma studii de nivel universitar;

- cregterea competifiei, în special din partea universitälilor din strãinätate, se manifestä gi pentru

absolvenfi ciclului de licen!ä/masterat, care aleg sä îçi continue studiile de masterat/doctorat la alte

universitäli din UE ;i SUA.

Oportunitäli
existen!a, la nivelul structurii interne, a unei puternice sustineri pentru accelerarea procesuluide

internalionalizare a universitãfii, iar la nivelextern, a numeroase oportunitäliconferite de

parteneriatele strategice încheiate cu universitãTi din sträinãtate, companii etc.;
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conçtientizarea, din ce în ce mai puternicã, la nivelul potençialilor candidali çi a familiilor acestora, a

importanfei calitälii ofertei educalionale, a oportunitälilor în carierä oferite la finalizarea studiilor

sau în perioada derulãrii acestora çi exprimarea opliunii pentru o institulie de învä!ämânt superior

sau alta cu o mai mare atenTie çi responsabilitate;

creçterea numäruluide burse de studiioferite de cätre universitate sau parteneriisäiinstitulionali

pentru studenli sau capacitatea ridicatä de a räspunde adecvat aspiraliilor tinerilor de a beneficia de

burse de studii çi internship-uriîn strãinätate;

creçterea interesului principalilor stakeholderi ai universitälii de a se implica în dezvoltarea acesteia;

fonduri europene ce pot fi accesate de universitate prin participarea în cadrul competiliilor

organizate în cadrul Programelor Operalionale aferente exerciliului financiar 2OL4-2O20 (de

exemplu, Programul Operalional Competitivitate - POC, Programul Operalional Capital Uman -

POCU, Programul Operalional Regional- POR etc.);

deschidere spre nevoile comunitälii (cercetare, formare, consultan!ã etc.).

IV.2 RECOMANDÃRI

în urma realizärii procesuluide evaluare externã la nivelul institulieigi a programuluide studii,

echipa de evaluare formuleazä urmätoarele recomandäri:

t. Asupra procesului didactic:

r continuarea eforturilor de atragere de cadre didactice tinere, mai ales în sensul scoaterii la

concurs gi ocupärii posturilor de asistent pe duratä determinatä sau nedeterminatä, asigurându-

se astfel rezerva necesarä de cadre didactice titulare çi un raport optim între numärul de

studenJi gi numärul de cadre didactice titulare;
o deplasarea centrului de greutate în pregätirea studenlilor spre practicä, prin creçterea

numärului de studiide caz prin care sä se dezvolte simlul practic-aplicativ, precum Sicapacitatea

de a adopta decizii;

¡ desfäçurarea organizatä a stagiilor de practicä sub coordonarea directã a cadrelor didactice

responsabile;

o organizarea formaçiilor de studiu, la toate programele de studii, în limitele standardelor

acceptate, acolo unde este cazul;

¡ studierea posibilitãçilor de implicare a studenlilor din anii terminali de la ciclul de masterat în

cadrul activitälilor didactice de seminar gi laborator, în calitate de mentor, precum çi asigurarea,

în sens mai larg, a unui sistem de mentorat la nivelul studenfilor, în sensul întãririi legãturilor

între generafiile de studenli (de exemplu, studenlii de la masterat sä asigure mentorat

studenlilor de la licenlä);

¡ lärgirea curriculei universitare prin introducerea de noi discipline opïionale (de exemplu la

informaticä, medicinä );

o dezvoltarea ofertei educalionale de cursuri facultative, corelatä cu elaborarea unei metodologii

mai clare de alegere a acestor disciplinelor de cãtre studenli;

. acordarea unei atenTii märite procesului de finalizare a studiilor prin realizarea lucrãrii de licen!ä

(conform rapoartelor sintetice realizate de experlii la nivel de programe de studii, s-au

recomandat: elaborarea unui ghid de elaborare a lucrãrii de licen!ä, care sã fie pus la dispozilia

studenlilor - Medicinö; mai multe activitäli aplicative, de metodologie a cercetärii, pentru a

ajuta studenlii sä poatä realiza mai bine lucrärile de licen!ä - Economia comerfului, turismului çi
serviciilor; în vederea intensificärii preocupärilor studenfilor privind elaborarea lucrärii de
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licen!ã, introducerea unei sesiuni de pre-suslinere a unei pärli din lucrarea de licen!ä, în

principal a design-ului cercetärii çi a rezultatelor preliminare, în luna aprilie - Pedagogio

învöçömôntului primor çi preçcolar; repartizarea echilibratä a temelor pentru proiectele de

diplomä pe principalele direclii de specializare parcurse (electrice, termice, ventilare-climatizare,

tehnico-sanitare) çi pe cadre didactice îndrumätoa re - lnstalolii pentru construcfiil;
2. Asupra activitätii de cercetare gtiintificä:

o continuarea eforturilor de stimulare a tuturor cadrelor didactice din universitate pentru

îmbunätãlirea rezultatelor aferente cercetär¡i çtiinlifice, existând încã, în cadrul universitäfii,

cadre didactice care nu au cel pulin o publicafie sau o realizare didacticä sau çtiinlificä pe an;

preocuparea pentru îmbunätä1irea producliei gtiinlifice în cazul cadrelor didactice cu rezultate

sub medie;

¡ încercarea de implicare mai substanlialä a studenlilorîn activitä|ile de cercetare;

o identificarea mai multor contracte/proiecte/granturi de cercetare gi/sau educalionale din surse

europene, nalionale sau în parteneriat cu mediul economic, care sã valorifice potenTialul de

cercetare si didactic al universitätii;

3. Asupra relatiei cu studentii:
¡ analizarea atentã a motivelor retragerii studenlilor de la studiu (cauzele abandonului çcolar) gi

stabilirea unei strategiicare sä contribuie la diminuarea semnificativä a ratei abandonului;

. cregterea fondului de carte (cursuri, lucräri practice, tratate, monografii) pentru Medicinö,

Administroreo øfacerilor (în limbo englezö),lnstololii pentru construcfii;

¡ analizarea oportunitãlii legate de alocarea de fonduri pentru construirea unor relele de

intranet, astfel încât, la programul de studii Medicinä, sã se poatä transmite în direct din sälile

de chirurgie opera!ii laparoscopice, gastroscopii, colonoscopii, coronarografii, examinärile

computertomografice, de rezonan!ä magneticã çi de radiologie intervenfionalä;

