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I. INTRODUCERE
Scopul evaluärii institulionale externe efectuatä de cãtre Agenlia Românã de

Asigurare a Calitãlii în Învã!ämåntul Superior (ARACIS) în perioada 16-18 mai 2018, la

sediul Universitä{ii ,,Transilvania' din Braçov, a fost acela de a identifica si certifica mäsura în
care universitatea rãspunde interesului public çi se preocupä de: creçterea calitãlii educaliei

çi cercetãrii çtiin{ifice, organizarea eficientã a structurilor institulionale, administrative si

manageriale, monitorizarea rezultatelor si performan{elor academice ale universitãlii,
contribuind prin acestea la promovarea încrederii în standardele de acordare a calificärilor
universitare, respectiv a diplomelor.

Pentru a rãspunde scopului declarat al misiunii de evaluare institutionalä externä,
echipa de expe(i evaluatori s-a concentrat asupra urmãtoarelor elemente principale:
¡ examinarea mecanismelor çi procedurilor de asigurare si îmbunätälire continuã a calitälii
proceselor de predare-învälare çi de cercetare, precum si a rezultatelor aplicãrii acestora la

nivelul programelor de studiu;
. identificarea modului în care universitatea aplicã referinlele incluse în Metodologia privind
asigurarea calitãliiçi exercitä dreptul legal de acordare a diplomelor si calificãrilor;
. aprec¡erea capacitãtii structurilor institutionale si administrativ-manageriale ale universitãlii
de a formula si aplica strategii de creçtere/îmbunätälire a calitãlii învã!ãmântului si cercetärii
stiin!ifice.

Obiectivele principale ale misiunii de evaluare institulionalä externä a Universitátii

,,,Transilvania" din Braçov au fost urmätoarele:
. sã verifice existenfa çi menlinerea consecventã a fundamentelor unei culturi a calitãlii în
cadrul programelor educalionale si în activitälile de cercetare-dezvoltare-inovare çi mäsurile
întreprinse de universitate pentru promovarea çi consolidarea unei înalte calitäti în procesele
de educalie giformare profesionalä în cadrul Universita{ii ,,Transilvania'din Braçov;
. sä evalueze mäsura în care la nivelul universitãlii existã preocupäri pentru crearea çi
consolidarea durabilá a bazelor profesionale, çtiinlifice si logistice pentru ca membrii
comunitälii universitare, actorii din mediul economic, social si institufional si publicul larg sä
dispunã de un acces constant, transparent çi rapid la informalii relevante gi nedistorsionate,
de încredere çi explicite despre modul în care universitatea gestioneazä programele de studii
pentru care dispune de acreditare sau autorizare provizorie de funclionare, oferä diplome,
certificate de studii universitare si fundamenteazä calificäri care respectä standardele
nalionale si asigurä conformitatea cu cele mai bune practici academice europene çi cu
principiile unei autentice culturi a calitälii activitãlilor academice;
. sã contribuie la promovarea çi consolidarea unei culturi a calitälii çi la

formularea/dezvoltarea de strategii care sã garanteze aplicarea principiilor calitã!ii în
procesele de predare-învãlare gi cercetare stiinlificä în institutia de învã!ãmânt superior
evaluatä;
. sã aprecieze mãsura în care studenlii, angajatorii si publicul au acces la informalii clare,
de încredere çi explicite despre modul în care Universitatea ,,Transilvania" din Braçov oterá
programe de studii, diplome si calificäri ce respectã cerinlele nafionale, în conformitate cu
standardele academice europene si principiile de calitate;
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. sã creeze conditiile ca, în situaliile în care se constatã existenla unor disfunclionalitäti în
asigurarea calitãlii programelor de studii, sã se recomande initierea actiunilor de
îm bunãtãlire/remediere a acestora;
o sã se recomande mecanisme prin care sã se îmbunãtäteascã calitatea procesului de
educalie çi formare profesionalä, transparenla gestiunii si responsabilitatea publicä a

institutiei de învã!ämânt superior.
Organizarea çi desfãçurarea evaluãrii institulionale externe s-a realizat cu

respectarea tuturor prevederilor metodologice specifice ARACIS, pe baza unui program
stabilit în colaborare cu institutia vizitatã. Programele de studii de licen!ä evaluate au fost în
numär de 19.

Componenta echipei de evaluare externã a ARACIS

D¡RECTOR DE MISIUNE prof. univ. dr. ing. lordan PETRESCU
Universitatea Tehnicã de Constructii din Bucureçti

Goordonatorul echipei
de experfi evaluatori

prof. univ. dr. Rãzvan Liviu NISTOR
Universitatea,,Babeç-Bolyai" din Cluj Napoca

Reprezentantul Gomisiei
consultative

prof. univ. dr. $tefan SZAMOSKOZI
Universitatea,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca

Expert strãin prof. Socha MIECZYSLAW
Universitatea din Varsovia

Expert evaluator
Gomisie institutionalä

prof. univ. dr. Doinifa CIOCIRLAN
U niversitatea,, Româno-Americanã" Bucu resti

Secretar tehnic Vlad Nicolae POPESCU - ARACIS

Reprezentant studenti
(Delegat ANOSR)

Sorin FURDUI
Universitatea din Oradea

Reprezentant studenti
(Delegat UNSR)

Maria Miruna GAINA -
Universitatea Tehnicã ,,Gheorghe Asachi" din laçi

Automaticã çi
informaticã aplicatä

prof. univ. dr. Daniela DANCIU
Universitatea din Craiova

lnginerie electricä gi
calculatoare (în limba

englezä)

prof. univ. dr. Valentin tlÃVRÄpESCU
Universitatea,,Politehnica" Bucureçti

Mãsurãtori terestre çi
cadastru

prof. univ. dr. Adrian SAVU
Universitatea Tehnicã de Constructii Bucuresti
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lngineria prelucrãrii
lemnului

prof. univ. dr. loan VIDA-S|M|T|
Universitatea Tehnicä din Cluj-Napoca

Instalafii pentru
constructii

prof. univ. dr. Teodor MATEESCU
Universitatea Tehnicä Gheorghe Asachi din lasi

Informaticã - lD

conf. univ. dr. Emilia GOGU (C13)
Academia de Studii Economice Bucuresti

conf. univ. dr. DANCIULESGU Daniela (Gf )
Universitatea din Craiova

lnformaticã aplicatä
prof. univ. dr. Horia Florin POP
Universitatea,,Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

lnformaticä aplicatã
(în limba germanã)

prof. univ. dr. lon IANGU
Universitatea din Craiova

Admi nistrarea afacerilor
(în limba englezã)

prof. univ. dr. luliana CIOGHINA (C6)

Universitatea,,Constantin Brâncoveanu" Piteçti

Economia comertului,
turismului çi serviciilor

prof. univ. dr. Alina BADULESCU (RNE)
Universitatea din Oradea

Pedagogia
învãtämântului primar çi

preçcolar

prof. univ. dr. Steliana TOMA
Universitatea Tehnicä de Constructii Bucuresti

Kinetoterapie çi
motricitate specialä

prof. univ. dr. Virgil ENE-VOIGULESCU
Academia Navalä ,,Mircea cel Bätrân" Constanta

Medicinã
prof. univ. dr. Laurenliu MOGOANTÃ
Universitatea de Medicinã si Farmacie din Craiova

Limba çi literatura
romanã -

O limbã çi literaturã
modernã (englezã,

francezã) - lD

prof. univ. dr. $tefan STANCIU (lD)

$coala Nalionalã de Stiinle Politice siAdministrative din
Bucureçti

prof. univ. dr. Liviu FRANGA (C2)
U niversitatea din Bucuresti

Limbi moderne aplicate
(germanã - englezã)

conf. univ. dr. Titela VÎLCEANU
Universitatea din Craiova

Studii americane (ln
limba englezã)

prof. univ. dr. Michaela PRAISLER
Universitatea ,,Dunärea de Jos" din Galali

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÄ ARACIS
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Drept
prof. univ. dr. Natalia-Veronica STOICA
Academia de Politie,,Alexandru loan Cuz"" Bucureçti

Asistentã socialä
prof. univ. dr. MihailANTON
Universitatea Nalionalã de Apärare ,,Carol l" Bucureçti

Comunicare çi relatii
publice

prof. univ. dr. Luminita RO$CA
Universitatea din Bucuresti

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÃ

Calendarul evaluärii a cuprins urmãtoarele date semnificative

ARACIS

Data semnärii protocolului:

Data depunerii dosarelor:
Data vizitei de evaluare:

18 ianuarie 2018
4 aprilie 2018
16-18 mai 2018

Calendarul vizitei de evaluare s-a încadrat în parametrii anterior conveniti si s-a
desfäsurat conform urmãtorului program:

Data Ora Denumire activitate
Loc de

desfäçurare
Cine participã

15 mai
2018

14.00

22.00

Sosi real cazarea mem brilor
echipei de evaluare (inclusiv
a evaluatorului internalional)

Garã/Aeroport

16 mai
2018

9.00
Preluarea de la hotel a

membrilor echipei de
evaluare

9.30

10.00

Întâlnirea tehnicä a comisiei
de evaluare

Centrul
multicultural al

Universitä!ii,
clãdirea Rectorat

Echipa de evaluare

10.00

11.00

Întâlnirea echipei de

evaluare cu conducerea
instituliei gi cu persoana de

contact

Centrul
multicultural al

Universitätii,
clädirea Rectorat

Echipa de evaluare, conducerea
institutiei (rector, presedinte al

senatului, prorectori, decani),
persoanã de contact, responsabili

ai programelor de studii,
reprezentanli ai studentilor

11.00

13.00

Vizitarea bazei materiale a
Universitãtii Transilvania din

Brasov

Biblioteca, Colina
Universität¡¡, ICDT

Echipa de evaluare, persoana de
contact, conducerea universitãtii

14.00

16.00

Activitate pe subcomisii:
- la nivel institutional

- la nivelul programelor de
studii

Sala Rotundä,
Rectorat

- Facultãli

Echipa de evaluare institulionalã,
Echipele de evaluare internä
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Ðata Ora Denumire activitate
Loc de

desfãgurare
Cine participã

16.00

17.00

Întâlnire cu studenfii

Centrul
multicultural al

Universitälii,
clãdirea Rectorat

Echipa de evaluatori, studenli ai

Universitãtii

17.Q0

18.00
Întâlnire cu absolventii

Centrul
multicultural al

Universitä!ii,
clädirea Rectorat

Echipa de evaluatori, absolvenli
ai Universitätii

18.00

19.00
Întâlnire cu angajatorii

Centrul
multicultural al

Universitãtii,
clãdirea Rectorat

Echipa de evaluatori, parteneri ai

Universitãtii din mediul economic
si socio-cultural

17 mai
2018

8.30
Preluarea de la hotel a
membrilor echipei de

evaluatori

09.00

12.00

Activitate pe subcomisii:
- la nivel institutional

- la nivelul programelor de
studii

Sala Rotundä,
Rectorat

- Facultäfi

Echipa de evaluare institulionalã,
Echipele de evaluare internã

12.00

13.00
Întâlnire cu cadrele didactice

Centrul
multicultural al

Universitälii,
Rectorat

Echipa de evaluatori, cadre
didactice ale Universitãtii

14.00

18.30

Activitate pe subcomisii:
- la nivel institulional

- la nivelul programelor de
studii

- Sala Rotundä,
Rectorat

- Facultãti

Echipa de evaluare institulionalã,
Echipele de evaluare internä

18.30

19.00

Întâlnirea tehnicä a echipei
de evaluare

Sala de Consiliu,
Rectorat

Echipa de evaluatori

18 mai
2018

8.30
Preluarea de la hotel a

membrilor echipei de
evaluatori

09.00

12.00

Finalizarea documentelor de
evaluare - fiçe de vizitã si

anexe (la nivel institulional çi
pe programe de studii)

Sala Rotundã,
Rectorat

- Facultãti

Echipa de evaluare institulionalã,
Echipele de evaluare internã
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il. EVALUAREA EXTERNA, LA NrVEL tNST|TUT|ONAL A tNST|TUT|Et DE
îr.tvÃ1ÃmnNT s u pE Rr oR u N rvE RSTTATEA TRANST LVAN rA Dr N B RAgov
r.r pREZENTAREA GENERALÃ R ¡r,¡snruT¡E¡ oe îruvn1Ãu¡Ârur supERroR

Universitatea Transilvania din Braçov (numitã în continuare UTBv) este o institutie de

învãtãmânt superior de stat, acreditatä, ce funclioneazá pe baza autonomiei universitare, în
acord cu cadrul legal stabilit de Constitutia României çi Legea Educaliei Nationale nr.

112011, de reglementärile nationale privind asigurarea calitã[ii educaliei, precum çi de
hotärârile interne. Denumirea sub care functioneazä universitatea în prezent este
documentatä de Ordinul Ministrului Învä!ãmântului çi $tiinlei nr. 4894122.03.1991(Anexa 1.1

la Raportul de evaluare internã).
lnstitutia a fost înfiinlatã pe baza Decretului nr. 17511948 çi Decizia Ministerialä nr.

26332711948, cu denumirea,,lnstitutul de Silviculturã" Braçov; în 1956 s-a creat institutul
Politehnic din Braçov, prin Ordinul Ministrului nr. 144Ql1956; în 1971s-a creat Universitatea
din Braçov prin fuziunea lnstitutului Politehnic cu lnstitutul Pedagogic, prin Decretul nr.

34812971(Anexa 1.2 la Raportul de evaluare internã).
Denumirea (Universitatea Transilvania din Braçov) gi sediul instituliei (Braçov, Bdul

Eroilor nr. 29) sunt conforme cu Raportul de evaluare internä institulionalã (pag. 28) (Anexa
1.1). Activitatea didacticã çi de cercetare se desfãgoarä în mai multe locatii din Braçov
(Anexa 1.24 Spalii si imobile de învä!ãmânt, Anexa ll.1 - Localii çi statut juridic, la Raportul
de evaluare internã). Universitatea nu desfãçoarä activitãli didactice în alte localitäti decât în

cea în care se aflã sediul (Braçov).
UTBv are în componentã 18 facultãli çi 30 de departamente, un institut de cercetare-

dezvoltare (ICDT), o bibliotecã centralä, o editurã, un centru multicultural, un centru muzical,
13 cämine, douä cantine-restaurant, laboratoare didactice gi de cercetare, baze didactice si

de practicä , baze sportive, servicii tehnice, administrative etc.
Structura academicä a UTBv cuprinde în prezent 18 facultã[i, în cadrul cãrora se

desfäçoarä activitäli didactice, de cercetare çtiintificä çi de formare continuã.

Tabelul Ll. Facultãtile Universitätii Transilvania din Bragov

Data Ora Denumire activitate
Loc de

desfàgurare
Gine participã

12.00

12 30

Întâlnirea în plen a echipei
de evaluare cu

reprezentanlii i nstituliei

Centrul
multicultural al

Universitätii

Echipa de evaluare, conducerea
institutiei (rector, preçedinte al

senatului, prorectori, decani),
persoanã de contact, responsabili

ai programelor de studii,
reprezentanli ai studentilor

Nr.
crt.

Facultate
Anul înfiintãrii/

reînfiintãrii
sau reorganizãrii

1 Facultatea de lnginerie Mecanicã 1949
2 Facultatea de lnginerie Tehnologicä çi Management lndustrial 1 953
3 Facultatea de Çtiinta çi lngineria Materialelor 1 990

Pentru Universitatea Transilvania din Brasov Pag. 8 din 68



4 Facultatea de lnginerie Electricä çi $tiinta Calculatoarelor 1 990
5 Facultatea de Silviculturã çi Exploatäri Forestiere 1948
6 Facultatea de lngineria Lemnului I 959
7 Facultatea de Constructii 2003
8. Facultatea de Alimenta[ie çi Turism 2007

I Facultatea de Design de Produs çi Mediu 2010
10 Facultatea de Matematicä çi lnformaticã 1971t1991
11 Facultatea de $tiinte Economice çi Administrarea Afacerilor 1 990

12. Facultatea de Psihologie çi $tiinlele Educatiei 2004
'13. Facultatea de Educatie Fizicá çi Sporturi Montane 2002
14 Facultatea de Muzicä 1971t1991

15. Facultatea de Medicinã 1 991

16. Facultatea de Litere 2002
17 Facultatea de Drept 2002
18. Facultatea de Sociologie çi Comunicare 2002t 2010

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

Din punct de vedere al organizärii institulionale, perioada evaluatä s-a caracterizat
prin stabilitate, în condi{iile în care ultimele modificãri ale structurilor administrative au avut
loc în anul 2013.

Organigrama universitälii este publicatä în pagina web la adresa
http://www. unitbv. roidespre-unitbv/informatii-de-interes-public/orqaniqrama.

În cadrul Universitä[ii, ca institulie organizatoare de studii universitare de doctorat
(IOSUD), sunt acreditate 18 domenii de doctorat (Anexa 1.13 la Raportul de evaluare
internä).

11.1.1 Analiza numãrului de studenli înmatriculali
Ca sintezä, evolu{ia numãrului total de studenti înmatriculati la programele de studii

de licen!ä, masterat si doctorat de la ultima evaluare institutionalä se prezintä astfel (cifrele
sunt în corelalie cu capacitätile de çcolarizare aprobate de ARACIS si publicate în HG de la
ultima evaluare institutionalä la toate programele de studii universitare de licentä si la toate
domeniile / programele de studii universitare de masterat).

. (studentii sträini se regäsesc în cele trei cicluri L/M/D)

An universitar Licentä Masterat Doctorat Studentistrãini Total*

2013t2014 1 5331 3791 542 286 1 9664

2014t2015 14957 3571 441 309 18969

201512016 15292 3482 429 321 19203

2016t2017 15284 3536 468 325 1 9288

2017t2018 '15506 3357 457 317 19320
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Promovabilitatea studenlilor înmatriculali la programele de licen!ä, la nivel de
Universitate se prezintä astfel:

An
universitar

An de
studiu

I il ilt IV V VI

TOTAL

2013t2014
rnscnst 5203 3933 3650 2387 81 79

promovali 3857 3187 2980 1884 79 71
o/o 74.13o/o 81.03% 81.640/o 78.93% 97.53% 89.87o/o

2014t2015
lnscnst 4925 4221 3565 2037 124 85

promovali 361 0 3449 3079 1734 120 78

% 73.30% 81 .71o/o 86.37o/o 85j3% 96.77% 91.760/o

2015t2016
tnscnst 5391 3969 3751 1 951 104 126

promovali 4036 31 81 3172 I 698 103 123
o/o 74.87o/o 80.15o/o 84.560/o 87.03o/o 99.04% 97.620/o

2016t2017

rnscnsl 5086 4430 3576 1 981 104 107

promovaÏ¡ 3753 3580 2964 1749 103 107
o/o 73.79o/o 80.81% 82.89o/o 88.29% 99.04o/o 100.00%

2017t2018 tnscnst 5301 4124 3993 1 883 103 102
FORMA DE TNVATAMANT CU FRECVENTA (rF)

2013t2014
tnscnst 4380 3353 3009 2047 81 79

promovati 331 5 2772 2530 1620 79 71

% 75.680/o 82.67o/o 84.08% 79.14% 97.53o/o 89.870/o

2014t2015
tnscnst 4177 3553 3026 1774 124 85

promovati 31 06 2953 2656 1511 120 78

Vo 74.360/o 83.11o/o 87.77o/o 85.17o/o 96.77o/o 91.760/o

2015t2016
tnscnst 4656 3332 31 88 1716 104 126

promoval¡ 3537 2704 2742 1511 103 123

%o 75.97o/o 81.15o/o 86.01% 88.05% 99.04o/o 97.620/o

2016t2017

tnscnst 4192 381 I 2961 1742 104 107

promovati 31 96 31 56 2519 1 559 103 107
o/o 76.24% 82.640/o 85.Q7o/o 89¿9% 99.04% 100.00%

2017t2018 rnscnsr 4349 3436 3414 1655 103 102
FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA (IFR)

2013t2014
tnscnst 269 199 222 269

promovati 192 156 166 222
o/o 71.38o/o 78.39% 74.77o/o 82.53o/o

201412015

rnscflsr 256 249 220 184
promovati 181 194 170 155

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

201512016

rnscnsr 232 232 225 176
promovati 164 171 179 143

o/o 70.690/o 73.71o/o 79.560/o 81.25o/o
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An
universitar

An de
studiu

ilt IV V VI

2016t2017

tnscnsr 285 210 226 186

promovali 191 151 162 153
o/o 67.020/o 71.90% 71.680/o 82.260/o

2017t2018 rnscnsr 298 246 210 165

FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA (ID)

201312014

rnscnsr 554 381 419 71

promovati 350 259 284 42

%o 63.18o/o 67.98% 67.78o/o 59.15%

2014t2015
rnscnst 492 419 319 79

promovat¡ 323 302 253 68

% 65.65% 72,08o/o 79.31% 86.08%

2015t2016
tnscnst 503 405 338 59

promovati 335 306 251 44
o/o 66.60% 75.56% 74.260/o 74.58o/o

2016t2017

rnscnsr 609 401 389 53

promovati 366 273 283 37
o/o 60.10% 68.08% 72.750/o 69.81%

2017t2018 tnscnsr 654 442 369 63

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÄ ARACIS

Rata promovabilitätii la examenulde licentã

Promofia Absolventi Absolvenfi cu diplomã Promovabilitate (%)

2013 3416 2871 84,Q4 0/o

2014 31 05 2695 86,80 %

2015 2959 2533 85,60 %

2016 3132 2690 85,89 %

2017 3026 2569 84,90 0/o

La nivel de programe de studii universitare de licen!ä, rata de promovabilitate la

examenul de finalizare de studii, pentru cinci programe de studii, luate cu caracter de
exemplu, se prezintã astfel:

Program de studii: lnginerie Mecanicã
Promotie Absolvenfi Absolvenli cu Diplomä Promovabilitate

2013 21 20 95,24 0/o

2014 15 15 10Q o/o

2015 19 19 100 %

2016 27 26 96,30 %
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Program de studii: Matematica Informaticã

Program de studii: Finanle gi Bãnci

Program de studii: Drept

Program de studii: Limba çi literatura englezä - o limbã gi literaturã modernã (francezã,
germanã)/Limba gi literatura românã

¡r.2 GAPAGTTATEA TNSTTTUTTONALÃ A rNSTrrUTrEr DE ÎruVÃ1ÄmÂNT SUpERTOR
l1.2.1 Carta Universitarã

Universitatea func{ioneazá pe baza Cartei universitare, elaboratä în anul 2011 çi
revizuitã în anul 2016, în concordan!ä cu legislatia în vigoare çi armonizatã cu principiile
promovate în Spaliul European alÎnvä!ãmântului Superior (Anexa 1.3 la Raportul de evaluare
internã). De asemenea, Carta este fãcutã publicä prin postare pe site-ul universitäfii, la

adresa h_ttp"çj//wwW,Uni-tþV,rq/docUmçnte{-deqprqUni-tþ_v_/"[egUlamenÍ"ç-h-o__ta[arjl_c""a!'ta:

Promolie Absolvenli Absolvenfi cu Diplomã Promovabilitate
2017 21 20 95,24 0/o

Promolie Absolvenli Absolvenfi cu Diplomã Promovabilitate
2013 16 16 100.00 %
2014 13 13 100.00 %

2015 14 14 100.00 %

2016 21 20 95,24 0/o

2017 13 13 100.00 %

Promolie Absolvenli Absolvenfi cu Diplomã Promovabilitate
2013 77 69 89.61 %

2014 60 54 90.00 %

2015 58 54 93.1Q o/o

2016 42 40 95.24 o/o

2017 44 37 84.09 %

Promofie Absolven[i Absolvenli cu Diplomã Promovabilitate
2013 116 96 82.76 o/o

2Q14 89 87 97.75 %

2015 91 88 96.70 o/o

2016 113 107 94.69 o/o

2017 155 149 96.13 o/o

Promofie Absolven!i Absolvenli cu Diplomã Promovabilitate
2013 27 20 74.07 o/o

2014 18 16 88.89 %
2015 24 18 75.0Q o/o

2016 38 27 71 .05 o/o

2017 36 29 80.56 %
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universitatiilÇarta%29UnitBv.pdf, fiind astfel cunoscutã de cätre toli membrii comunitãtii
academice.

Varianta în vigoare a Cartei a fost adoptatã de cãtre Senatul universitar la data de 6
octombrie 2016, Caúa revizuitã având avizul de legalitate MEN nr. 101761bis127.09.2016.

Carta universitarä consfin{eçte autonomia universitälii în definirea misiunii si a profilului säu
de educatie çi cercetare stiintificã pentru a fi competitivã la nivel nalional çi interna{ional, în
promovarea contractelor de cercetare cu diferite organiza{ii publice çi private, în dezvoltarea
structurilor antreprenoriale pentru cresterea prestigiului si a veniturilor universitälii. De

asemenea, înscrie libertatea academicã si integritatea universitarä ca principii fundamentale
ale activitãlii din spa{iul universitar.

1l.2.2 Misiunea instituliei de învãtámânt superior
Universitatea are bine si clar prezentate misiunile sale de educalie si de cercetare

çtiinlificä în Carta universitarã, dar si în Planurile strategice si operalionale la nivel de

institu!ie http;/unryw_.unitþv¡p/desBre-unitbvJinf"qtmatti:dçll:rterç"_s:p_U"þliç/lr_a_n-spare_nta:

i nstitutionala/planu ri-strateg ice-si-operationale. htm l.

Conform adicolului 1 din Carta universitarã, ,,misiLtnea UTBv constä din producerea çi
transferul de cunoaçtere cätre societate prin: (1) formare initialà la nivel universitar
concretizatã prin programe de studii de licentã, master çi doctorat; (2) cercetare çtiin{ificä
avansatä, dezvoltare, inovare çi transfer tehnologic; (3) programe postuniversitare; (4)

dezvoltarea interacliunii dintre universitate çi societate, prin pañeneriate în acord cu
principiile unei societáli bazate pe cunoaçtere".

Misiunile de educalie si de cercetare ale facultãtilor sunt precizate în planurile

opera{ionale proprii. De asemenea, acestea sunt definite pentru fiecare program de studii
universitare prin planurile de învä!ämânt si planurile de cercetare.

Viziunea UTBv se focalizeazã pe excelen!ä, competitivitate çi responsabilitate
socialã, ca universitate de cercetare si educatie de referin!ä, cu un rol conducãtor în
promovarea dezvoltãrii durabile, deplin integratä în Spatiul European al Învä!ämântului
Superior, pentru beneficiul comunitãtii nalionale çi internalionale.

Din definirea misiunii UTBv se evidentiazá ca elemente prioritare ale strategiei si

politicii universitälii :

alocare a resurselor care sã contribuie la dezvoltarea durabilã si armonioasã a

universitätii.

umane.

corelat cu cerinlele pielei muncii.

calitãlii în educalie çi cercetare.

tuturor proceselor academice din universitate, în rezolvarea problemelor sociale
precum si în colaborarea cu mediul exterior universitãtii.
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ca entitate reprezentativä la nivel regional, nalional si internalional.

Strategia universitãlii, transpusä în planul strategic de dezvoltare 2016-2020 çi în
planurile operalionale anuale publicate pe site-ul universitã!ii, este destinatã îndeplinirii
misiunii asumate prin realizarea urmätoarelor obiective strategice:

(1) promovarea unui proces de învä!ãmânt de calitate, centrat pe nevoile studentilor si

corelat cu cerin{ele pielei muncii;
(2) dezvoltarea activitälii de cercetare-inovare si transfer tehnologic;
(3) promovarea unui mediu de lucru stimulativ çi a unor servicii de calitate pentru membrii

comunitätii universitare;
(4) extinderea relafiilor cu mediul economic si socio-cultural în dezvoltarea ofertei de

educalie çi promovarea universitã{ii;
(5) intensificarea procesului de internalionalizare a universitãlii.

Masteratul gi doctoratul sunt organizate numai în domeniile de licentã acreditate
(Anexa 1.11 la Raportul de evaluare internä - M.O. nr.731l 04.09.2017 - programe de studii

de licentä; Anexa 1.12 la Raportul de evaluare internä - M.O. nr.712l 04.09.2017 - programe

de masterat).
În universitate nu funclioneazä programe de studii neautorizate, conform Declara{iei

rectorului, înaintatä ConsiliuluiARAClS la depunerea Raportului de evaluare institutionalä.

1/.2.3 Regulamentele, procedurile çi metodologiile institu(iei de învälãmânt superior
Regulamentele çi 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 universitãtii (h.ttpSlAry"wUfUni!þV r"o1d"çsp[q:

Uni_tbv/regulamente-si-hotarari/regulamentele-univ-çrs*it"Atli._ht!l"rj).
Existä 4 regulamente de ordin general, un regulament de eticä, 3 regulamente de

alegeri, 16 regulamente care vizeazá activitatea studenlilor, 9 regulamente referitoare la

angajafi, 1 pentru programele de studii, 3 care vizeazá activitatea de cercetare, 22 pentru

structurile suport çi 10 pentru servicii.
Universitatea functioneazáîn baza Regulamentului intern, elaborat în conformitate cu

reglementãrile legale în vigoare (https ://www. u n itbv. roldocu mente/des pre-

unitbv/req ulamente-hotara rilreo ulamentele-
u¡ivpf-sitatii/ggnerdQroja Regula"melt-inteln".pd0. Prin Regulamentul lntern, editia din I
iulie 2011 cu modificãrile ulterioare, sunt reglementate raporturile de muncã dintre angajator

- UTBv - çi angajatii cu contract individual de muncã (pe perioadã nedeterminatä sau
determinatã), precum çi raporturile de muncã încheiate în formele speciale prevãzute de
legisla{ia din domeniul învã!ämântului. Prevederile regulamentului sunt corelate cu cerinfele
impuse de Codul muncii (Legea nr. 4912010), Legea securitälii çi sãnätãlii în muncä (Legea
nr. 319/2006), Legea educaliei nafionale nr. 1l 201,1 cu modificärile si completärile
ulterioare, Carta universitarä, Contractul colectiv de muncã, precum si de alte reglementäri
legale în vigoare.

De asemenea, în universitate existä Regulamentul privind activitatea profesionalã a

studenlilor, care este elaborat respectând prevederile legale çi pe cele din Metodologia
ARACIS (Anexa ll.5 la Raportul de evaluare internã). Acesta a fost aprobat de Senatul

Pentru Universitatea Transilvania din Braçov Pag. 14 din 68



RAPORT DE EVALUARE |NST|TUT|ONALA ARACTS

un¡versitar în data de 19 iulie 2017 çi reglementeazã drepturile si îndatoririle studenlilor,
admiterea la programe de studii çi promovarea anilor de studiu, frecven{a, organizarea
procesului de învãtämânt çi sistemul de credite, finalizarea studiilor etc. Regulamentul este
în acord cu cerinlele normative referitoare la studenli din Metodologia de evaluare externä a
ARACIS, cu cerinlele din Legea educaliei nalionale nr. 112Q11 si din alte legi aplicabile,
precum si cu Carta Universitälii çi cu principiile si practicile europene ale învä!ãmântului
centrat pe student. El este fäcut public prin afiçare pe site, la adresa

hflps:/iurlry]ry_,unifbv,rol-d.oc.umente/despre-unitbv/regulamente*he-tar-a.rilr.-e.g.ulamen_tele-
u n ivers itatljlstude nti/Regu la m ent actJrrof*gtud_3 1, 07" 2 0 1 7. pdf .