4, Asupra activitälii institulionale:
. cre$terea vizibilitãlii çi a utilitälii Centrului de informore 5i consiliere pentru orientarea în corierö

în rândul studenfilor, prin implicarea acestuia în organizarea unor activitäti de dezvoltarea

personalä pentru creçterea competitivitälii absolvenlilor pe piala muncii;

o îmbunätãT¡rea procesului de monitorizare a inserliei profesionale a absolvenlilor, corelat cu

crearea la nivel de universitate a unui sistem de promovare a ofertelor de muncä disponibile

pentru absolven!i;

¡ dezvoltarea gi, mai ales, aplícarea consecventä çi unitarä a unor proceduri pentru îmbunãtãlirea

procesele necesar a fi implementate, cum ar fi procesul de evaluare a cadrelor didactice de cätre

studenli (la programul de studii Asisten!ö sociolã s-a constatat numãrul extrem de redus al

studenlilor care completeazä formularul on-line);

r intensificarea activitälilor de promovare a unor domenii çi programe de studii, cum ar fi
lnginerio prelucrörii lemnului sau lnginerie geodezicö, în cadrul liceelor, cu scopul creSterii

numãrului de candidali la admitere;

¡ demersuri amplificate pentru un marketing mai bun al programelor de studii, care sä determine

un interes mai ridicat al candidalilor la admitere, preocupäri crescânde de atragere a unui

numär mai mare de candidali la admitere pentru unele programe de studii, respectiv lãrgirea

bazinului de recrutare a studentilor.
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77.2 Din Ra portu I studentilor rezu ltä u rmätoa re le

Puncte tari:

Principiile de eticä universitarã sunt numeroase gi comprehensive, fiind enunTate în Carta

Universitarä, iar în partea a ll-a a acesteia regäsindu-se Codul de eticä gi deontologie universitarä,

unde, la capitolul lll - Încälcäri grave ale eticii universitare, sunt descrise, definite çi explicate în

amänunt: plagiatul çi auto plagiatul, coruplia, conflictul de interese çi íncompatibilitälile,

discriminarea, härluirea sexualä sau intimidarea. De asemenea, sunt stipulate clar funcliile care sunt

incompatibile cu statutul de membru în Comisia de Eticã çi Deontologie Universitarä.

Planul Strategic de Dezvoltare a Universitälii prevede mai multe direclii de dezvoltare a bazei

materiale în ceea ce privegte infrastructura utilizatä de studen!i, cum ar fi:

modernizarea infrastructurii didactice prin renovarea gi dotarea corespunzätoare a sälilor de curs,

seminar gi laborator proces aflat în curs

cregterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne çi a platformei e-learning în procesul didactic

studenfii beneficiazã gi utilizeazã aceste tehnologii însã din disculiile purtate cu aceçtia a reieçit

faptul cã platforma e-learning nu este utilizatä la capacitate maximä;

continuarea programului de modernizare a cãminelor gi cantinelor studenlegti, a spaliilor de

agrement pentru studenli, precum gi inifierea demersurilor pentru construirea unui cämin-hotel -
deçi s-au realizat o parte dintre aceste obiective, studenfii se declarä nemul]umili de spaçiile de

cazare gide condifiile din cãmin, punct detaliat gi la lP.A.2.L.2. Dotare.

lnstitutul de Cercetare-Dezvoltare gi lnovare este dotat cu aparaturä modernã ;i de ultimã

genera!ie.

Studenlii pot efectua stagii de practicã gi de cercetare la lnstitutul de Cercetare-Dezvoltare 9i

lnovare, accesul acestora fiind liber.

Sprijinirea studenlilor orfani prin oferirea de facilitäli precum: cazare gratuitã, scutirea de taxe,

masã gratuitä la cantina universitälii.

Numärul mare de tipuri de burse oferite de universitate çi cuantumul acestora foarte motivant

(Bursa de excelen!ä Transilvania, Bursele pentru stagii de studii universitare çi postuniversitare).

Existenfa protocoalelor de colaborare între Universitatea Transilvania din Bragov çi Agen!ia

Judeleanä pentru Ocuparea Forlei de Muncä Braçov, prin care se prevede în mod expres stimularea

ocupärii forlei de muncä çi combaterea çomajului în rândul absolvenlilor Universitäfii Transilvania

din Bragov.

Învä!ämântul ,,centrat pe student" este un obiectiv fundamental al Planului Strategic de Dezvoltare

al UniversitäliiTransilvania din Bra¡ov pentru perioada 2OL6-2O2O, astfel: ,,promovarea unui proces

de învä!ämânt de calitate, centrat pe nevoile studenlilor gi corelat cu cerinlele pielei muncii.

Descentralizarea structurilor ce lin de managementul calitãlii pânã la nivelul fiecärei facultä1i în

parte g¡ integrarea într-un sistem unitar numit Auditul lntern al Sistemului de Management al

Calitälii(SMc).

Existenla la nivelul fiecãrei facultäli çi a fiecärui departament a unei comisii de evaluare gi asigurare

a calitälii (cEAc).

Corelarea cu cerinlele pielei muncii a programelor de studii çi îmbunätälirea acestora prin

consultarea cu angajatorii gi absolvenlii.

Evaluarea personalului didactic de cätre studenli ocupä o componentä importantä a procesului de

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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învã1ämânt, nefiind neglijatä sub niciun aspect prin procedurile çi regulamentele din domeniu

asigurärii ca litälii din învã!ãmâ ntul superior.

o Accesul gratuit al studenlilor la majoritatea facilitälilor dedicate procesului de înväçämânt.

o Sprijinul financiar oferit de UTBv pentru proiectele gi iniliativele studenlegti.
o Universitatea este deschisä pentru a oferi informalii publice atât în mediul online, cât gi prin

intermediul secreta riatelor.

¡ Paginile de internet ale universitälii oferä date çi informalii variate de interes atât pentru studenfi,

cât çi pentru oricine este interesat de diverse aspecte legate de universitate.