În universitate existã çi este aplicat Regulamentut de organizare çi func,tionare a

organelor deliberative din universitate: Consiliul de administra{ie çi Consiliile Facultátilor
(htlp""s://unnr!ry u"nitþ"v.R/dpç""qrnp_ntç/dgs_Uç-unitþyllçg"qlqm"p"ntp-h"ptar"arii!'eg\¡"lAm"ç_n"t"çtp:
univet.sitatii/generale/Regulament CA QF 0-5.04.2Q17.pd0. Conform articolului 10, alineatul
(1) din acest regulament,,,çedin,tele Consiliului facultfiii sunt statutare în prezenla a

minimum 2/3 din numãrul total al membrilor cu drept de vot sau a persoanelor împuternicite a

Ie reprezenta pe acestea".

l/.2.4 Conducerea instituliei, structuri manageriale
Funcfiile de conducere, de la Directorii de departamente la Rector si Presedinte al

Senatului, sunt desemnate prin alegeri libere.

Alegerea structurilor gi functiilor de conducere s-au desfãsurat conform cu
Metodologiei de organizare çi desfãçurare a alegerilordin UTBv (Anexa 1.10 la Raportul de
evaluare internä), care respectä prevederile legale si pe cele din Metodologia ARACIS.

Rectorul a fost confirmat de cãtre MECTS prin Ordinul Ministrului nr. 32011

22.02.2016 (Anexa ll.6 la Raportul de evaluare internã)
Personalul de conducere al instituliei, de la toate nivelurile, este format din cadre

didactice titularizate în învätãmântul superior, cu norma debazá în institutie si grad didactic
corespunzãtor (Anexa 1.18 la Raportul de evaluare internã; Anexa 5 FV la Raportul de
evaluare internã - Ordin de titularizare)

Senatul Universitälii este organul de decizie al UTBv, creat prin alegerea
democraticá a reprezentanlilor de la fiecare facultate çi departament. În cadrul Senatului
funclioneazä çase comisii de lucru specializate: Comisia didacticä, Comisia stiinlificä,
Comisia de asigurare a calitãlii si relatii internalionale, Comisia privind drepturile si obligaliile
studenlilor, Comisia buget-finanfe çi Comisia juridicã (Anexa ll.8 la Raportul de evaluare
internä). Comisiile de specialitate ale Senatului, în colaborare cu prorectoratele de resort çi
cu structurile suport relevante, au actualizat si au supus spre aprobare Senatului principalele

regulamente çi metodologii privind desfäçurarea proceselor didactice, de cercetare,
studen{esti si administrative din universitate.

Senatul universitar este format din 91 de membri, studenfii fiind reprezentali de cätre
23 de membri, ceea ce reprezintã un procent de 25,27o/o din totalul membrilor
(https://www.unitbvJo/documentç/-de_spr_ç_-"unitbv_/sen"A.t{n'le.$bri.-Senat 0_9^,_0_5."20_18.pdÐ. La

nivelul Consiliilor facultãtilor este asiguratä reprezentarea studen{ilor în procent de minimum
25o/o din totalul membrilor, conform prevederilor legale. Participarea studenlilor în structurile
de conducere ale facultãtilor si universitãlii este reglementatã prin Regulamentul pentru
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alegerea reprezentan[ilor studentilor (Anexa 11.12 la Raportul de evaluare internä) si Carta
universitarã (Anexa 1.3 la Raportulde evaluare internã).

Universitatea are un plan strategic pentru perioada 2016-2020 si planuri opera{ionale
anuale, prezentate atât pe suport de hârtie, cât si electronic, pe pagina web a universitäfii, la

adresa: h_ttp..s://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-d.e-intergs^. p.ub-ljc-/-tran.sparenta-

rnqtr"tuf io"nalalp!Anqn:stfa-teqtse-s-i":ppçrattqn"ele.h-tml. În scopul monitorizärii activitälilor
desfäçurate si al armonizãrii cu obiectivele Planului strategic, în institulie funclioneazá'.
Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitätii (Anexa 1.5 la Raportul de evaluare internä),

Comisia de eticã çi deontologie profesionalã universitarã (Anexa 1.6 la Raportul de evaluare
internã), Comisia de analizã a abaterilor disciplinare (Anexa 1.7 la Raportul de evaluare
internä), Comisia de monitotizare, coordonare çi îndrumare metodologicã a dezvoltärii
sistemului de control managerial, Comisia de inventariere, Compartimentul de audit public

intern (Anexa 1.8 la Raportul de evaluare internã). Responsabilitãli în procesul de audit intern

revin gi Biroului de asigurare a calitätii, în privinta instrumentelor si mecanismelor de
evaluare çi asigurare a calitãlii (Anexa 1.9 la Raportul de evaluare internã).

Pentru implementarea strategiei universitätii, au fost formulate un set de decizii
strategice si planuri de acliune, având ca axã centralä promovarea în universitate a valorilor
dezvoltãrii durabile. Strategia pentru perioada 2016-2020 are ca axã majorã dezvoltarea
resursei umane si valorificarea infrastructurii universitätii, cu accent pe punerea în valoare a
patrimoniului çi a clädirilor istorice, aläturi de promovarea imaginii universitätii si a

conceptului de dezvoltare durabilä.
Universitatea dispune de structuri administrative proprii (conform cu Organigrama,

Anexa ll.2 la Raportul de evaluare internä), care funclioneazã riguros în baza unor
regulamente proprii. Compartimentele administrative sunt încadrate cu person al (Anexa 11.14

la Raportul de evaluare internä) care corespunde, sub aspect numeric si al calificärii,
scopului si obiectivelor definite prin planurile strategice si operalionale proprii. în 2012 a fost
creat Biroul de analizä çi strategie financiarä, care furnizeazá rectorului informatii zilnice
privind situatia tuturor încasãrilor çi plälilor pentru conturile din Trezorerie si sprijinä
conducerea în stabilirea unor mäsuri de reducere a cheltuielilor si creçtere 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
situatiile financiare relevante privind universitatea (inclusiv execulia bugetarä) sunt afigate pe

portalul universitãlii (http://intranet.unitbv.ro/), pentru a putea fi cunoscute de cãtre întreaga
com unitate din universitate.

În Universitate existä, ca departamente administrative:
a) Direcfia financiarã si contabilitate;
b) Directia Tehnico-Administrativã;
c) Serviciul resurse umane;
d) Biblioteca - structurã ce are încadrat personal cu studii superioare de specialitate în

domeniile biblioteconomie çi filologie (Raport pag 13, Anexa 1.28 la Rapodul de

evaluare internä_- Raport bibliotecã - Situa{ia încadrãrii cu personal cu studii
superioare). În cadrul Bibliotecii Universitãtii sunt angajate 30 de persoane, dintre
care 18 cu studii superioare (situa{ie la 31.12.2017), reprezentând 60% din totalul
angajatilor acestei structuri. Dintre acegtia, 15 au studii superioare în domeniile
biblioteconomie gifilologie (Anexa ll-31 la Raportul de evaluare internã).
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Serviciile administrative sunt conectate la releaua internet. Serviciile administrative
deruleazã activitatea curentä, activitatea de monitorizare çi de raportare utilizând software
specific.

l/.2.5 Personalul didactíc
Universitatea are un Regulament privind ocuparea posturilor didactice çi de cercetare

(Anexa 11.32 la Raportul de evaluare internä) elaborat în conformitate cu prevederile legale.

Regulamentul are prevederi clare privind scoaterea posturilor la concurs, desfäsurarea si

validarea concursului, condiliile cerute pentru ocuparea posturilor etc.
Începând din anul universitar 2010-2011, conform Metodologiei cadru de concurs

aprobatä prin HG nr.457 din 04.05.2011, universitatea publicã informatii complete despre
concursurile privind ocuparea posturilor didactice gi de cercetare pe site-ul web specializat
administrat de MEN çi pe site-ul universitãtii (hltpS_;//"WWW,"qniÍþ-v_,-r_o"¿d^*:p:ç:Umlhv.hlmJ)

(Anexa ll.33 la Raportul de evaluare internã - Posturi scoase la concurs 2016-2017; date
statistice 2012 -2017).

Universitatea are în acest an universitar 730 de cadre didactice titulare (Anexa 1.18,

Anexa 1FV la Raportul de evaluare internã) çi 1501 posturi, dintre care 730 de posturi

ocupate çi 771 de posturi vacante (Rapod autoevaluare pag. 38), statistic reprezentånd un
procent de 48,63% cadre didactice titulare.

Evolu{ia, pe grade didactice, a personalului didactic titular pe parcursul ultimilor patru

ani universitari, se prezintã astfel:

Posturile didactice sunt încadrate cu personal care îndeplineste cerinlele legale
(Anexa 5FV la Raportul de evaluare internä). Selectarea cadrelor didactice asociate se face
pe criterii de performan!ã, cu respectarea prevederilor legale privind calificarea, titlul stiinlific,
declaratia adresatä conducãtorului instituliei din care provin etc., dovezile fiind pästrate în
Dosarul personal al cadrelor didactice asociate.

Nu existã cadre didactice titularizate în învãtãmântul superior care sã acopere într-un
an universitar mai mult de trei norme didactice (Anexa 6FV la Raportul de evaluare internã).

Conform HCA nr. 23106.02.2013, numãrul maximum de ore remunerate în regim de plata cu

ora nu poate depãçi norma didacticä minimä. Cu avizul consiliilor departamentelor çi al

consiliilor facultãlilor, Consiliul de Administralie poate aproba, în cazuri bine justificate,

depäsirea acestei limite.

La data vizitei, existau 72 de cadre didactice asociate pensionate din institutie. Dintre

aceçtia, 56 acoperã între 0,07 si 0,97 norme, iar 16 depãsesc o normã didacticä în institutie
cu frac{iuni cuprinse între 0,03 si 0,56 norme la plata cu ora. Un singur cadru didactic asociat
pensionar (încadrat la DPPD) are în statul de func{ii 2,4 norme, justificarea pentru aceastä
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Profesor universitar 174 181 186 181

Conferentiar universitar 171 172 180 177

Lector universitar/$ef de lucrãri 293 288 277 284
Asistent universitar 99 80 78 88

Preparator 36 31 0 0

Total 773 752 721 730
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depäsire fiind aceea cã 1,5 norme reprezintã activitãtile de evaluare de la examenul de
gradul ll, cu observatia cã numãrul de ore aferent activitãtilor pentru grade didactice se

estimeazã la începutul anului universitar, însä se regleazá în lunile august-septembrie, în
functie de numärul candidalilor înscriçi.

Personalul didactic asociat care nu este titularizat în învätämântul superior respectä
condi{iile legale pentru ocuparea posturilor respective (Anexa 1FV la Raportul de evaluare
internã), aspect care rezultä din verlficarea prin sondaj a dosarelor cadrelor didactice
asociate. Avizarea încadrãrii pe aceste posturi se face de cãtre decan si directorii de

departament, împreunã cu serviciul resurse umane, pe baza documentelor prezentate,

conform procedurii Acoperirea activita,tii didactice în regim plata cu ora. Toate persoanele

care desfãçoarã activitãli didactice în calitate de cadre didactice asociate au declaratii scrise
prin care informeazã conducätorul institutiei unde au funclia de bazá despre numãrul orelor
prestate prin asociere. În timpul vizitei s-a realizat verificarea prin sondaj a dosarelor cadrelor
didactice asociate gi nu au fost constatate neconformitäti.

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

ani universitari:

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 existã acoperire de 100% cu cadre didactice proprii, titularizate în
învã!ämântul superior). Activitä{ile didactice sunt acoperite în propo(ie de 41,5% de cadre
didactice cu gradul de profesor çi conferen{iar.

Toate cadrele didactice de predare au titlul gtiinlific de doctor sau sunt
doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Existã, în cazul acestor titulari, çi
concordan!ã între pregãtirea initialã, competenlele dobândite prin perfec{ionare çi
competenlele din domeniul disciplinelor predate (Anexa 5 Fisa vizitei).

Gadrele didactice care ocupã posturi de preparator sau asistent au pregãtire
pedagogicä atestatã (vezi Anexa la Raport de evaluare internã pe programe de studii).
Pregätirea s-a realizat prin: participarea la module de pregãtire pedagogicä în timpul studiilor
universitare sau prin participarea la module de instruire pedagogicä organizate de cãtre
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic (DPPD) al universitäfii. La Serviciul
Resurse-Umane, în dosarele de personal, existã ataçate copii ale atestatelor privind

pregãtirea pedagogicã a cadrelor didactice, conform verificãrilor efectuate în timpul vizitei. O

exceplie constatatä în timpul vizitei a fost la programul de studü Mediciná, unde nu to{i

asistentii universitari au atestate de pregãtire pedagogicã sau cursuri în acest domeniu.
Aceastã situatie este în curs de rezolvare, posturile de asistent din cadrul programului de

Gradul didactic 2'013-
2014

zA14-
2015

2015-
2016

2016-
2017

20'17-

2018
Profesor universitar 77 58 33 75 47
Conferen{iar universitar 20 15 14 16 15

Lector universitar / Sef de lucrãri 187 142 159 151 96

Asistent universitar 90 69 63 73 64

Total 374 284 269 315 222
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studiu Medicinä fiind ocupate de cadre didactice care sunt înscrise în programele de formare
psiho-pedagogicä.

Titularii de disciplinã au elaborat cursuri çi alte lucrãri necesare procesului de
învã!ämânt, care acoperä problematica disciplinelor predate (Anexe la rapoartele de
evaluare internã a programelor de studii). Din fisele disciplinelor rezultä faptul cã titularii au

elaborat cursuri si alte materiale necesare procesului de învätãmânt, lucrãri care se regäsesc
în fondul de carte al bibliotecii universitälii. La programul de studii Medicinä s-a constatat cä
pentru 93,75o/o dintre disciplinele obligatorii titularii de disciplinã au elaborat lucrãri necesare
procesului de învã!ämânt, existând cursuri în format tipãrit sau electronic, procentul fiind de
76,250/0 dacã se iau în calcul çi disciplinele opfionale. Nu existã note de curs pentru

urmätoarele discipline obligatorii: Medicina muncii çi boli profesionale, Prim ajutor. Suportul
vital de bazá, Comunicare medicalä si Fitoterapie, Medicinã legalã, gi pentru urmätoarele
discipline op{ionale: Antropologie, Chimie organicä, Terapii genice, Andrologie,
Endourologie, Medicinã psihosomaticã, Medicina somnului, Elemente fundamentale de

nutritie çi comportament alimentar, Terapie ocupa{ionalä, Chirurgie articularã minim invazivä,

Bazele medicinei complementare, Medicinä materno-fetalã, Drept medical si Bacteriologie
clinicã.

Pentru toate programele de studii evaluate existã o bunã acoperire cu cadre
didactice competente a disciplinelor din planul de învä!ãmânt (Anexa 1FV la Raportul de
evaluare internã - la programele de studii evaluate).

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

licen!ã/master lF)

Nr.
crt.

Facultatea
Numãr

studenli

Nr. cadre
didactice
titulare

Raport

1 Facultatea de lnginerie mecanicä 1245 59 21,10

2
Facultatea de lnginerie tehnologicä si

management industrial
1 030 39 26,41

3. Facultatea Design de produs si mediu 930 49 18,98

4
Facultatea de Çtiinla si ingineria

materialelor
338 28 12,07

5
Facultatea de lnginerie Electricã çi stiinla

calculatoarelor
1504 72 20,89

6 Facultatea de lngineria lemnului 232 23 10,09

7
Facultatea de Silviculturã si exploatäri

forestiere
908 34 26,70

I Facultatea de Constructii 467 28 16,68

9 Facultatea de Alimentatie si turism 900 18 50

10. Facultatea de Matematicã si informaticà 811 48 16,89

11
Facultatea de Stiinle economice çi

administrarea afacerilor
1984 53 37,43

12 Facultatea de Drept 995 33 30,1 5

13 Facultatea de Sociologie si comunicare 883 27 32,70
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14 Facultatea de Litere 773 62 12,46

15
Facultatea de Educatie fizicã si sporturi

montane
549 23 23,87

16 Facultatea de Medicinä I 530 83 18,43

17 Facultatea de Muzicã 166 24 6,92

'18
Facultatea de Psihologie çi çtiinlele

educatiei
912 27 33,78

TOTAL 16157 730 22,13

RAPORT DE EVALUARE INSTITUT¡ONALÄ ARACIS

Dacä luãm în considerare çi cadrele didactice asociate, la facultälile unde existä
abateri fa!ä de situatia admisibilä conform reglementãrilor în vigoare, situalia se prezintä

astfel:

- Pondere acoperire posturi didactice cu titulari din total posturi (programele de studii
acreditate, ciclul licen!ã lF)

Nr.
crt.

Facultatea
Numãr

studen!i

Nr. cadre
didactice
titulare çi
asociafi

Raport

1
Facultatea de Stiin{e economice çi

administrarea afacerilor
1984 64 3 1 00

2 Facultatea de Sociologie çi comunicare 883 40 22,07

3 Facultatea de Medicinã 1 530 99 15,45

4
Facultatea de Psihologie si stiin{ele

educa!iei
912 34 26,82

Nr.
crt.

Facultatea Departamentul
Nr. posturi
echivalente

Nr. cadre
didactice
titulare

of
TO

1
Facultatea de

lnginerie mecanicã

Departamentul Autovehicule si

Transporturi
47,89 30 62,650/0

Departamentul de lnginerie
mecanicã

42,45 29 68,320/0

TOTAL FACULTATE 90,34 59 65,31%

2.

Facultatea de
lnginerie

tehnologicã si
management

industrial

Departamentul lngineria fabricatiei 51,28 25 48,760/o

Departamentul lnginerie si

management industrial
27,92 14 50,15yo

TOTAL FACULTATE 79,20 39 49,25o/o

3.
Facultatea Design
de produs si mediu

Departamentul Design de produs,

Mecatronicã çi Mediu
79,91 49 61,320/o

TOTAL FACULTATE 79,91 49 61,32o/o

4. Facultatea de Stiinta Departamentul de lngineria 25,3 15 59,290/o
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çr rngrnena
materialelor

materialelor çi sudurã
Departamentul de Çtiinla

materialelor
15,9 13 81,770/0

TOTAL FACULTATE 41,20 28 67,97o/o

5

Facultatea de
lnginerie Electricä si

stiin!a
calculatoarelor

Departamentul I nginerie electricä
gifizicã aplicatä

38,83 22 56,66%

Departamentul Electronicä si

calculatoare
47,7 28 58,700/o

Departamentul Automaticä si

tehnologia informaliei
48,47 22 45,390/o

TOTAL FACULTATE 135 72 53,34o/o

6
Facultatea de

lngineria lemnului

Departamentul Prelucrarea
lemnului si designul produselor

din lemn
28 72 23 80,09%

TOTAL FACULTATE 28,72 23 80,09%

7

Facultatea de
Silviculturã si

exploatäri forestiere

Departamentul Silviculturã 24,07 15 62,320/o

Departamentul Exploatãri
forestiere, amenajarea pädurilor si

mãsurätori terestre
37,37 19 50,85%

TOTAL FACULTATE 61,44 34 55,34o/o

I Facultatea de
Constructii

Departamentul I nginerie civilã 27,53 18 65,39%
Departamentul I nstalalii pentru

constructi¡
13,81 10 72,420/o

TOTAL FACULTATE 41,34 28 67,74o/o

I Facultatea de
Alimenta{ie çiturism

Departamentul lngineria si

managementul alimentaliei gi

turismului
58,03 18 31,020/o

TOTAL FACULTATE 58,03 18 31,02o/o

10

Facultatea de
Matematicã si

informaticã

Departamentul Matematicã si

informaticã
84 ,5 48 56,81%

TOTAL FACULTATE 84,5 48 56,81o/o

11

Facultatea de $tiinle
economice çi
administrarea

afacerilor

Departamentul Marketing, turism-
servicii si afaceri internationale

37,37 21 56,200/o

Departamentul Management çi
informaticã economicã

37,14 16 43,Ogo/o

Departamentul Finanle,
contabilitate, teorie economicã

30,86 16 51,850/0

TOTAL FACULTATE 105,37 53 50,30%
12 Facultatea de Drept Departamentul Drept 47,37 33 69,670/o

TOTAL FACULTATE 47,37 33 69,670/o

13

Facultatea de
Sociologie si

comunicare

Departamentul Stiinte sociale si

ale comunicärii
47,09 27 57,340/o
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Din analiza situaliei actuale se constatä existenfa unor departamente în care gradul
de ocupare a posturilor din statele de functii este destul de redus. Acest fapt, corelat cu

situatia existentã la unele facultãli în ceea ce priveçte raportul studenfi / cadre didactice
titulare, impune o creçtere a preocupãrilor legate de scoaterea la concurs çi ocuparea unora
dintre posturile vacante.

Raportul dintre numãrul cadrelor didactice cu normã de bazä în universitate çi
cel al studenliloreste de 19320 studenli la un numärde 730 de cadre didactice, ceea ce

reprezintã 26,46 studenli/cadru didactic.
Formatiile pentru cursuri çi seminare sunt aproape în toate cazurile cele preväzute în

reglementãrile legale specifice domeniilor de studii çi în corelatie cu capacitatea sãlilor (în
cazul cursurilor). Raportul dintre numãrul de cadre didactice çi numãrul de studenli este
adaptat si în funclie de tipul activitälii didactice. La programul de studii Comunicare çi rela,tii

publice se recomandä ca grupa de studiu sã fie compusä în limitele standardelor acceptate:
25-30133 de studenti, 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 grupã. De asemenea, la

programul de studii Drept se recomandä ca pentru anul I activitatea didacticã sã se
desfäçoare la nivelul a douã serii de predare. La programul de studii Limba çi literatura
românã - O limbã çi literaturä modernã (englezá, francezá), forma de învãtämânt lD, se
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TOTAL FACULTATE 47,09 27 57,340/0

14 Facultatea de Litere

Departamentul de Literaturä si

studii culturale
54,09 34 62,860/o

Departamentul de Lingvisticä
teoreticã si aplicatä

48,13 28 58,180/o

TOTAL FACULTATE 102,22 62 60,66%

15

Facultatea de
Educatie fizicã si

sporturi montane

Departamentul Performan!ã
motricä

19,03 10 52,550/o

Departamentul Educalie fizicä çi
motricitate specialã

32,06 13 40,550/0

TOTAL FACULTATE 5l,09 23 45,02o/o

16
Facultatea de

Medicinã

Departamentul de Discipline
fundamentale, profilactice çi

clinice
69,78 44 63,06%

Departamentul de Specialitäli
medicale si chirurgicale

55,51 39 70,260/0

TOTAL FACULTATE 125,29 83 66,25o/o

17
Facultatea de

Muzicä
Departamentul lnterpretare si

pedagogie muzicalä
58,29 24 41,180/o

TOTAL FACULTATE 58,29 24 41,18o/o

18

Facultatea de
Psihologie si

stiin{ele educaliei

Departamentul Psihologie,
educafie si pregãtirea personalului

didactic
71,57 27 37,730/o

TOTAL FACULTATE 71,57 27 37,73o/o

TOTAL UNIVERSITATE 1307,97 730 55,82o/o
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recomandã organizarea grupelor astfel încât acestea sä cuprindã maximum 25 de studen{i,
în conditiile în care s-a constatat cä în anul l, respectiv în anul ll, sunt înmatriculati 45 si,
respectiv, 31 de studenli încadrali într-o singurã grupä.

I 1.2. 6 Adm i n i strali a i nstituli ei
Organigrama institutiei este prezentatã çi pe site-ul universitãlii, la adresa

https:/"/.Unyw. unitbv. ro./slg"s"p.f.e"":u"nitb_v"/jnf"o*fm"Atii-de-interes-public/organigrama.

Din aceasta rezultä relatiile existente între Senatul universitar, Rector, Consiliu de
Administrafie, Consiliul consultativ (lnternational Advisory Board) çi celelalte structuri
managerial-administrative. De asemenea, este evidenliatã existenla unor structuri absolut
necesare pentru funclionarea universitälii, cum sunt Comisia de eticã si deontologie
profesionalä universitarä sau Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitälii.

În organigramã se regäsesc çi structurile necesare pentru funcfionarea Scolii
doctorale (CSUD Scoala doctoralä interdisciplinarä), facultätile, institutele de cercetare
(lnstitutul de cercetare dezvoltare, Biroul de management al proiectelor, Biroul de proprietate
intelectualä, lncubatorul tehnologic si de afaceri), precum si compartimentele tehnice si

administrative.
Diagramele de relafii la nivelul departamentelor/structurilor institufionale

respectä prevederile legale, pe de o parte, dar asigurã, pe de altã parte, çi o funcfionare
eficientä a întregii universitäli, pe toate dimensiunile sale.

11.2.7 Baza materialã
Universitatea deline în proprietate 98,5% din spaliile de învã!ãmânt (Anexa ll.1 la

Raportul de evaluare internã), diferenfa pânä la. lOQo/o fiind reprezentatã de Clädirea corpului
Z, retrocedatä. Universitatea dispune de 22 corpuri de clãdire, 4 baze didactice si 3 sãli de
sport, cu suprafata totalä este de 98.190,63 m',75 de säli de curs si amfiteatre (cu 6.260
locuri si suprafa{a de 7.464,4 m'¡, 32 de sãli de seminar (cu 1.201 locuri si suprafala de
1.717,92 m2) gi 386 de laboratoare (cu 7.116 locuri çi21.133,78 m2) (Anexa l.23,Anexal.24
la Raportul de evaluare internã). De asemenea, ICDT oferã spalii de învä!ãmânt si cercetare,
astfel: 26 de säli de curs çi seminar (cu 330 locuri çi suprafala de 1.164 m2) çi 112 spatii de
cercetare (cu 7.901 m2) (Anexa 1.23 la Raportul de evaluare internã)

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

vigoare, asigurând desfäçurarea unui proces de învã!ämânt de calitate.
Sãlile de curs, seminar çi laborator sunt repartizate prin orarele säptämânale, în

concordan!ã cu mãrimea formaliunilor de studiu (Anexele la Rapoartele de evaluare internã
a programelor de studii).

În toate laboratoarele pentru lucrãri aplicative dotate cu tehnicä de calcul, aferente
tuturor programelor de studii universitare de licen!ä, existã câte un calculator pentru fiecare
student si, în puline cazuri, un calculator la doi studenli (Anexele la Rapoartele de evaluare
internã a programelor de studii). Pentru ciclul de studii universitare de masterat existã
asigurat cåte un calculator pentru fiecare cursant. Toate facultälile, departamentele si

laboratoarele etc. sunt conectate la internet (Anexa 11.36. Anexa 11.37 la Raportul de evaluare
internã).

Existä o bibliotecã universitarã modernã, dotatä si organizatã la cel mai înalt nivel.
Are secliuni cu acces liber la raft, secliuni de împrumut cafte, schimb de publicatii inter-
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bibliotecar etc. Existä biblioteci specializate la facultãlile de Muzicã si Constructii, precum çi
la fiecare departament (cu un fond de publicalii propriu pentru disciplinele din planurile de
înväfãmânt ale ciclurilor de studii universitare de licen!ä çi masterat). Numãrul publicafiilor:
721.030 volume, din care 553.065 cã(i, 121.627 reviste çi 46.338 colectii speciale (Anexa
l.28la Raportul de evaluare internä - Raport pag 41-42).

Existä sãli de lecturä la Biblioteca universitãlii, pe Colina universitãlii, la

departamente, la Mediatecã, în cãminele studenlesti, la lnstitutul de cercetare-dezvoltare al

universitãtii, numãrul total al locurilor în aceste spafii fiind de 1998 (Tabelul ll.4 - Raport pag.

41, Anexa 1.28 la Raportul de evaluare internä). Universitatea are înmatriculati în acest an
universitar 19320 studenfi (Anexa 1.17 la Raportulde evaluare internä).

Existä un numãr suficient de abonamente corespunzãtor misiunii programelor de
studii derulate în universitate (Anexa 1.28 la Raportul de evaluare internã). Biblioteca
universitãlii asigurä accesul la baze de date si informationale de renume. Aprecierea
procentualã (procent din fondul existent la 01.10.2017) a fondului de cã(i, reviste çi cursuri
achizitionate în ultimii 5 ani (2012-2017) se prezintã astfel: cã(i - 17.925 vol. = 3,14 o/o din
totalul cã(ilor; periodice - 7 .804 vol. = 6,05 % din totalul revistelor existente.

Universitatea dispune de numeroase softuri specializate utilizate pentru activitätile
didactice çi de cercetare, dintre care pot fi amintite:

1. pachete software de proiectare asistatã de calculator (CAD) - 60 de licente pentru
facultätile. lnginerie Tehnologicã si Management lndustrial, lnginerie Mecanicä si Design de
Produs si Mediu;

2. pachete software pentru analizá statistici (lBM SPSS Statistics Standard - Campus
Edition) - 65 de licen{e, pentru facultälile: Psihologie çi Çtiinlele Educatiei (20 licen{e), Stiinte
Economice si Administrarea Afacerilor (20 licenle), Sociologie çi Comunicare (25licenle);

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

de licenle pentru Facultatea de Çtiinla si lngineria Materialelor;
4. pachete software pentru baze de date si operare (Qtravel) - 22 de licenle, pentru

Facultatea de Alimenta{ie çi Turism;
5. pachete software matematice sau previzionale (Matlab Classroom) -75 de licenle,

pentru Facultatea de lnginerie Electricã si Stiinla Calculatoarelor.
De asemenea, universitatea dispune de o serie de softuri generale de largã utilizare

(Anexa 11.37, Anexe la Raportul programelor de studii evaluate).
Universitatea dispune de editurã proprie (Anexa 1.48 la Raportul de evaluare internã).

În ultimii 5 ani au fost publicateSS2 de titluri: cã(i tipärite - 193 titluri în 12.738 exemplare,
cã(i pe CD - 359 de titluri în 18.452 exemplare. Cursurile si celelalte materiale didactice sunt
tipãrite pe suport hârtie çi/sau CD-uri. Studen{ii au acces la aceste lucrãri, atât în biblioteci
(acces liber la raft sau împrumut), cât si prin achizitionare (cumpärare).

Laboratoarele tuturor disciplinelor (obligatorii, oplionale si 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, facultãlilor si universitätii
pentru completarea dotärii cu aparaturä modernã.

Universitatea dispune de 13 cämine studentesti, totalizând un numär de 4233 de
locuri de cazare (Anexa 1.25 la Raportul de evaluare internä). S-a investit constant în
creçterea confortului în cãminele studenleçti, iar în anul 2017 a fost demarat procesul de
pregãtire a documentafiei pentru construirea unui nou cãmin în cadrul programului
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Companiei Nalionale de lnvestilii de construire a 30 de cämine studenlesti la nivel nalional.
În perioada 2013-2017 au fost realizate lucrãri de investitii, reparalii, modernizäri în valoare
de 8.184.330 lei pentru cãmine-cantine (Anexa 1.26 la Raportul de evaluare internä).