Puncte slabe:

o Perceptia studenlilor este cä deciziile date de Comisia de Eticä în ultimii ani au fost prea lejere,

existând ca sancfiuni doar sub formä de avertismente scrise.

o lnexistenTa unor mecanisme de prevenire a încälcärilor normelor de eticä gi deontologie

universitare.

o Nu existã menlionate în Codul de eticä gi deontologie universitarä sau în Regulamentul Comisiei de

Eticã gi Deontologie Universitarä proceduri privind protec!ia datelor de identificare ale celor care

depun sesizäri.

¡ Neutilizarea unui soft anti-plagiat pentru verificarea lucrãrilor redactate de studenli.
o Lipsa de interes ;i implicare a studenlilor reprezentanli fajä de problemele studentilor, manifestatä

prin absenfe la întruniri çigedinfe.
o La nivelul Consiliilor facultãlilor çi a Senatului nu existä reglementatä o prevedere prin care dacä un

student nu îgi poate exercita îndatoririle de reprezentant sä poatä fi înlocuit de cätre un supleant, cu

toate cä existã listã de supleanfi.

r Deçi, conform regulamentului de organizare a structurilor decizionale, Sedinlele se anun!ä de regulä

cu cel pulin 3 zile lucrätoare înainte de a avea loc, acest termen nu se respectä întotdeauna.
o Decanii pot fi membri cu drept de vot în senat.

¡ StudenTii de la formele de învä1ämânt cu frecven!ã redusä gi la distan!ä nu sunt reprezentali în

structurile de conducere ale universitälii.
¡ Distanla între corpurile clädirilor unde se desfägoarä cursurile çi programarea de cursuri succesive în

spafii diferite, cu timp scurt între ele, face dificilä deplasarea studenlilor de la o clädire la cealaltä.

o Corpul J al universitäTi¡ (sediul Facultälii de Construclii çi unde se desfägoarã foarte multe activitäli
didactice ;i ale Facultälii de Medicinä) este complet izolat de orice activitate comercialã, iar

transportul pânä la locafia sa este anevoios färä un autoturism personal, în timp ce activitatea

didacticã este perturbatä de trenurile care trec pe lângä aceastä clãdire.

r Spaïii inadecvate pentru sediile asocialiilor studenleçti.

o lnstitutul de Cercetare-Dezvoltare çi lnovare este dificil de valorificat în anumite perioade ale zilei

întrucât se aflä într-o zonä cu foarte puline opliuni de transport în comun.
¡ Numärul mic sau lipsa sälilor de lecturã, a bucätäriilor çi a dotärilor acestora dar çi a maçinilor de

spãlat din anumite cämine studenfeçti.

o Furnizarea apei calde în anumite cämine studenlegti doarîntr-un anumit intervalorar.
¡ Cuantumul alocat din veniturile proprii ale universitälii pentru suplimentarea burselor asigurate çi

reglementate de MEN este redus (6,05% din totalulfondurilor).
o Beneficiarii burselor sociale sunt stabilifi în semestrul I al fiecärui an universitar pentru întreg anul

73/83



cL
'i i ¡i"'t.'....,'.,
!!'Í .4,' :;
: ::. i,.,..,i..r.ì ....'...

: '..,.' t¡"¡ú-

ROMÂNIA
¡ rr 3-2n ! e I sÁtgÃ¡oaÙ4 luPlÊ! rÅ

universitar.

¡ StudenTiidin anul l(licen[ä gi master) pot prim¡doar burse de merit parÍiale, adicä70% din valoarea

bursei de merit integrale.

o Neimplicarea studenlilor în procesul de revizuire a programelor de studii, în mod activ, constant çi

adecvat.

r lnexistenla unui studiu exhaustiv cu privire la traseul profesional al absolventilor UniversitäTii

Transilvania din Braçov.

o Atitudinea ostilä a unor cadre didactice fa!ä de metode inovative de predare, probabil datoritä lipsei

de pregãtire pedagogicä çi privind tranzifia la noua paradigmã de a priviînvä1ämântul.

o Lipsa unei infrastructuri adecvate învä1ãmântului centrat pe student în unele säli/laboratoare.

¡ Lipsa promovãrii conceptului de învã!ämânt centrat pe student în rândul studenlilor çi a unei pärli

din cadrele didactice.

o Lipsa promovärii eficiente a celor douã structuri tematice çi neimplicarea studenfilor în activitälile

organizate de acestea.

o Nerespectarea articolului 5, alineatului (2) din OM nr. 650 din 19 noiembrie 2014 privind

organizarea çi funclionarea Centrelor de Consiliere gi orientare în carierã în sistemul de învä!ämânt

superior din România, care prevede: ,,Numärul angajalilor din cadrul CCOC se stabileçte pornind de

la numärul de studenliînmatriculaliîn cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel

pulin L consilier de carierä/psiholog/2.000 de studenli înmatriculali".

o Numärul studenlilor care çtiu despre CICOC este relativ mic.

o Lipsa unei prezentãri maiample a CICOC pe pagina web.

. Pagina web a CICOC este dif¡c¡l de accesat, necesitând o bunä cunoaçterea a site-ului universitäfii.

o Lipsesc mäsurile de stimulare a implicäriistudenlilorîn echipele de cercetare.

r Neimplicarea studenlilor în echipele de management a proiectelor.

o Cadrele didactice nu se implicä în promovarea gi suslinerea implicärii studenlilor în colectivele de

cercetare gi în sprijinirea activitälilor de cercetare derulate de cãtre aceçtia.

o Numärul mic de studenli care sunt implicali în programele de cercetare, fie datoritä lipsei de

promovare a oportunitä1ilor în rândul acestora, fie din cauza lipsei de suslinere din partea cadrelor

didactice.

o lmplicarea insuficientä a studenlilor în procesul de asigurare a calitälii.

o Lipsa recomandärilor din raportul anual de evaluare internä a calitäfii.

o Nepublicarea analizelor gi a rapoartelor consultärilor cu privire la inilierea sau revizuirea

programelor de studii.

. în puline cazuri studenlii au considerat cä examinarea la o disciplinä a fost organizatä giîn funclie de

aspectele semnalate de aceStia.

¡ Existä unele presiuni asupra unor studenli în ceea ce priveSte completarea chestionarului pentru a

avea un numär însemnat de räspunsuri.

r ReticenTa studenlilor de a participa çi de a fi deschiçi la procesul de evaluare al cadrelor didactice.