Situatia centralizatoare a cererilor de cazarc çi a studentilor cazati în cãminele UTBv,
pentru perioada evaluatã, este prezentatä în tabelul urmãtor:

Cãmin

An universitar
2013t2014

An universitar
2014t2015

An universitar
2015t2016

An universitar
2016t20',17

An universitar
2017t2018

Gereri Caza\i Cereri Gazafi Gereri Caza!i Cereri Cazali Gereri Cazati

c1 336 336 392 336 437 336 412 336 368 336

c2 412 341 403 341 443 341 507 341 412 341

c3 389 216 416 216 281 216 438 216 310 216

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 314 308 358 308 402 308 546 308 426 308

c10 486 394 ,497 394 513 394 529 394 480 394

c 11 409 300 395 300 390 300 493 300 378 300

c12 324 281 414 281 365 281 397 281 324 281

c14 476 484 453 484 629 484 612 484 612 484

c15 391 377 405 377 493 377 428 377 428 377

c16 298 332 419 332 432 332 514 332 514 332

Total 4971 4233 5256 4233 5535 4233 6207 4233 5312 4233

I 1.2. 8 Activitatea fi n an ci ará
Activitãlile desfãgurate la UTBv privind asigurarea resurselor financiare çi folosirea lor

eficientä sunt în responsabilitatea Direcliei financiare çi contabilitate, a cärei organizare este
reglementatã printr-un regulament propriu (Anexa 11.24). Personalul angajat este
corespunzãtor posturilor ocupate, având studii economice de specialitate, medii çi
superioare. Conducerea directiei este asiguratã de un Director economic, economist cu studii
superioare.

În cadrul Direc{iei financiare çi contabititafe sunt angajate 23 de persoane, dintre care
14 cu studii economice superioare, 4 cu studii medii si 5 persoane (casier) cu studii medii în
domeniul economic.

Universitatea dispune de buget propriu de venituri si cheltuieli, cod fiscal si conturi în
lei si în valutä la ïrezorerie si bãnci comerciale (Anexa 1.32, Anexa 11.24). Planificarea
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financiarä a activitãlilor din universitate se face prin stabilirea alocafiei bugetare, având în
vedere Contractul institutional, Contractul complementar çi veniturile proprii ale institutiei.

Universitatea are organizatã contabilitate proprie, întocmeçte bilant contabil, cont de
execulie bugetarä si raport de gestiune propriu din care rezultä cã cheltuielile efectuate sunt
în concordan!ã cu legislalia în vigoare, cu veniturile încasate si destina{ia lor, precum gi cu

caracterul non-profit al institutiei (Anexa 11.24 la Raportul de evaluare internã). Serviciul
Contabilitate desfäçoarã în mod sistematic çi cronologic activitãli de înregistrare în
eviden{ele contabile a tuturor documentelor privind operaliunile patrimoniale, veniturile çi
cheltuielile bugetare. Activitatea de contabilitate este informatizatã çi permanent

transparentã, aspect constatat siîn timpul vizitei.

Taxele de çcolarizare acoperã cheltuielile pentru activitãlile didactice çi sunt
diferentiate pe domenii de studii (Anexa 11.38 la Raportul de evaluare internä). Taxele pe

domeniile universitare de licen!ã çi de masterat sunt aprobate anual de cätre Senatul
universitar çi aduse la cunoçtinfa studenlilor prin: Ghidul admiterii (Anexa 11.39 la Raportul de
evaluare internä), site-ul universitãtii çi avizierele facultätilor. Taxele scolare sunt cuprinse
între 2800 gi 6500 lei/an la programele de studii universitare de licen!ã, 2800 çi 5500 la

programele de studii universitare de masterat, iar la programele de studii universitare de
doctorat între 3500 çi 6000 lei/an. Cuantumul taxelor este afiçat pe site-ul universitãlii, la

adresa https://www. unitbv. rolstud*enti/administrative/taxe. html.

Existã Regulamentul pentru acordarea burselor çi a altor forme de sprijin material
(Anexa 1.55 la Raportul de evaluare internã). Bursele sunt acordate din alocafii de la bugetul
de stat si din resurse proprii (Anexa 1.31, Anexa 11.40 la Raportul de evaluare internä). Taxele
de çcolarizare çi alte taxe reprezintä venituri în bugetul institutiei si se utilizeazã conform
hotãrârilor Senatului universitar, din care fac parte si studenli.

În anul 2017, formele de sprijin acordate studenlilor din veniturile proprii ale

universitãlii reprezintã mai mult de 10% din totalul fondurilor alocate pentru burse si alte
forme de ajutor material pentru studen{i. Câteva date sunt semnificative în legãturä cu

bursele alocate de cãtre universitate, astfel:

pentru doctoranzii înmatriculati în anul universitar 2014-2015, la forma de învãtämânt
cu bursä/färä bursã (B-FB) (Anexa 1.20.1 la Raportul de evaluare internä);

universitãlii reprezintã 22,83o/o din totalulfondurilor alocate pentru burse si alte forme
de ajutor material pentru studenti (reduceri de la plata taxelor de cazare çi masã,
granturi de studii, reduceri de taxe de çcolarizare, scutiri de taxã de çcolarizare), în

cuantum de 68 149 271 lei (Anexa 11.40 la Raportul de evaluare internã).

Numãrul total al burselor alocate studenlilor din alocaliile bugetare este de:

201312014 - 701; 201412015 - 3296; 201512016 - 1468,201612017 - 858; 201712018 - 834.

Universitatea oferã, anual, sprijin financiar studenfilor pentru participarea la

concursuri çi evenimente çtiinlifice nalionale çi internafionale. De asemenea, UTBv a

implementat si sus{ine financiar o serie de programe destinate stimulãrii si recompensãrii
studen{ilor cu rezultate deosebite (cf Raport autoevaluare, pag. 23-24). Pentru cei mai
performan{i studenti - çefii de promolie ai tuturor facultãtilor - conducerea universitãlii
organizeazã anual Gala $efilor de Promo{ie; în cadru festiv, acegtia au posibilitatea sã îsi
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prezinte impresiile din timpul facultãlii si gândurile pentru viitor, alãturi de colegi, pãrin{i,

profesori çi alli invitali. În plus, studenlii sefi de promolie care îçi continuä studiile de
masterat la UTBv sunt recompensati cu câte un laptop si, în funclie de situatie, cu cazare çi
masä în regim gratuit. Acelasi principiu al recunoaçterii performanlei se aplicã în universitate
de la recrutarea candidatilor. De câliva ani, aceleaçi recompense (laptop gi cazarelmasã în

regim gratuit) li se oferã çi sefilor de promolie de la liceele din tarã care opteazä pentru un
program de studii universitare de licen!ã al universitãlii, iar prin programul ,,UTBv susfrne
performanfa" se oferá cazare çi masä gratuite çi un voucher de 350 de lei pentru rechizite
tuturor absolventilor de liceu care aleg sä studieze la Universitatea Transilvania din Braçov si

care au media anilor de studii de liceu peste 8, iar venitul pe membru de familie mai mic
decât salariul minim pe economie.

Compartimentul de Audit Public lntern din universitate realizeazá audituri interne,
conform normelor specifice domeniului Anexa 1.9 la Raportul de evaluare internä)

Rezultatele auditului financiar, împreunã cu analiza anualã a execuliei bugetului de

venituri si cheltuieli, au fost dezbãtute de Senatul universitälii çi publicate pe pagina de
internet a universitãtii la adresa https://www*Unitbv*ro/,"ç!-esp[e-:Un!_tbv/!nformatii:de-interes-
guþlic/transparenta-institutjgnala/buqet-bilanturi-contabile. 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 - Agentia Nationalä pentru Achizilii Publice (ANAP).

Constatärile echipelor de audit au fost consemnate în rapoarte (Anexa 11.41 la Raportul de
evaluare internä) ce au fost analizate în sedinte ale Senatului universitar, unde s-au adoptate
mäsuri de remediere: de exemplu, Raportul de control nr. 4346114.04.2017 a fost discutat în

sedinla Senatului universitar din data de 14.06.2017 (HS nr. 13). Aspectele privind situatia
financiarã a universitätii se regãsesc si în Raportul anual privind starea Universitálii
Transilvania din Braçov (Anexa 11.42 la Raportul de evaluare internã), întocmit de rectorul
universitãlii si publicat pe site-ul universitätii (hllps://UfwW,Un¡tþV.rol-4çspf*"un"itÞV/infpfmatii:

de-interes-pu bl ic/transparenta-institutionala/rapoarte. htm l).

Universitatea çi-a dezvoltat structuri çi instrumente specifice controlului managerial,
conform Ordinului Ministrului Finanlelor Publice nr. 94612005 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cu modificärile ulterioare Comisia de monitorizare, coordonare

çi îndrumare metodologicá a dezvoltärii sistemului de control managerial (Anexa 11.15 la

Raportul de evaluare internã) coordoneazã si controleazä implementarea în universitate çi la
toate entitälile structurale ale acesteia a standardelor de control intern, conform legii.

Universitatea, prin Compartimentul financiar-contabilitate, este integratä în Sistemul
Transparen(a hugetarã, portal realizat de Ministerul Finanlelor Publice, unde se încarcã
date privind veniturile çi cheltuielile entitäfilor publice, bazá de date care poate fi accesatä
online.

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

asigurã sustenabilitatea financiará a universitälii (Anexa 1.31 la Raportul de evaluare internã).
Cheltuielile de personal în perioada evaluatä, pentru fiecare an calendaristic, au reprezentat
procentual.2013 - 51,44%o;2Q14 - 50,77 %;2015 - 47,02o/o;2016 - 55,74o/o;2017 -
56,Q1o/o.

l/.2.9 Etica în Institu(ia de învã!ãmânt superior
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Codul de eticä çi deontologie profesionalä universitarä (Anexa 1.6 la Raportul de
evaluare internã) apãrã valorile libertãlii academice, ale autonomiei universitare çi integritãlii
etice. Universitatea dispune de mecanisme clare de aplicare a prevederilor Codului, puse în
practicã de Comisia de Eticä si Comisia de disciplinä, a cãror funclionare are la bazá
regulamente proprii (Anexa 1.6, Anexa 1.7 la Raportul de evaluare internã).

Universitatea, prin Senatul universitar, controleazã modul în care se respectã Codul
de eticä si face dovada aplicärii lui prin rezoluliile adoptate. Comisia de eticä gi
deontologie profesionalã universitarä a fost înfiin{atä în anul 2006, conform prevederilor

OMEC nr. 44942005 privind promovarea eticii profesionale în universitã,ti. Comisia
func{ioneazä în baza Codului de eticã çi deontologie profesionalã universitarä çi a

Regulamentului de organizare çifunc,tionare a Comisiei de eticã çi deontologie universitarã.
Comisia de eticä elaboreazä anual rapoarte, publicate pe site-ul universitälii:

http:íwww-,unitþv.rq/despre-:urutþy/Ufprmatii-de:tnte,!eq:puþltçlçpmisia:de etiça-

-uni-versitara.html.
În anul 2017, conform Raportului Comisiei de eticã

(hl1pS;//"www-unitþv. rpld-o""çumen-te/de"s-pre:unitþv/jnf.*inte_r"eç:puþli_c_/çsmisia:efi"çe:

niv/ arte-com ica-univ/ 2017 , au existat un numär de 6 cazuri
dezbãtute în aceastä structurä, dintre care în o situa{ie s-a acordat avertisment scris, iar în
celelalte cinci cazuri s-a constatat cä nu sunt încälcate prevederile Cartei Universitätii çi a

Codului de eticã çi deontotogie universitarãt.în anul 2016, conform Raportului Comisiei de
eticã (https ://www. u n itbv. ro/d ocu m e nte/des pre-u n itbv/i nfo-i nteres-ou bl ic/com isia-etica-
qniV-/"t"ap_palt"ç-çomisiq_e"-ti"çA-"U-niV/R"apq!-t elic-a_?_QlÇ,pdÐ, structura a fost solicitatã sã

analizeze si sä se pronunle pentru un numãr de 15 cazuri.
În UTBv funclioneazá si Comísia de disciptinã, înfiinlatã în anul 2007, care este

implicatã în procesul de rezolvarc a reclamaliilor privind abaterile disciplinare primite de la
membrii comunitälii academice. Funclionarea acestei comisii are la bazá Regulamentul de
func{ionare a Comisiei de disciplinã (Anexa ll.3 la Raportul de evaluare internã) çi
reglementärile în vigoare.

II.3 EFICACITATEA EDUCATIONALÃ A INSTITUTIEI DE ÎI{VÃTÃMÂNT SUPERIOR
/l.3.1 Admiterea

UTBv aplicã o politicã transparentä de recrutare çi admitere a studenfilor, care se

face pe baza unei metodologii proprii (Anexa 11.39 la Raportul de evaluare internä).
Admiterea se bazeazä pe un sistem transparent de seleclie, avându-se în vedere exclusiv
competenfele candidafilor. lnformatiile legate de admitere sunt anunlate public cu cel pu{in

çase luni înainte de organizarea admiterii, prin brosura Ghidul admiteriisi pe site-ul UTBv, la

adresa http;//www.unitþv,rqidoçqmente/desp!'e-unitþv/reqqlamente:hatararilreg!rlamentele
univ_çrs_ltalüls_tud_entilMel-od"q!çgi"a*admitere*liçpnla m"a"çf"çrat ?9,] Q.?Q17",pdf

Promovarea ofertei educalionale se realizeazá utilizàndu-se metode variate (anunturi
prin intermediul mass media ç¡ pe site-ul universitälii, pliante çi broçuri, ,,Zilele por{ilor
deschise" si alte manifestäriîn care sunt implicate atât cadre didactice, cât çi studenli).

Admiterea studenlilor se face pe baza Metodologiei privind organizarea çi
desfäçurarea concursului de admitere în lJTBv, elaboratä în conformitate cu legislatia în

vigoare çi actualizatã anual. Înscrierea se face numai pe baza Diplomei de Bacalaureat sau
a altor acte echivalente recunoscute de MEN. Admiterea se face pe bazá de concurs
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organizat conform legii. La verificarea prin sondaj, la secretariate, a dosarelor candidafilor nu

au fost constatate nereguli.
Se elaboreazá anual Ghidul admiterii (Anexa 11.39 la Raportul de evaluare internä),

care precizeazä metodologia organizãrii si desfäsurãrii concursului de admitere, numãrul
locurilor çi forma de admitere pe domenii/programe de studii. Modul de admitere si probele

de concurs sunt stabilite prin decizii la nivel de facultate çi aprobate de Senatul universitar. În
prezent, circa 314 dintre facultäti aplicä concursul pe bazá de dosar, iar doar 1/4 concursul
tradilional, bazat pe criterii combinate, în care rezultatul la proba de concurs deline o

pondere între 50 çi 90% din nota finalã. Conform Metodologiei, examenul de admitere constã
într-o serie de probe, diferentiate pe facultãti, cum ar fi:

a) Facultatea de Medicinã: concursul de admitere constä din douã probe scrise la
disciplinele Anatomie çi Chimie sau dintr-o singurã probã combinatã (în funclie de
programul de studii);

b) Facultatea de Muzicà si Facultatea de Educalie fizicã çi sporturi montane au, pe lângä
probele scrise, si probe de aptitudini.

La celelalte facultãfi, admiterea se face pe baza unei singure probe çi / sau a

rezultatelor oblinute de candidat la examenul de bacalaureat, luat în considerare (global sau
s e cve nf i a l ) în d i f e rite po n d e ri ( hl-tpS; {lA"dm iLp te.U n itþ"-v_ "r_ol)

Condi{iile de admitere pentru programele de studii universitare de masterat propuse a

se organiza în anul universitar 2018-2019 sunt prezentate pe site-ul universitãfii la adresa
https://adm itere. un itbv. ro/imaqes/documente/m asterat/cond iti i-

admitgre/Admite_r.gTo2"02018%20mastef7o2-0_crite"rii.pdf pentru forma de învãtämânt cu

frecven{ã, iar pentru forma de învätãmânt cu frecven!ä redusä la adresa
httpE:iladmitere, unitþv, rqûm ases/docu mentelmaqtefatlqonditii:
admitere/Admitere 2018 master. FR criterii v2.pdf.