¡ Neimplicarea studenlilor în numär mare în procesul de evaluare a cadrelor didactice, deoarece

aceçtia considerä cä rezultatele evaluärilor nu sunt operalionalizate în niciun fel, nu aduc niciun fel

de îmbunätäliri a situaliei actuale, dar çi pentru cä existä teama cä evaluãrile vor avea repercusiuni

negative asupra lor.

o Existä discipline în cadrul Facultälii de Medicinä pentru care cadrele didactice refuzä sã punã la

dispozilia studenlilor în mod gratuit bibliografia/suportul de curs.
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ROMANIA

o UTBv nu dispune de resurse de învälare pentru persoane cu dizabilitäfi.
¡ Nu sunt onorate toate cererile studenfilor pentru a beneficia de cazare în cãmine.

¡ Nu existä un plan strategic de dezvoltare al serviciilor studenlegti.
o UTBv nu verificä periodic satisfaclia studenlilor fa!ä de serviciile studenleçti oferite.

o Materiale didactice insuficiente pentru studenlii de la unele facultäli.
o Lipsa programelor specifice de sprijin pentru studenli cu dizabilitä!i.
o Site-ul gi documentele interne nu sunt accesibile persoanelor cu deficienle de vedere.

¡ Regulamentele interne ale universitälii nu sunt traduse într-o limbä de circulatie internationalä.

Oportunitäli:

lnteresul companiilor multinalionale din !arã gi din sträinätate pentru absolvenlii universitälii ;i
încheierea unor parteneriate cu acestea.

Posibilitatea accesãrii Fondurilor de Dezvoltare lnstitutionalã.

Amenin!äri:
¡ Cregterea competitivitãlii din partea universitälilor din sträínätate, astfel absolvenlii de top ai

ciclului de lícen!ä/masterat, aleg sä îgi continue studiile de masterat/doctorat la alte universitäli din

sträinãtate.

r Neimplicarea studenlilorîn activitatea de reprezentare.

o RenunÏarea la unele programe de studii.

. Lipsa transparenteiîn procesul de evaluare a cadrelor didactice.
r Numärul absolvenlilor de liceu care promoveazä bacalaureatul gi care au un nivel de pregätire

corespunzätor pentru a urma studii universitare, în scädere.

o Rata abandonului çcolar în primul an de studii.

Recomandäri

lndividualizarea misiunii Universitälii Transilvania din Braçov în acord cu cerinlele locale ale pielei

muncií, cu statutul acestei universitäli în regiune, cu relafiile bune între Universitatea Transilvania

din Braçov çi alte centre de învä1ämânt superior din vecinätate.

Crearea unui ,,buton rogu" distinct pe site-ul facultä!ilor/universitä!ii pentru sesizäri privind

posibilele încälcäri ale eticii çi deontologiei universitare.

Desfägurarea unor campanii de informare çi încurajare a studenfilor sä foloseascã acest mecanism

(denumit generic,,buton rogu") de sesizare (sau altele) în cazul în care au cunoçtin!ä despre încälcäri

ale normelor de eticä çi deontologie universitarä.

lntroducerea în Comisia de Eticä gi Deontologie Universitarä a unui membru, cu statut de invitat
permanent, din cadrul departamentului juridic al universitãfii, pentru asigurarea suportului juridic în
procesul de luare a deciziilor.

Studenlii membriîn Comisia de Eticä sä fie propuçi de cätre studenlii reprezentançi în structurile de

cond ucere ale universitä1ii çi organizaliile studenlegti.

Publicarea proceselor verbale ale çedinlelor Comisiei de Eticä çi Deontologie Universitarä pe site-ul

universitäf ii.

Utilizarea unui soft anti-plagiat în vederea verificärii lucrärilor elaborate de studentii de la toate

ciclurile de studii çi a publicaliilor gtiinfifice.

Elaborarea unuighid de informare privind principiile çi normele de eticã sideontologie universitarä.

a

a
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. Completarea RegulamentuluiComisiei de Eticä çi Deontologie Universitarä cu prevederi clare privind

proteclia datelor de identificare ale celor care sesizeazä posibile încälcäri ale normelor de eticä Si

deontologie universitarä.

o Monitorizarea implementärii recomandärilor fäcute de cätre comisia de audit intern, prin întocmirea

unui grafic de punere în practicä a acestora, cu termene clare çi numirea unor responsabili pentru

solulionarea fiecãrei probleme identificate.

¡ Alocarea unor locuri speciale în structurile de conducere ale universitãlii çi în anumite comisii,

precum Comisia de Eticä, pentru organizaliile studenleçti legalconstituite.

o La nivel de comisii/consilii ale facultãfilor/Senat universitar/Consiliu de Administralie sä fie
preväzute modalitäli prin care dacä un student nu îgi poate exercita îndatoririle de reprezentant

acesta sä poatä fiînlocuit de cätre un reprezentant supleant.

o Limitarea mandatului de student reprezentant în structurile de conducere ale universitälii la un an,

cu posibilitatea reînnoiri acestuia, dacã este cazul, prin depunerea unei noi candidaturi, dar cu o

limitä maximä de 4 ani.

o Acordarea dreptului la reprezentare çi studenlilor care nu sunt înmatriculali la programe de studii la

formä de învä!ämânt cu frecven|ä.

. Separarea executivului de legislativ prin interzicerea posibilitälii ca decanii facultälilor sä delinä

simultan gi statutul de membru cu drept de vot în Senatul universitar.

¡ Stabilirea unor perioade de timp mai scurte pentru realizarea obiectivelor propuse în planul

strategic çi operalional.

o Actualizarea planurilor manageríale la nivelul facultãlilor 5i implicarea studenlilor în acest proces.

o Consultarea çi implicarea studenfilor în elaborarea planurilor strategice gi operafionale.

o Renovarea exterioarä çi/sau interioarä a clädirilorce nu au trecut printr-un proces de reabilitare.

o Oferirea unor spalii adecvate pentru sediile asociafiilor studenfeçti.

o Rezolvarea problemelor legate de transport pentru studenlii care îçi desfäçoarã activitatea didacticä

în special în corpul J.

o Remedierea problemelor din corpul J legate de funclionalitatea liftului çi construirea sau

amenajarea unor rampe pentru studenlii cu dizabilitäli atât la spafiile de învä1ämânt, cât gi la

cäminele care nu au preväzute astfel de facilitäfi.