Goncursul de admitere la doctorat are loc sub formã de examen de specialitate (una

sau mai multe probe specifice domeniului de doctorat). Tematica çi, dupä caz, temele
propuse pentru concursul de admitere si bibliografia pentru examen sunt stabilite si

comunicate de cãtre conducätorii de doctorat. Media de admitere la doctorat se obtine ca

medie aritmeticä dintre:
a) media ob{inutä la examenul de specialitate (media aritmeticä a notelor membrilor comisiei
de admitere);
b) media obtinutã Ia examenul de disertalie (unde este cazul);
c) media obtinutä la examenul de licen!ä.

Media de admitere constituie criteriul de admitere si de ierarhizare a candidatilor
pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (finantate de la buget si cu taxã) çi a burselor
de studii doctorale, conform criteriilor specifice. Candidalii care oblin la examenul de

specialitate o medie mai micã de I (opt) sunt declarali respinçi
//www.unitbv.rolce admitere/co ditii-d
În cadrul UTBv au fost înmatricula{i, cu respectarea prevederilor legale, de-a

perioadei evaluate, mai mul{i studenli internalionali, repartiza{i astfel pe ani universitari
. 201712018 - 317 studenli;
c 201612017 - 325 de studen{i;
. 201512016 - 321 de studenti;

lungul
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. 201412015 - 309 studenti;

. 201312014 - 286 de studenti.

ARACIS

1/.3.2 Activitatea de formare profesionalã a studenlilor
Contractul de studii si actele adilionale aferente sunt încheiate în douã exemplare: un

exemplar se înmåneazä studentului, iar celãlalt se pästreazá în dosarul studentului, la
secretariatulfacultätii. În contractul de studii se specificã programul de studii, durata studiilor,
sistemul de credite si condiliile de promovare, diploma oblinutä la absolvire, serviciile oferite,
facilitälile si toate obligaliile de care universitatea este rãspunzätoare, drepturile si obligatiile
financiare si de studiu ale candidatului etc.. În baza acestor acte, candidatul este înmatriculat
ca student.

Programele de studii universitare de licentã/masterat se organizeazá pe baza planului

de învätämânt aprobat de Senatul universitar.
Fiçele de disciplinã au structura si continutul corecte, sunt întocmite cu seriozitate çi

con{in referiri la bibliografie recentä çi relevantä. Din analiza realizatá atât la nivel

institulional, cât si pentru programele de studii, a rezultat respectarea, cu câteva exceplii,
normelor privind mãrimea forma{iilor de studii, precum si corelarea acestora cu spaliile de
învãtãmânt, conform orarelor afisate. O exceplie este reprezentatä de programul

Comunicare çi rela{ii publice, unde grupa de studiu ar trebui sã fie formatä din 25-30/33 de
studenli, pentru a asigura transferul de cunoçtinte în mod eficient, iar în prezent în anul ll de
studiu existä 2 grupe cu 44 de studenfi în grupã.

Începånd cu anul universitar 2009-2010 se aplicã mäsura stabilitã de cätre Senatul
universitar prin care trecerea într-un an de studii superior se realizeazá prin acumularea a

minimum 40 de unitäfi de credit pentru anul de studii în curs si având anii de studii anteriori
promovali integral. Statutul de student bugetaVcu taxä se poate modifica de la un an

universitar la altul, în functie de îndeplinirea criteriilor si a standardelor de performan!ä

stabilite de Senatul universitar si stipulate în Contractul de studii universitare: ob{inerea
numärului necesar de credite pentru trecerea în anul urmãtor gi ierarhizarea studenlilor dupã
suma punctelor valorice acumulate în anul anterior. Toate aspectele referitoare la activitatea
profesionalã a studenlilor sunt reglementate prin Regulamentul privind activitatea
profesionalá a studenflor (Anexa 1.38 la Raportul de evaluare internä).

Conferirea diplomelor si certificatelor de absolvire se face în conformitate cu conditiile
stabilite de lege, in baza Metodotogiei de organizare a examenetor de finalizare a studiitor
universitare (Anexa 11.44 la Raportul de evaluare internã) - pentru ciclurile I si ll, si a

Regulamentului privind organizarea çi desfäçurarea studiilor universitare de doctorat -
pentru ciclul lll de studii. Documentele sunt emise de Secretariatul Universitãlii çi sunt
semnate de rector, decan, secretarul sef al universitälii çi secretarul sef al facultälii. Existã

Registrul matricol pentru fiecare program de studii, precum si Foaie matricolã/Supliment la

diplomä pentru fiecare absolvent. Începând cu anul universitar 2006-2007, universitatea a

eliberat Suplimentul la diplomã tuturor absolvenlilor (Anexa 11.43 la Raportul de evaluare
internã).

Respectarea ponderii de reprezentare a studenlilor în structurile universitare de
conducere (senat çi consiliile facultãlilor) a fost constatã în momentul vizitei si a rezultat
atât din documentele analizate, cât çi în urma discutiilor cu studentii.
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În conformitate cu Legea educatiei na{ionale nr. 112011 cu modificärile si completärile
ulterioare, UTBv aplicä principiul reprezentärii studentilor la toate nivelurile, aceçtia având
reprezentanti în toate structurile de conducere: Consiliul facultätii, Consiliul de Administralie,
Senatul universitar. În plus, Comisia de eticã çi deontotogie profesionatä si Comisiite pentru
evaluarea çi asigurarea calitã{ii(la nivel institulional si pe departamente) includ reprezentanli
ai studentilor. Cei 23 de studenti senatori (Anexa 11.11 la Raportul de evaluare internã), aleçi
conform Regulamentului pentru alegerea reprezentan{ilor studentilor (Anexa ll.12la Raportul
de evaluare internã), sunt încurajali sã participe activ la sedinlele Senatului universitar,
formulând propuneri çi amendamente.

Condifii privind transferul studenlilor.
in Regutamentul privind activitatea profesionatá a studenflor (Anexa ll.5 la Raportul

de evaluare internä) sunt preväzute conditiile referitoare la transferul studentilor.
Transferurile interne çi externe s-au efectuat numai la începutul anului universitar, conform
reglementãrilor legale.

Situalie statisticã TRANSFERURI de la ultima evaluare: cu lN definind - Transfer
INCOMING: cuprinzånd studenfii care au depus cerere de transfer la UTBv sau au fost
înmatriculati în an superior ca urmare a lichidãrii studiilor la o altã universitate, iar cu OUT -
Transfer OUTGOING: cuprinzând studentii care au depus cerere de transfer de la UïBv
cätre altã universitate sau care au fäcut cerere de retragere de la UTBv în vederea
continuãrii studiilor la altä universitate (cu precizarea universitãlii de la care a venit, respectiv
a plecat).

Facultate

IM

ITIMI

2017-2018

OUT

2013-2014 2014-2015 2015-20'16 2016-2017

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN

1/Univ. Tehnica
Cluj Napoca

2l UnN.
Politehnic

a
Buqlreçti

çi
Univ.

Tehnicã

Cluj-
Napoca

4/ Univ. Poli

teh
n¡câ

Bucureçti

6 / Univ.
Politehnica
Buorreçti;

Univ.
Lucian
Blaga

Sibiu; Univ.
Stefan cel

Mare

Suceava

10 /Univ.
Pol¡tehnica
Bucureçti;

Univ. Tehnica
Cluj

9 /lJniv.
Politehnica
Bucureçti;

Univ. Tehnicå
Cluj; Univ.

Petru Maior
Târgu Mureç

2l Univ.
Politehnica

Timiçoara çi
Univ.

Tehnicå din
Viena

1/Univ.
Ovidius

Constanta

2l Univ.
Babeç-

Bolyai Cluj-
Napoca Ç¡

Univ.
Petrol si

Gaze
Ploieçti

2/ Univ. L.

Blaga Sibiu si
Universitatea

Tehnicã
Viena

1l
Univ."Tehnicã

"Gheorghe
Asachi" laçi

srM
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20't3-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN

1/ Univ.
Dunãrea de Jos

d¡n Galati;

1/ Univ.
Pol¡tehn¡c

a

Bucureçti

2l Univ.
Petrol çi
Gaze din
Ploieçti;

Univ.
Politehnica
Bucureçti

2/ Un¡v. Vas¡le
Alex. din

Bacãu; Univ.
Europa de
Sud/Est
Lumina

4/ Un¡v.

Dunãrea de
Jos din

Galati; Univ.
Petrol ç¡
Gaze din

Ploieçti; Univ
Aalborg

Danemarca

1t
USA
MV

Bucur
eSt¡

1/ USAMV
Bucureçti

1/ Univ. din
Cra¡ova

1/ Univ.
Tehnica

Cluj
Napocå

1/Univ. Gh.
Asachi laçi

1/ Univ.
Politehnicã
Bucuresti

1/Univ.
Politehnicã
Bucureçti

'tl Univ. Gh.
Asachi laçi

2/ Univ. Babe$-
Bolyai, Cluj-

Napoca, Univ.
din Craiova

2/Univ. din
Bucureçti,

Univ. Petrol

ç¡ Gaze din
Ploieçti

1/Univ. din
Craiova

1/ Univ.
Dunãrea de

Jos din Galati

1/ Univ.
Ov¡dius din
Conslanta

13/ Univ.
George

Bariliu din
Braçov

1/ Univ. de
Vesl Vasile
Goldiç din

Arad

6/ Univ.
George Baril¡u

din Braçov
Univ. Creçtinå

Dimitrie

Cantemir;
Univ. V.

Alecsandri din
Bacåu

1/ Univ.
Dunãrea de Jos

din Galali

1/Univ.

Petrol-Gaze
din Ploieçti,
1/Univ..din

PiteÇti
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2017-2018

OUT

1/Univ. Petru
Maior d¡n Tg.

Mureç

Facultate

IESC

SEF

IL

CT

MI

AT

DPM

SEAA

LT
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN

7/ UMF cfin Tg.
Mureç,

UMF Cârol

Davila din
Bucureçti, UMF

laçi,
Universitatea

Ovidius
Constanta UMF

Cluj

4/ UMF
Carol

Davila din
Buøreçti,
UMF laçi,
Universita

tea
Titu

Maioresqr
Buanregti

9/ UMF din
Tg. Mureç,
UMF Carol
Davila d¡n

Buæreçti,
Univ.

Dunãrea de
Jos Galali,
UMF Cluj

8/ UMF din
Tg. Mureî,

Univ.
Dunårea

de Jos din,
Gâlati,

UMF Carol
Davila din
Bucureçti

1/ Univ.
Dunãrea

de Jos din,
Galal¡

2I UMF
Craiova ç¡

Univ. Lucian

Blaga Sibiu

1/Univ.
Nalionalã
de Muzica
Bucureçti

2/Univ.Nat.de
Arte G.

Enescu laçi
Univ. Valahia

din
Târgoviçte

1/ Univ.
Vasile Alex.
din Bacãu

1 / Univ.
Ecolog¡cå
Bucureçti

4/ Univ.
Ovidius din
Constanla;
Un¡v. din
Oradea;
UNEFS

Bucureçti çi
Univ.

Stefan cel
Mare din
Suceava

Z Univ. Vasile
Alex. din

Bacåu; Univ.
Babeç-Bolyai
Cluj-Napoca

2/ Univ. Ctin
Brâncuçi

Târgu Jiu;
Univ.

Dunårea de
Jos Galali

2l Univ.
Petrol Gaze

Ploiest,
Univ. din
Bucureçti

1/ Univ. Al.
l. Cuza din

laçi

3i Univ. din
Bucureçti,
Univ. din
Craiova,

Univ. Petrol

Gaze
Ploiesti

2/ Univ.
Dunårea de
jos Galati;

Univ. Babeç
Bolyai
Cluj

11/ Univ.
George
Bari!iu
Bragov

5/ Univ. Petru
Maior din Tg.
Mureç , Univ

George
Baritiu; Univ.
Lucian Blaga
Sibiu, Univ.

Dimitrie
Cantemir

3/ UAIC laçi,
Univ. Titu
Maiorescu
Bucureçti,
Un¡v. d¡n

Bucureçti

Facultate

MD

MZ

EFSM

PSE

DR
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2017-2018

OUT

3/ Univ. Din
Piteçti, Univ.

Titu Maiorescu,
Univ. Din
Bucureçti
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Facultate

IOSUD

20't7-2018

Evaluarea pe parcurs, exam¡narea ç¡ notarea student¡lor
Universitatea are reguli definite priv¡nd organizarea çi desfãçurarea evaluãrii

studenlilor, cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesionalá a studenflor (Anexa ll.5
la Raportul de evaluare internã). La examinare participã, pe lângä titularul cursului, cel pulin

încä un cadru didactic:
Añ.15
(1) Evaluarea pregãtirii profesionale a studenlilor se face pe tot parcursul studiilor,

precum çi prin examene sau colocvii care se susfin în sesiunile stabilite conform structurii
anului universitar çl fþei disciplinei.

(2) Sesiunile pentru suslinerea examenelor sunt:sesiunea de iarnã/sesiunea de varä,

sesrunea de restan{e sl sesr¿rnea de reexaminãri.
Art. 16
(1) Aprecierea competen{elor studentilor se face cu note, numere întregi de la 1 Ia 10,

sau prin catificative de admis/resprns, conform planului de învä{ãmânt. Nota minimã de
promovare este S(cinci).

(2) La disciplinele la care se susfrn mai multe probe, examinatorul stabileçte o singurä
notã, prin aprecierea tuturor rezultatelor obtinute de student, cu ponderile prevãzute în fiça
disciplinei.

(3) La disciplinele care se finalizeazä prin examen scn's, cadrul didactic titular
prezintã, Ia sus{inerea probei, punctajele pentru fiecare subiect çi afiçeazä baremul de
evaluare, imediat dupä sus{inerea probei.

(4) Notele ob{inute la examene se consemneazá în carnetul studentului çi în

cataloage, la secretariatul facultã{ii, în maximum 2 (douá) zile lucrätoare de la suslinerea
probei, de cätre cadrul didactic examinator, respectiv de cätre preçedintele comisiei de
examinare.

Organizarea examenelor de finalizare a studiilor
Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate si se desfãsoarä pe baza

Regulamentului privind activitatea profesionalä a studen{ilor (Anexa ll.5 la Raportul de
evaluare internä).

Conferirea diplomelor si a certificatelor de absolvire se face în baza Metodologiei de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare (Anexa 11.44 la Raportul de
evaluare internä), în conformitate cu conditiile stabilite de lege.
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Asigurarea mobilitãlilor la nivel nalional gi internalional
Mobilitatea academicä a studen{ilor se face în baza Regulamentului privind activitatea

profesionalã a studen{ilor (Anexa.ll.5 la Raportul de evaluare internã), cu respectarea
legislatiei în vigoare (Ordinul MEN nr. 651119.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind
mobil itatea academ icã a studen{ilor):

Arf.27
(1) Mobilitatea academicä reprezintä dreptul studen,tilor de a li se recunoaçte creditele

transferabile dobândite, în conditiile legii, Ia alte institu{ii de învã{amânt superior
acreditate/autorizate provizoriu din {arã sau din strãinãtate. Mobilitatea poate fi internã sau
internationalã, respectiv definitivä sau temporará, pentru toate formele de învãlämânt.

Att.28
(1) Mobilitatea internà temporarã a studentilor se poate realiza între douá institutii de

î nv ã! a m â nt s u pe ri o r ac red it ate/a uto riz ate p rov i zo ri u, d u p ã c az.

(2) Recunoaçterea creditelor de studii transferabile çi a compatibil¡tätii curriculei se
realizeazã atât la începutul, cât çi la sfârçitul perioadei de mobilitate, în baza prezentului
regulament, de cãtre Comisia de echivalare a creditelor.

Art.29
(1) Mobilitatea interna,tionalä temporarã prin programe internalionale se realizeazã în

conformitate cu reglementärile ce privesc respectivele programe.