¡ Dotarea cäminelor studenleçti cu maçini de spälat pentru fiecare palier.

o Remedierea problemei legatä de furnizarea apei calde în cãminele studenleçti.

o Amenajarea de spalii pentru gätit în fiecare cämin studenlesc 5i dotarea acestora cu aparatura

necesa rä.

o Amenajarea de säli de lecturä în fiecare cämin studenfesc.

o Elaborarea unui regulament privind acordarea reducerilor çi scutirilor de taxe.

. îmbunätãlirea Regulamentului pentru programul <Serviciul în folosul UnitBv> cu criterii clare de

acordare a acestor forme de sprijin pentru studenfi, modalitatea de seleclie a studenlilor care aplicä

pentru aceste beneficii, componenla comisiei de seleclie etc.

o Diversificarea modalitälilor de acordare a scutirilor/reducerilor de taxe pentru studenlii care solicitä

acest lucru, färä a fi neapãrat condilionali de a desfäçura activitäli în folosul universitälii dacã

beneficiazä de aceastä formä de sprijin.

o Bursa de merit sä se acorde tuturor studentilor în acelaSi cuantum, indiferent de anul de studiu în

care se aflã

o Beneficiarii burselor sociale sä fie stabilili semestrial, nu anual, deoarece pot exista schimbäri în
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situaTia financiarä a studenTilor beneficiari de acest tip de burse.

¡ Reglementarea modalitälii de desemnare a studenlilor reprezentanli în Comisia de acordare a

burselor la nivel de universitate/facultate.
¡ lmplicarea organizaliilor studenle5ti în activitatea comisiilor de acordare a burse.

o lntroducerea unei burse ocazionale pentru performan!ä gtiinlificä, prin care studenlii cu activitate

gtiinlificä deosebitä sã poatä fi recompensafi la sfârçit de semestru.

o Creçterea procentului din venituri proprii pentru fondul de burse total, în prezent fiind doar 6,05%.

o Creçterea numãrului de membri studenliîn Comisiile de acordare a burselor la nivel de universitate

çi la nivel de facultäli, astfel încât proporlia studenlilor sä fie de 5O%+I din totalul membrilor

comisiilor.

o Se recomandä introducerea examenului de admitere pentru toate programele de studii, în aça fel

încât pentru nici o specializare sä nu mai existe practici de admitere bazate exclusiv pe media sau

notele examenului de Bacalaureat.

o Figele disciplinelor sã fie integrate în planul de învä!ãmânt, sä confinä modalitäli diverse de

examinare gi sä fie publicate pe site-urile facultãlilor.
¡ Facilitarea creärii de trasee flexibile de învälare pentru studenli gi introducerea posibilitälii

studenlilor de a alege gi urma discipline oplionale/facultative din cadrul altei facultäTi/altui domeniu

de studii.

¡ Mentinerea planurilor de învä!ämânt iniliale nemodificate pe întreg parcursul çcolarizärii unei

promoJii çi operarea oricãror modificäri ale acestora doar pentru urmätoarele promo1ii ce vor fi
înmatriculate.

e Diversificarea ofertelor pentru disciplinele oplionale cuprinse în planurile de învä!ämânt.

¡ Descrierea programelor de studii pe site-ul universitälii sã fie mai detaliatä çi sä conlinä mai multe

informalii relevante, precum obiectivele programului de studii, rezultatele agteptate ale înväçärii gi

corelarea acestora cu disciplinele din planul de învãçãmânt, planul de învä1ämânt gi figele

disciplinelor, durata stagiilor de practicä, formele de examinare etc.

o întocmirea unor procese verbale çi realizarea unor rapoarte în urma întâlnirilor de consultare cu

studenlii gi partenerilor externi çi publicarea acestora pe site.

¡ Elaborarea unei proceduri de feedback privind programele de studii pentru toli actorii externi

interesali (absolvenfi, angajatori etc.).

¡ lmplicarea studenlilor în evaluarea 5i revizuirea periodicä a programelor de studii çi consultarea

acestora pentru îmbunãtä1irea planurilor de învä1ämânt.

. îmbunätãlirea mecanismelor de relationare cu absolvenlii si de monitorizare a acestora, cu

precädere pe domeniul angajabilitä1ii.

o lmplementarea unor mecanisme formale de sondare a satisfacliei studenlilor (de exemplu, prin

intermediul unor chestionare aplicate anual) privind starea universitälii, infrastructura, serviciile

studenfeçti, problemele cu care se confruntä aceçtia zilnic, nivelul propriu de competenle çi abilitäti

dobândite în urma absolvirii programului de studii, relevanla programelor de studii, relaliile cu

diferite categorii de persoane din universitate (cadre didactice, tutori sau responsabili de stagiile de

practicä, colegii de an, etc.), personalul administrativ (secretariat, serviciul taxe, curãTenie ;i
igienizare, administratori cämine çi baze sportive etc.), îndrumätori de an, membrii Consiliilor

facultälilor, membrii Senatului universitar, personalul CICOC etc., întocmirea unor rapoarte în urma

sondärii opiniilor studenlilor çi publicarea lor pe site-ul universitãlii gi elaborarea unor planuri de

mäsuri pentru îmbunätälirea problemelor identificate în urma acestor activitäli.
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o Utilizarea în mai mare mäsurä a unor instrumente precum Departamentul pentru Pregãtirea gi

Perfeclionarea Personalului Didactic pentru a instrui periodic personalul didactic în domeniul

pedagogic çi pentru a fi capabili sä implementeze în mod real çi eficient principiile învä!ämântului

centrat pe student.

o Adaptarea întregii infrastructuri de învälare pentru cerinlele unui asemenea tip de învä1ämânt.