I 1.3. 3 Val o rifi c area cal ific ãri i obli n ute
Concordanfa între planurile de învãfämânt çi competenfele agteptate la

finalizarea ciclului de studii; consistenfa figelor de disciplinä
Pentru a rãspunde nevoilor de instruire ale candidafilor, precum çi nevoilor

angajatorilor, UTBv çi-a lärgit si diversificat continuu oferta educalionalã. Procesul este
dinamic si se deruleazä concomitent cu analiza funcfionärii programelor de studii din
universitate, pe baza mai multor criterii: compatibilitatea cu programele de studii similare din
UE, cerinlele zonei, numärul de candidafi la admitere, numãrul de studenti care au promovat
anul l, formarea unor linii de educa{ie Licen!ä - Masterat - Doctorat, compatibilitatea cu
directiile de cercetare ale departamentelor coordonatoare etc. Ca urmare, periodic sunt
propuse spre evaluare noi programe de studii, iar unele programe de studii mai putin

atractive au fost desfiinlate.
Urmând strategia universitäfii, în ultimii 5 ani au fost iniliate 7 programe de studii

universitare de licen!ä çi 16 programe de studii universitare de masterat. Totodatä, în urma
analizelor realizate anual, o serie de programe de studii au fost oprite sã funcfioneze,
datoritä nivelului de atractivitate redus în rândul candidalilor la admitere.

Diplomele oferite absolvenlilor sunt în concordanfã cu calificärile universitare
reglementate la nivel nalional prin Cadrul National al Calificãrilor.

În cadrul universitãlii se realizeazá revizuirea periodicã a programelor de studii,
urmãrindu-se armonizarea lor continuä cu cerin{ele pie{ei calificãrilor universitare. Deciziile
privind întreruperea derulãrii unor programe de studiu se bazeazá si pe informalii economice,
furnizate de Biroul de gestiune a proceselor academice (Anexa.ll.18 la Rapoftul de evaluare
internã).
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La unele programe de studii, de exemplu lnginerie Electricã si Calculatoare, s-a
constatat în timpul vizitei cã studenlii nu stiu aproape nimic despre oferta de cursuri
facultative. Desi la nivel de universitate existã o metodologie prin care un student poate avea
acces la orice curs din cadrul universitãlii, s-a constatat cã, în ultimii ani, în afara disciplinelor
din cadrul modulelor psiho-pedagogice, studentii de la acest program de studii nu au optat
pentru nicio disciplinã facultativã.

Practica studenfilor
În scopul îmbunãtälirii practicii studenfilor, au fost implementate instrumente noi de

colaborare a universitãlii cu organizatiile economice si non-profit. lnformatiile utile privind

organizarea practicii si oferta de practicã sunt prezentate pe site-ul Biroului de relatii cu
mediul economic, la adresa http.//old,unitþv.fqlstudenti/Practicastudentilor.aspx. În anul
universitar 2014-2015 s-a derulat un amplu proiect finan{at din fonduri structurale europene,
având ca rezultat orientarea profesionalä prin consiliere si vizite de studii în companii a unui

numär de 3080 de studen{i de la majoritatea programelor de studii universitare de licentã si,
pa(ial, de la masterat. Tot în cadrul acestui proiect, 50 de studenti au beneficiat de stagii de
practicä în organizatii din Uniunea Europeanã, iar alli 40 în companii din România
(htlp:/i*consiliereqipractiça.rry.r:o/qgleçtiv,BhB). În anii 2016 çi 2017 a continuat procesul de
consiliere a studenlilor, sprijinit de douä proiecte de dezvoltare institulionalã implementate în

acest sens.
La întålnirea avutä cu angajatorii în cadrul vizitei de evaluare, aceçtia au solicitat

cresterea ponderii pregätirii aplicative si practice a studentilor, inclusiv introducerea unor
stagii de practicä cu duratä mai mare.

Folosirea noilor tehnologii în procesele educalionale. Gentrarea predãrii -
învãfärii - evaluärii pe student

În prezent, cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii în procesul
didactic. În acest sens, cursurile çi seminarele, precum çi activitälile practice, se desfãçoarã
utilizând instrumente didactice moderne, cum ar fi: flipchart, video-proiector, laptop si metode
moderne: e-mail, pagina web pentru tematicã, bibliografie, resurse de învã!ãmânt în format
electronic. Existã nevoia unei preocupãri permanente în cadrul universitãtii pentru

achizitionarea unor softuri de ultimã generalie, pentru a se menline un contact permanent cu

activitatea practicã efectivä.
Cadrele didactice de la UTBv îsi îmbunätäfesc continuu metodele de predare,

valorificând prin tehnologia de predare si rezultatele cercetärilor proprii din proiectele

educalionale derulate exa 1.21 Anexa 1.22 1, Anexa 1.22 2, Anexa 1.22 3, Anexa 1.22 4
la Raportul de evaluare internã). La toate formele de studiu se utilizeazã metode interactive
de predare, bazate pe munca în echipã, comunicarea cu studenlii, antrenarea lor la diferite
prezentãri sau experimente demonstrative. Strategia de predare are în vedere çi nevoile
studenlilor cu dizabilitäli.

Universitatea creeazã condilii çi experienle de învälare care conduc studenlii sä

descopere çi sã producã cunoaçtere prin participarea la proiecte de cercetare stiinlificã,
inclusiv în colaborare cu parteneri din mediul economic. Oportunitätile de colaborare cu

companii na{ionale si interna{ionale din zona Braçovului s-au materializat prin acorduri de
cooperare gi contracte specifice care vizeazã diverse tipuri de activitãli: practica studenfilor,
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programe de studii dezvoltate în colaborare cu companii (în special la nivel de masterat çi
formare continuä), dezvoltarea de laboratoare çi säli de pregätire destinate cercetãrilor
aplicative sau sesiunilor de instruire specificä, proiecte în colaborare - ca parte a proiectelor

de diplomä/a disertaliilor/a lucrärilor de doctorat. Din anul 2012, relalia cu mediul economic çi
socio-cultural s-a institutionalizat prin crearea si operationalizarea Consiliului partenerilor din

mediul economic çi socio-cultural, care include reprezentantii principalelor companii çi
institulii din regiune; acesta se întruneçte de douã ori pe an cu reprezentanlii universitãtii, în

vederea analizárä si implementãrii celor mai eficiente mãsuri de colaborare. Din acelaçi an,

evenimentul Absolvenliiîn Fa{a Companiilor (AFCO) are loc anual la UTBv, aducând fa!ä în
fa!ä pe cei mai buni studenti cu proiectele lor si pe reprezentantii mediului economic. De

asemenea, din anul 2Q14 s-a deschis Podiumul companiilor (în holul central al Campusului
Colina), o zoná de interacliune permanentã dintre studenlii universitälii si companiile
partenere sau potenlial partenere. $coala de varã Transilvania Summer Event - ïSE
completeazä activitälile de colaborare cu mediul economic, reunind, pentru o säptämânä, în

fiecare varã, studenli ai tuturor facultãlilor, în calitate de cursanli, gi specialiçti din mediu
economic, în calitate de lectori. Un alt eveniment devenit deja o traditie îl reprezintä

,,Schaeffler Day", mantfestare bianualã în cadrul cäreia reprezentanti ai companiei Schaeffler
conferenliazá pe teme din domeniul ingineriei; conferin{ele sunt urmate de seminare la care
participarea studenlilor este interactivä ://o I d. u n itbv. rolStude nti/S chaeff I e

Cursurile sunt interactive, bazându-se pe dialogul permanent dintre cadrul didactic si

studenli, stimulându-se, astfel, gândirea si creativitatea studentilor. Metodele de predare-

învälare s-au axat continuu pe dialogul cu studenlii, pe importanla laturii formative în
activitatea didacticã. Aceasta, alãturi de cea informativã, stimuleazã învälarea creativä çi
contribuie la îmbunätãlirea permanentã a cunoçtinlelor, calitälilor çi competenlelor
studen{ilor.

Mecanisme de urmãrire a traseului absolvenlilor
Compartimentul ALUMNI sprijinä si îndrumã tinerii absolvenli çi realizeazã studii

statistice privind oblinerea de indicatori cu privire la angajabilitatea pe domenii, în strânsä
colaborare cu companiile. În prezent, existã o platformã on-line pentru comunicarea cu

ALUMNI (Anexa 1.52 la Raportul de evaluare internä), care vizeazã oblinerea unui feedback
util din partea absolventilor ce completeazá chestionarele.

Structurile direct implicate în inse(ia profesionalã a absolven[ilor (Centrul de
informare, consiliere çi orientare a carierei- Anexa 1.53 la Raportul de evaluare internã) si

ALUMNI permit atât înregistrarea si valorificarea datelor privind evolulia în carierã a
absolven{ilor universitãlii, cât gi conectarea mai bunã la feedback-ul oferit de mediul
economic çi socio-cultural.

Rata de inse(ie a absolventilor este peste nivelul de 50% la toate programele de
studii. lnstitu!ia evaluatã efectueazä studii privind insertia profesionalã a absolven{ilor.
Conform studiului efectuat în anul 2015,71,44o/o dintre absolvenli erau angajati în institutii cu

capital privat, 23,640/o în institulii publice si 1,670/o în fundafiilasociatii/ONG-uri. (v. Rapoartele
de evaluare internã ale programelor de studii din universitate; Raportul anual privind starea
UTBv - Anexa 11.42 la Raportul de evaluare internã).
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Cel pulin 50% dintre absolvenlii ultimelor douã promotii sunt admisi la studii
universitare de masterat, indiferent de domeniu (anexele Rapoartelor de evaluare internä a

programelor de studii çi rapoartele sintetice postate la adresa www.alumni.unitbv.ro).

/l.3.4 Activitatea de cercetare çtiinlificã
Misiunea declaratã a UTBv este de a produce çi transfera cunoaçtere cãtre

societate, printre altele si prin cercetare çtiinlificä avansatä, dezvoltare, inovare çi transfer
tehnologic.

Strategia UTBv privind cercetarea stiin{ificä, pe termen mediu çi lung, adoptatä de
Senatul universitar, este comunicatä întregii comunitãti universitare, pe site-ul universitãtii
(h_ttp/r¿Uww.unitbv.ro). Sunt precizate si practicile de obfinere gi alocare a resurselor pentru

cercetare. Structurile de conducere ale facultälilor si departamentelor definesc strategiile de
cercetare ale facultãtilor/departamentelor, având în vedere valorificarea si dezvoltarea
resurselor disponibile prin cercetãri în domeniile prioritare, în conexiune cu programele de
studii.

Activitatea de cercetare este o activitate a fiecãrui 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 stiinlificä a cadrelor
didactice se face on-line, începând cu anul 2005, pe baza unor instrumente specifice (Fiça

de raportare a activitälii de cercetare çtiinlificä - FRACS, Anexa 1.45 la Raportul de evaluare
internä).

Programarea cercetãrii în UTBv line cont de direcfiile de cercetare prioritare la nivel
nafional çi european si de criteriile calitative de evaluare a cercetãrii, asigurând creçterea
competitivitãlii çi a vizibilitätii activitãfii de cercetare-dezvoltare. Au fost definite 30 de centre
de cercetare çtiinlificä (Anexa 1.20.2 la Raportul de evaluare internä), în conexiune cu

direcliile prioritare la nivel na{ional çi european. Organizarea si strategia de dezvoltare a

centrelor de cercetare constituie atributul departamentelor de care acestea apartin. Cele 30
de centre de cercetare stiinlifice din departamentele universitãlii sunt integrate în lnstitutul de
Cercetare-Dezvoltare al universitätii (httB.//old.unitþv,rp-1iqd-t*!"ql). lnfrastructura centrelor de
cercetare cuprinde echipamente performante, achizitionate mai ales în ultimii ani prin

proiecte çi granturi - peste 70o/o din infrastructurã este achizilionatã din fonduri structurale,
prin proiectul ,,lnstitut CDI Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilä, PRO-DD",
implementat în perioada 2009-201 3.

Activitatea de cercetare çtiinlificä este coordonatä de un prorector responsabil cu

activitatea de cercetare stiinlificä çi informatizare, care are în subordine, conform
organigramei, $coala doctoralá interdisciplinarà, lnstitutul de cercetare-dezvoltare, Biroul de
management al proiectelor, Biroul de proprietate intelectualã si lncubatorul tehnologic çi de

afaceri.
Universitatea deruleazã proiecte de cercetare çtiinlificã în parteneriat cu universitäli

europene si internationale, 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:
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2013 - 7.656.942 lei; 2014 - 6.801 .212 lei', 2015 - 8.960.925 lei; 2016 - 13.755.067 lei;

2017 - 13.781.606 lei; ceea ce conduce la un TOTAL de 50.955 .752\ei.
În UTBv existã un climat çi o culturä centrate pe cercetare, atestate de realizãrile în

domeniul cercetãrii stiinfifice: granturi de cercetare, publicalii, servicii de consultan!ã (Anexa
1.21 la Raportul de evaluare internã). Programele de pregätire prin doctorat si post-doctorat

dezvoltate în universitate prin $coala doctoralã interdisciplinarã asigurä formarea tinerilor
cercetãtoriîn 18 domeniide doctorat (Anexa 1.46 la Raportul de evaluare internä).

UTBv are un sistem modern de management al activitãlilor de cercetare stiintificä,
caracterizat prin structuri, procese si metode specifice de planificare, monitorizare çi 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 çi
evaluarea activitãlii de cercetare stiinlificã au fost create proceduri gi au fost dezvoltate
aplicalii soft (Anexa.ll.45 la Raportul de evaluare internã).

Biroul de Management al Proiectelor (Anexa 1.21 la Raportul de evaluare internã)
asigurã monitorizarea proiectelor gi gestiunea informaliilor necesare managementului
cercetärii gtiinlifice din universitate.

lnstitutul de cercetare-dezvoltare ICDT asigurã o infrastructurã de înalt nivel si

creeazá premisele pentru cregterea calitälii activitãlii de cercetare çtiinfificä. Printre
rezultatele semnificative pot fi men{ionate: participarea cu succes a unor echipe de cadre
didactice çi cercetãtori la competi!iile nalionale si internalionale în domeniul cercetãrii
stiinlifice (de exemplu, câçtigarea în calitate de coordonator a proiectului eHeritage în cadrul
competitiei Orizont 2020), dezvoltarea unor produse inovative (de exemplu, colectoare solar-
termice, un motor termic printat 3D, detector electromagnetic de oxigen, circuit integrat de tip
AS/C Read-Out Controller) çi conceperea unor sisteme çi aplica{ii inovative care prezintã

utilitate în industrie (de exemplu, asistent de navigare auto inteligent, sistem de proiectie

holograficã si sistem de vizualizare de tip touch). Totodatã, infrastructura de cercetare de
care dispune lnstitutul ICDT a permis dezvoltarea unor colaborãri pe termen lung cu industria
localä, în special cu sectorul automotive.

Suslinerea cercetãrii la nivel de universitate se realizeazá si prin aplicarea unei
politici de remunerare centratã pe performan!ä, concretizatã în. salarizare anualã diferentiatã
pentru publicarea de articole în reviste lSl Web of Science cu factor de impact mai mare de
0.5 (400 lei/articol/lunã pentru o perioadä de un an), salarizare anualã diferenliatã pentru

directorii de proiecte care obtin punctaje mai mari de 80% din punctajul maxim în competifiile
na{ionale în cadrul PNlll çi în cele internalionale - Orizont 2020 (500 de lei/lunã pentru o

perioadã de un an), premierea publica{iilor în reviste lSl cu SRI (4000 lei/punct SRI) çi a
rezultatelor obtinute în competitiile pentru granturi nalionale si internalionale (între 700 çi
1000 lei), sume ce pot fi utilizate de autori pentru activitatea de cercetare. Rezultatele acestei
politici sunt reflectate de creçterea numärului publicaliilor lSl si, mai ales, a calitälii revistelor
alese pentru diseminarea rezultatelor cercetãrii (aça cum rezultä din parametri scientometrici
ai acestora), dar si de cresterea numärului de propuneri de proiecte în competiliile nalionale
si Orizont 2020, acliune demaratä çi continuatã din 2012 (Anexa 1.22.1 la Raportul de
evaluare internä).