. promovare mai bunã a Centrului de lnformare gi Consultan!ä pentru Orientarea în Carierä çi a

Societälii Antreprenoriale Studenleçti în rândul studenlilor.

o Colaborarea cu organizafiilor studenleçti în promovarea Centrului de lnformare çi Consultan!ä

pentru Orientarea în Carierä 5i a Societälii Antreprenoriale Studenlegti gi organizarea de proiecte

comune cu acestea.

o Angajare de personal calificat în cadrul CICOC în vederea eficientizãrii çi extinderii activitälii acestuia

9i respectärii articolului 5, alineatul (21 din OM nr. 650/201.4 (cel pulin un consilier de

carierä/psiholog la fiecare 2000 de studenfi).

. îmbunätã1irea relaliei cu organizaliile patronale ;i angajatorii din judelul Braçov çi judefele limitrofe

pentru asigurarea unor oferte de locuri de muncä pentru cât mai mulli studenji, în domenii de

specializare cât mai vaste.

o Elaborarea gi aplicarea unui chestionar de feedback pentru studenli cu privire la activitatea

Centrului de lnformare, Consiliere çiOrientare privind Cariera.

¡ lmplicarea în mod activ a Centrului de lnformare, Consiliere gi Orientare privind Cariera în viala

studenlilor çi cregterea vizibilitälii acestuia la nivelul universitälii.

¡ Crearea unuisubdomeniu pe site-ul universitälii pentru Centrul de lnformare, Consiliere çi Orientare

privind Cariera, care sä fie vizibil çi ugor de accesat.

o Elaborarea unui plan strategic distinct cercetärii-inovärii.

o lntroducerea unor mäsuri de promovare, stimulare gi implicare a studenlilor în proiectele de

cercetare.

¡ Elaborarea unor mäsuri de stimulare a cadrelor didactice pentru implicarea studenlilor în procesele

de cercetare (punctaj suplimentar proiectelor care implicä studenli în echipä de proiect în cadrul

programelor,,Granturi pentru tineri cercetätori" çi ,,Granturi pentru echipe interdisciplinare").

o Stimularea financiarä a doctoranzilor care publicä articole în reviste cotate lSl.

¡ Elaborarea unui regulament/proceduride sprijinire a studenlilorîn vederea participãr¡i la conferinle

sau alte evenimente çtiinlifice.
o Completarea Consiliului de Coordonare al ICDT cu 2 studenli (dintre care un student doctorand).

o Participarea studenlilor masteranzi gi doctoranzi (în echipe sau individual) la Programul ,,Granturi

pentru tineri cercetãtori", accesibil în acest moment cadrelor didactice gi cercetärilor.

¡ lmplicarea studenlilor în echipele de management al proiectelor çi în proiectele de cercetare în

vederea cregterii capacitälii manageriale a acestora çi a pregätirii lor pentru o carierä academicä.

. încurajarea participäriistudenlilorîn sistemulde asigurare a calitäfii, atât prin reprezentanliialeçiîn

Senatul universitar çi în Consiliile facultälilor, cât çi prin delegalii organizaliilor studenleçti.

¡ lncluderea studençilor ca membri cu drepturi depline çi în comisiile de evaluare ;i asigurarea a

calitälii de la nivelul fiecärei facultäli.
o Întocmirea unor procese verbale cu ocazia consultärii studenlilor, absolvenlilor gi angajatorilor cu

privire la inilierea sau revizuirea programelor de studii.

o Publicarea pe site-ul instituliei a concluziilor consultãrilor desfäçurate cu stakeholderii cu privire la

inilierea sau revizuirea programelor de studii.
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o Elaborarea unei proceduri de consultare a studenlilor, absolvenlilor, angajatorilor çi a altor
partener¡ externi cu privire la inilierea sau revizuirea programelor de studii.

o lmplicarea unor evaluatori externi în procesul de examinare çi notare a studenlilor, la nivel

institu!ional.
o Elaborarea unui Regulament cadru pentru notarea çi evaluarea studenlilor cu consultarea

studenlilor reprezenta nli çi ai orga nizaliilor studenlegti.

o Revizuirea çi îmbunätälirea Regulamentului privind activitatea profesionalä a studenlilor, în urma

consultärii directe cu studenlii, reprezentanlii lor gi organizaliile studenfegti, !inând cont de

diversitatea domeniilor de studii çi de nevoile studenlilor din cadrul fiecärei facultäTi în ceea ce

priveçte procesu I de p reda re-învã1a re-eva lua re.

o Numirea unor studenli reprezentanli (din Consiliile facultäfilor sau Senatul universitar), cu statut de

invitali fãrä drept de vot, în Comisiile de rezolvare a contestaliilor.
. În urma consultãrii cu studenlii reprezentanli çi cu organizaliile studenfegti din Universitatea

Transilvania din Bragov, în acord cu cadrele didactice, sä se stabileascä un sistem unitar de

examinare la nivelul fiecãrui program de studii, !inându-se cont de particularitälile fiecärei

discipline.

. Acordarea unei atenTii mai mari din partea cadrelor didactice cu privire la propunerile privind

examinarea fäcute de cätre studenfi.

o lmplementarea unor cursuri postuniversitare pentru perfeclionarea 5i formarea continuã a cadrelor

didactice în domeniul pedagogiei gi evaluärii, în vederea pregätirii acestora pentru a furniza

programe de instruire moderne, folosind metode inovative de predare-învãçare-evaluare.

r Dezvoltarea în universitate a activitälilor de cercetare privind educalia adultului, care sä sprijine

creçterea calitälii programelor de studii oferite.
. Sprijinirea facultä1ilor în realizarea marketingului programelor de instruire pentru formare continuä,

prin colaborarea cu alte departamente de formare continuä çi organizalii similare din larä gi

sträinãtate.

. Încurajarea studenlilor sä se implice în procesul de evaluare a cadrelor didactice färä a exista teama

de repercusiuni.

o Promovarea chestionarului online de evaluare a cadrelor didactice în rândul studentilor si

mobilizarea acestora pentru a-l completa.

o Întocmirea unui raport detaliat în baza evaluärilor activitälii didactice de cätre studenli în care sä fie

menlionate problemele sesizate de aceçtia, mäsurile ce se impun pentru îmbunätälirea problemelor

identificate çi termenele în care se vor rezolva.

o lmplementarea recomandärilor venite din partea CEAC-U si DAC în urma analizärii rezultatelor

evaluärilor cadrelor didactice de cätre studenli.

o Elaborarea unui plan de mäsuri concrete çi cu termene clare în vederea îmbunätã1irii prestaliei

cadrelor didactice çi a calitälii programelor de studii (pe baza informaliilor rezultate în urma

procesului evaluare a studenlilor çi a recomandärilor fäcute de cätre CEAC-U gi DAC).

¡ Oferirea gratuitä a suportuluide curs pentru tolistudenfii, indiferent de specializare.

o Extinderea programului de funclionare a bibliotecii universitälii, mai ales în perioada sesiunilor de

examene.

o Achizilionare de resurse de învä1are pentru persoane cu dizabilitäli (volume în format audio, cãrli

tipãrite în alfabetul/codul Braille, softuri care sã transforme textele scrise în variantä audio etc.).

r Realizarea unui ghid de bune practici privind incluziunea çi ¡ntegrarea socialä a persoanelor cu

79/83



CL |iii ri

norvrÂNra
¡9ìa-?¡r9 | 9ÁrsÂrc1rM iñ1Þ¡Êu!Á

deficienle de auz, vedere, dizabilitãJi.

o Elaborarea çi implementarea unei proceduri privind s¡stemul de recuperare a studenlilor aflali în
pericol de abandon universitar.

o Crearea unui spaliu pentru gätit pe fiecare palier çi dotarea acestuia în mod corespunzãtor.

o Achizilionarea unor magini de spãlat gi uscãtoare de rufe (2 maçini de spälat gi un uscätor de rufe pe

palier).

o Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare al serviciilor studenfegti.

r Elaborarea unui chestionar privind satisfaclia studenlilor fa!ä de serviciile studenlegti (cazare,

cantinã, biblioteca, administralia, bazele sportive, cabinetele medicale etc.).

o Elaborarea unui plan de acliune cu termene çi responsabili privind implementarea recomandärilor

rezultate în urma chestionarului menlionat la punctul anterior.

r Semnarea unui protocol direct între RAT Bv çi Universitatea Transilvania din Braçov pentru a degreva

studenlii çi personalul casieriei de la sarcinile sau obligaliile lunare impuse de decontarea

abonamentelor la transportul în comun, în a;a fel încât studenlii sä îçi poatã face abonament cu

reducere 50% direct de la ghigeele RAT Bv, iar universitatea sä vireze deconturile direct în contul

regiei.

o Demararea unor proiecte de accesibilizarea clädirilor UTBv, oferirea de servicii individualizate în

vederea solulionärii problemelor de integrare gi a dificultälilor de învälare ale studenlilor cu

dizabilitäfi, organizarea unor evenimente specifice pentru integrarea acestor categorii de studenfi

etc.

. Îmbunätälirea bazei sportive prin construirea unui bazin de înot accesibil studenlilor.

o Reglementarea procedurilor privind publicarea, actualizarea çi completarea informaliilor de interes

public afiçate pe site-urile facultälilor çi cel al universitälii.

o Accesibilizarea pentru persoanele cu deficienle de vedere a documentelor interne relevante pentru

activitatea studenlilor çia site-ului instituliei, conform arLTL din Legea nr.448/2006 (republicatä).

o Traducerea reglementärilor interne relevante activitälii studenlilor (Carta, Regulamentul de alegeri,

Regulamentul ECTS, Regulamentul de cazare, Regulamentul de burse, Codul drepturilor gi

obligaliilor studenleçti, Regulamentul de admitere, Regulamentul privind activitatea profesionalä a

studenlilor etc.) într-o limbä de circulalie internalionalä.

¡ Publicarea anunlurilor privind bursele, cazarea, evenimentele Stiinlifice gi într-o limbä de circulalie

internalionalä.

Studenlii evaluatori, în raportulîntocmit, prezintä urmätoarele concluzii:

Universitatea Transilvania din Braçov se aflä pe un trend ascendent din punct de vedere al

asigurãrii calitãlii çi performanlei. Evaluärile succesive fãcute în acest sens au fäcut ca cei ce fac parte

din Conducerea Universitãlii Transilvania din Braçov sã fie mai atenli în acest domeniu respectiv sä

respecte cu rigurozitate regulamentele adoptate. Deçi mai sunt aspecte de reglementat çi îmbunätäfit,

imaginea generalä este una pozitivä.

Calificativul studentilor acordat Universitãtii Transilvania din Brasov este de încredere Rìdicøtã.

77.3. Din Raportul evaluatorului extern din sträinätate rezultä urmätoarele observatii Si

recomandãri:

o ln future, each quality standard discussed in the SAR should undergo SWOT analysis.

o lntensify SAR quality control
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o lnclude all core stakeholders in the preparation and assessment of the Mission Statement

and the HEI's strategic plans.

o Consider the establishment of a HE|-level Advisory Council advising the authorities of the

University on strategic development issues.

o Prepare a long-term development plan for the University (possibly with various scenarios)

and a long-term risk management plan.

o Complete the Strategic Plan by adding SWOT analysis and KPls.

o lntroduce a procedure evaluating the implementat¡on of five-year strateg¡c plans on their

completion

. A comprehensive evaluation of the degree of quality assurance policy implementation and

IQAS effectiveness to be introduced, taking into account an integrated approach to the three

areas of teaching and learning, scientific research and University governance.

o Revise the Quality Manual and match it with the requirements of ESG 15 chapter 1.

o Evaluate the structure supporting the implementation of QAP and provide a clearer allocation

of responsibilities between academic units and bodies.

o Develop your own SCL model basing on good practice and disseminate it within the

University. lt would be useful to formulate a teaching and learning strategy.

¡ Evaluate intended learning outcomes at course and programme levels and introduce strict

provisions in line with the requirements of NQF and the Dublin Descriptors.

o lncrease the percentage of interactive classes and the scope of formative assessment.

o lmprove the effectiveness of the system of assisting students at risk, especially during the

first year of studying. A summer school for those with problems with following the
programme might be one of such useful tools.

o lncrease the participation of external peer reviewers in the evaluation of student learning

outcomes.

o Perform comprehensive analysis of the programme offer taking account of the comparative

advantages of individ ual faculties

o Expand the offer of interdisciplinary Bachelor's and Master's degree programmes

o lntroduce the benchmarking principle or at least intensive consultation with foreign

partners when developing new programmes of study and evaluating the existing ones.

o Make the curricula more flexible by increasing the number of optional courses.

¡ Consider the establishment of Advisory Boards for the faculties (programmes) with the

participation of representatives of business and the public sector.

o Provide students with the possibility of obtaining lnternat¡onal Professional Certificates.

o The establishment of an Advisory Council with the participation of foreign partners which would

advise on the strategy of research development could be considered.

o lncrease the number of courses provided in foreign languages, primarily in English

o Make the report on internationalization more analytical

o The structure of the webpage to be changed to adapt it to the needs of strategic

stakeholders by adding such folders as: ,,For Candidates", ,,For Academic Staff', ,,For

Alumni",,For Employers",,,For Media", etc.

o A Quality Assurance folder to be created to contain all material linked to the University's

activity promoting q uality.

o Strengthen supervision over the webpages of faculties and departments
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Final remarks

Three general conclusions supported by statements from University stakeholders result from

the picture presented here. Firstly, the University, just like other Romanian HEls, operates in the

conditions of a large number of legal regulations significantly hindering its development in practically

any field. Worse still, as our University interlocutors said, those regulations are subject to frequent

changes which contributes to general uncertainty. Secondly, despite those limitations UTBv has made

significant progress in many areas of its activity since the previous evaluation, thus making the HEI more

modern and capable of responding to external challenges. Thirdly, there are a number of good practices

evident in the HElwhich document progress in quality improvement. The involvement of the authorities

and academic community in analysing and evaluating new and existing solutions is obvious, however, it

is from a short-term perspective. The dominance of short-term analysis might be the reason why certain

solutions, although unnecessary and onerous on the academic community, are still maintained, which

results in too many regulations applicable to the University operations.

More reflection on the existing solutions would be advisable, it could be formulated from the

long-term perspective. lt is necessary to develop and strengthen the system of comprehensive and

stricter analysis of the implementation of solutions from the perspective of the whole University's

interests and strategic objectives, their intended and unintended outcomes and not only of individual

areas of academic units. lnternal, but above all external stakeholders should participate in the process

to a larger extent than before. This is a condition that is necessary for changing the mentality of those

members of academic staff who neither comprehend the changes in progress nor approve of them. The

problem of mentality changes and acceptance of new paradigms was raised during interviews held with

those managing the HEl.

However, the above criticism does not detract from a very positive rating given to the

functioning of the University in the areas analysed by me. As access to a number of source documents

was limited, I am not formulating "hard" recommendations, bur merely suggestions of steps to be taken

which - in my opinion - ought to contribute to the improvement of the quality of education, research

and governance.

To sum up, I am fully convinced that UTBv deserves ARACIS's accreditation and a HIGH DEGREE

CONFIDENCE rating.

Evaluatorul sträin a recomandat acordarea calificativului Grad de încrederere rìdicot.

L2. În baza celor de mai sus, Departamentul de evaluare externå a calitälii propune Consiliului

ARACIS sã ia act de urmätoarele:

o Universitatea ,,Transilvania" din Bragov îndeplineçte cerinlele normative obligatorii stabilite de

Metodologia ARACIS; la acest moment UTBv asigurä condiJiile de calitate 5i respectarea

standardelor generale çi specifice.

o Evaluatorii celor 1-9 programe de studii universitare de licen!ä au propus acordarea calificativului

,,încredere".
¡ Räspunzând Scrisorii de informore, UTBv mullumeçte pentru ,,modul profesionist în core Comisio

de evoluare o ARACIS gi-a îndeplinit misiuneo de evqluare externã institulionalö la Universitotea

Transilvonia din Broçov. Procesul s-o desföçurot cu respectareq metodologiei specifice çi o
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cuprins, pe lôngö anoliza în detaliu q ropoqrtelor de autoevoluore (iristitulional çi ole

programelor de studii), numeroase olte octivitöli menite sö ofere membrilor echipei de evaluare

o imagine côt moi corectö çi completö osupro o ceeq ce reprezintö Universitateo Tronsilvanio din

BroSov în prezent, comparotiv cu anul evaluörii externe institulionale precedente, 2073. " 5i ne

comunicä cä ,,Roportul final ol ARACIS, în special observoliile çi recomondörile formulote de

Comisia de evoluare externö, inclusiv de evoluatorul internolionol çi studen!,i, vor fi comunicote

întregii comunitöli universitore çi onolizote în codrul structurilor de conducere ale universitölii çi

focultölilor, în vederea identificãrii celor moi potrivite cöi pentru îmbunötãlireo colitãlii
proceselor din Universitote Tronsilvonio din Broçov. Analizele se vor finoliza cu propuneri de

ocfiuni, core vor sto lo bozo plonurilor de îmbunötölire o colitöfii la nivelul universitöfii, pe

facuttöli çi deportomente. în perioada urmötoore, planul de mösuri detatiqt va fi propus de

Comisio de evaluore çi osigurare o calitölii din universitate 5iînaintot Consiliului de administratie

5i Senatului, pentru disculie çi oprobore."

Având în vedere totalitatea documentelor çi informaliilor avute la dispoziJie 5i în urma disculiilor
purtate în cadrul gedintei din 3L.10.20L8, cu participarea Directorului de misiune gi a Secretarului tehnic

al misiunii, Departamentul pentru evaluarea externä a calitãlii supune Consiliului ARACIS propunerea de

acordare a calificativului Grød de încredere Ridicat,

Dupä discutarea în plenul Consiliului ARACIS, Raportul Consiliului va fi publicat pe site-ul ARACIS

www.aracts.ro conform etapizärii din Ghidului octivitötilor de evaluore o colitãlii programelor de studii

universitare çi o instituliilor de învöçömônt superior, partea a lll-a

DATA: 3l-.10.201-8

SEMNATURITE

Departamentul pentru evaluare externä a calitä1ii al ARACIS

Conf. univ. dr. Octavian Mädälin BUNOIU - Director Departament re Exte

Prof. univ. dr. Dorian COJOCARU - Membru

Prof. univ. dr. loan LASCÄR - Membru

Prof. univ. dr. lamandi LUCA - Membru

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE - Memb

Prof. univ. dr. lon POPA - Membru

Prof. univ. dr. Neculai Eugen SEGHEDIN

il

Student Vlad Dan CHERECHES - Membru

embru
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