Universitatea asigurã çi suslinerea financiarã a demersurilor cadrelor didactice,
cercetãtorilor si doctoranzilor de înregistrare a drepturilor de proprietate industrialã çi, în
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particular, de ob{inere a brevetelor de inventie
(http://old.unitbv.ro/bpi/lnvenli!_UT_B__v_/B"r"e"veted"e_in"v,"çn_tii,a"s_px).

De asemenea, printre politicile dezvoltate la nivel de universitate în scopul sus{inerii
activitälii de cercetare çi a relevanlei acesteia pot fi amintite: acordarea ,,Bnrsei Universitä{ii
Transilvania din Braçov" anual, începând cu anul universitar 2012-2013, cu rolul de a sprijini
cadrele didactice titulare sä efectueze un stagiu de 2-4 sãptãmâni în sträinãtate (în

universitäti, institute de cercetare, organisme internalionale etc.), cu condilia elaborãrii unui
articol çtiinfific publicabil în reviste de prestigiu (Anexa 1.22.2 la Rapoñul de evaluare
internä); lansarea, în anul 2017, a programului intern ,,Granturi pentru tineri cercetãtori"
(Anexa 1.2Z3 la Raportul de evaluare internä), cu scopul dezvoltãrii abilitälilor privind

managementul cercetãrii çi al cregterii ratei de participare a tinerilor cercetãtori în competitiile
de proiecte nalionale si interna{ionale; demararea, începând cu anul universitar 2Q17-2018, a

programului intern ,,Granturi pentru echipe interdisciplinare" (Anexa 1.22.4 la Raportul de
evaluare internã), în vederea dezvoltärii çi consolidärii echipelor interdisciplinare de
cercetare din cadrul universitãlii çi a capacitãlii acestora de a realiza cercetare aplicativã, ce

rãspunde nevoilor beneficiarilor din mediul socio-economic (administratie publicä, companii,
organizatii nonguvernamentale) sau derularea începând cu anul universitar 2016-2Q17 a

programului Transilvania Fellowship, prin care se oferã burse rezidenliale pentru tineri
cercetãtori pedormanli çi personalitäli cu experien!ä recunoscutã internalional, prin cele
douã subprograme: Transilvania Fellowship for Young Researchers, respectiv Transilvania
Fellowship for Visiting Professors

td itbv. ro/Cercetare/Tra ns i lva n ia Fe I lowsh i m.as

Rezultatele activitälii de cercetare çtiinlificã din universitate sunt valorificate prin:

publica{ii pentru scopuri didactice sau publicalii çtiinlifice (Anexa.l.22.1, 11.45 la Raportul de

evaluare internã). Biroul de proprietate intelectualã (Anexa 1.47 la Raportul de evaluare
internä) si lncubatorultehnologic çi de afaceri(Anexa 1.20.3 la Raportul de evaluare internã)
sprijinä procesul de transfer tehnologic, cu rezultate semnificative în ultimii ani.

Fiecare cadru didactic are sarcini concrete privind cercetarea, activitatea individualã
fiind supusä unor evaluãri anuale, conform modelelor din Anexa 1.45 la Raportul de evaluare
internä. Rezultatele cercetãrii sunt apreciate la nivel na{ional si prin premii, citäri, cotäri etc.

Existä cä(i, brevete, lucrãri stiintifice publicate în volumele conferin!elor interna!ionale,
precum si articole publicate în jurnale indexate în baze de date internalionale si recunoscute
lSl (Anexa 1.22.1, Anexa 1.22.2, Anexa 1.47. Anexa 11.45 la Raportul de evaluare internã).

Unele dintre rezultatele cercetãrilor efectuate sunt transferate tehnologic çi
implementate în cadrul companiilor partenere din larã si sträinätate (de exemplu: Chain Drive
Sysfems - Dynamic Tribology/Sisteme de transmisii prin lan{ - Studiul tribologic în regim de
func{ionare dinamic, în colaborare cu compania Schaefflen Servicii tehnologice pentru

compania Honeywell- Realizare filme de TiO2 çi caracterizare).
La programul de studii Automaticä çi lnformaticä Aplicatä, conform listelor de lucrãri

existente în cadrul raportului de autoevaluare, s-a constatat cã sunt cadre didactice care nu

au cel putin o publicalie sau o realizare didacticã sau çtiinlificä pe an.

Veniturile obfinute din activitãfi de cercetare
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În anul 2017, în cadrul universitãtii s-au derulat 135 de proiecte nalionale (finanlate
de UEFISCDI/ANCSI, companii si alte organiza{ii) si 36 de proiecte internalionale de
cercetare si educa{ie. Se aflä în implementare çase proiecte Orizont 2020, unul în calitate de
coordonator çi cinci în calitate de partener (Anexa 1.21 la Raportul de evaluare internä).

Dinamica proiectelor este redatã în urmãtorul grafic:

Dinamicä proiecte nalionale gi internalionale 2013-2017
(numär proiecte gi buget UTBv)

14000

12000
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8000

6000

4000

2000

0

tu

E

2013 2074 2015 2076 2017

Veniturile din cercetare, conform contului de execulie, pentru ultimii ani reprezintã:
2014 - 7 958 336 lei, 2015 - 10 679 446 lei, 2016 - 10 190 638 lei (datele sunt cuprinse çi în
Rapoañele anuale privind starea universitãtii, disponibile la adresa web
https://Wurw.unitbv.ro/despre-_unifþy/.informatii-de-interes-public/transpa.renta-
i nstitutio nal alra pqarte. htm I ).

1l.3.5 Rela{iile interna[ionale çi parfeneriatele Institu{iei de învã!ámânt superior
Analiza participärii la activitãli organizate prin programul ERASMUS pentru întreaga

perioadä de evaluare se prezintã astfel:

2013t2014 '201412015 20't5t2016 2016t2017
2017t2018

(r 5.05.20r 8)
TOTAL*

Acorduri pentru studii
ERASMUS
(universitã!i)

252 292 325 381 421

Acorduri pentru

Practicã ERASMUS
(universitäti si firme)

55 127 148 150 153

Mobilitãli Studii SMS
OUTGOING

122 134 129 132 125 642

Mobilitäli Practicä SMP
OUTGOING

110 107 117 86 33 453
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* nu se poate stabili un total, deoarece aceste acorduri sunt încheiate pe o perioadä
mai lungã de un an universitar çi unele se regäsesc de la un an la altul.

La nivel de universitate existä semnate si alte acorduri bilaterale în afara celor de tip
ERASMUS, precum çi parteneriate pentru doctorate în co-tutelã.

ACORDURI NON ERASMUS
Situafia acordurilor de colaborare / altor tipuri de parteneriate internalionale valabile în

anul universitar 201 6-2017 .

2013t2014 2014t2015 2015t2016 2016t2017
2017t2018

(r 5.05.2018)
TOTAL*

Mobilitäli STA, STT,

SOM
OUTGOING

90 88 116 128 103 525

VALOARE în EURO
Contract Erasmus

708 214 787 100 935 377 886 339 I 076 459 4 393 489

Mobilitãli SMS/SMP
INCOMING

1 2 1 148 139 169 167 743

Mobilitäli STA/STT
INCOMING

94 60 81 127 67 429

SMS = mobilitãti studenlegti de studiu, SMP = mobilitäli studenlesti de practicã, Mobilitäli cadre
didactice STA = predare, Mobilitäli cadre didactice/administrative STT = instruire, Mobilitäli cadre

didactice/administrative SOM = organizare mobilitäli

Nr.
crt.

Tip document
Acord

cadru/altele
lnstitutia Jara Tip*

Data
încheierii

documentulu

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
Jianzhu,

China U 01.01.2017 3

4 Memorandum TRADA Technology 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 24.10.2016 4

7 Acord cadru
Central Washington

University
Statele Unite
ale Americii

U 24.06.2011 10

8.
Acord de
cooperare

Universitatea Agrarä de
Stat din Moldova

Republica
Moldova

U 08.05.2017 5
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9
Acord de
cooperare

Mediterranean
lnteruniversity Network &
Research and Validation

Agency (MlN&RVA)

Italia o 2012 14

10
Acord de
cooperare

Universidad Politecnica
del Golfo de Mexico

Mexic U 28.08.2015 3

11
Acord de
cooperare

lstituto di Scienze
Psicologiche

dell'Educazione e della
Formazione ISPEF, Roma

Italia o 18.10.2016 10

12 Acord cadru Meisei University Japonia U 16.01.2017 4

13 Acord Cadru Universitatea din Miskolc Ungaria U 08.11.2017 4

14
Acord de

colaborare
British Council

Departamentul Examene
Romänia o 12.03.2013 nelimitat

15 Protocol
Universitatea Nalionalä de

Educalie Fizicá si Sport
Republica
Moldova

U 17.12.2012 nedeterminatã

16
Acord de

colaborare
Universitatea Tehnicã din

llmenau
Germania U 29.04.2013 nelimitat

17
Acord de
cooperare

University of Trento Italia U 31 .05.2013 6

18
Acord de
cooperare

Zaporizhzhya National
Technical University

Ucraina U 20.06.2013 5

19
Acord de
cooperare

University of Cagliari Italia U 23.07.2013 5

2Q Memorandum University of Babylon lrak U 10.09.2013 5

21 Acord cadru
Cyprus University of

Technology
Cipru U

9t9t2013
06.10.2017

4
4

22 Acord cadru
European University

Cyprus
Cipru U 04.09.2013 5

23 Acord cadru Open University of Cyprus Cipru U 18.09.2013 6

24 Acord cadru EUC Research Centre Cipru 16.09.2013 5

25
Acord de
cooperare

Universitatea Hradec
Kralove

Republica
Cehã

U 04.12.2013 nedeterminatã

26
Acord de
cooperare

Université de Moncton Canada U 23.12.2013 5

27 Conventie
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

29 Memorandum Politecnico di Bari Italia U 20.01.2010 10

30 Memorandum Agentia MOLDSILVA
Republica
Moldova

o 01.06.2012
25.10.2017

5

5
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31
Acord de
cooperare

Academia de
Transporturi, I nformaticã

si Comunicatii

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 25.6.2010 nelimitat

34.
Acord de
cooperare

Confucius lnstitute
Headquarters

China o 29.03.2011 10

35.
Acord de
cooperare

Universita Politecnica
della Marche

Italia U 27 .01.2014 nelimitat

36. Acord cadru University of Beograd Serbia U 26.12.2Q13 4

37 Memorandum
Ben-Gurion University of

the Negev
lsrael U 08.04.2014 6

38.
Contract de
cooperare

Széchenyi lstván
University

Ungaria U 29.04.2014 nedeterminatä

39
Acord de
cooperare

CadiAyyad Unversity of
Marrakech

Maroc U 26.05.2014 4

40
Acord de
cooperare

University of Novi Sad,
Faculty of Civil

Engineering Subotica
Serbia U 04.06.2014 4

41
Acord de
cooperare

ORT Hermelin Academic
College of Engineering

and Technology
lsrael U 26.06.2014 4

42.
Acord de
cooperare

Escuela Superior
Politecnica de
Chimborazo

Ecuador U 22.07.2014 5

43.
Memorandum of
understanding

Moscow State Forest
University

Federa!ia
Rusä

U 29.10.2014 nelimitat

44
Acord de
cooperare

Kazakh National Ag rarian
University

Kazahstan U 28.10.2014 4

45.
Acord de
cooperare

ChernivtsiTrade and
Economics lnstitute of

Kyiv NationalTrade and

Economics University

Ucraina 16.02.2015 4

46.
Acord de
cooperare

Kinki University Japonia U 20.04.2015 10

47
Acord de

colaborare
Universitatea de Stat

,,Alecu Russo" din Bãl{i
Republica
Moldova

U 18.06.2015 5

48.
Acord de
cooperare

Hankuk University of
Foreign Studies

Coreea U 28.08.2015 5

49
Memorandum of
understanding

Jordan University of
Science and Technology

lordania U 11.10.2017 5
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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
Croatia U 10.03.2015 4

52
Acord de

colaborare
Academia de Studii

Economice din Moldova
Republica
Moldova

U 28.O7.2015 nelimitat

53 Memorandum

Hachschule RheinMain
University of Applied
Sciences Wiesbaden

Ruesselsheim

Germania U 06.08.2015 5 ani

54
Protocol de
colaborare

Universitatea Tehnicã a
Moldovei

Republica
Moldova

U 2012 6

55
Acord de
cooperare

Swedish University of
Agricultural Sciences

Suedia 01.o9.2014 4

56.
Acord de

cooperare

SCHUBZ
U mweltbildu ngszentru m

at the Leuphana
University Lüneburg

Germania o 04.12.2015 4

57
Acord particular

de dublã diplomä

Ecole Nationale
Supérieure d'Arts et

Métiers
Franla U 28.07.2015 6

58
Memorandum of
understanding

lstanbul University Turcia U 20 01 2016 5

59
Acord de

cooperare
University of Tokyo

School of Engineering
Japonia U 20.01.2016 4

60
Acord de
cooperare

Universitatea din Teheran lran U iunie 2011 nedeterminatä

61
Acord de
cooperare

Universitatea de Studii
Europene din Moldova

Republica
Moldova

U 07.06.2016 4

62
Memorandum of
Understanding

Chinese Academy of
Forestry

China 20.06.2016 nedeterminatä

63
Acord de
cooperare

North-West University Africa de Sud U 20.06.2016 4

64 Memorandum Howon University Coreea U 21.07.2016 5

65 Memorandum
Kunsan College of

Nursing
Coreea U 21.07.2016 4

66
Acord de

colaborare
Universitatea Nationalä
Forestierã din Ucraina

Ucraina U 11.10.2016 5

67
Acord de

colaborare
Czestochowa U n iversity

of Technology
Polonia U 04.11.2016 4
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68.
Acord de

colaborare
Lepage Research lnstitute

Presov
Slovacia 29.11.2016 4

69
Acord de

colaborare
Armenian State University

of Ecomomics
Armenia U 29.12.2016 4

70
Acord de

colaborare
Tianjin University of

Commerce
China U 18.Q1.2017 5

71
Acord de

colaborare

University College "CEPS
- Centre for Business

Studies" Kiseljak,

Bosnia si

Herzegovina
U 08 02.2017 4

72
Acord de

colaborare
Dalton State College,

Georgia
Statele Unite
ale Americii

U
15.02.2017-
15.08.2017

6 luni

73
Acord de

colaborare
Sh. Ualikhanov Kokshetau

State University
Kazahstan U 07.03.2017 4

74
Acord de

colaborare
Harare lnstitute of

Technology
Zimbabwe U 07.06.2017 5

75
Acord de

colaborare

D. Serikbayev East
Kazakhstan State

Technical University
Kazahstan U 21.06.2017 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 U niversity
Belarus U 19.09.2017 nedeterminatä

79
Acord de

colaborare
University of Peradeniya Sri Lanka U 12.09.2017 4

80
Acord de

colaborare
lnternational University

(MITSO), Minsk
Belarus U 25.09.2017 5

81
Acord de

colaborare
Hunan Agricultural

University
China U 15.09.2017 5

82
Memorandum of
understanding

Beijing lnternational
Business lncubator

China 22.Q9.2017 nedeterminatã

83
Acord de

colaborare

lon Creanga State
Pedagogical University,

Chiçinäu

Republica
Moldova

U 20.03.2017 5

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÄ ARACIS

* U-universitate/institutiedeînvã!ämânt; E-companie; l-institutcercetare; O-
alte organiza{ii

ACORDURI DOCTORAT ÎN COTUTELÃ:
lnstitu!ie
principal
(inifiazá
cotutela)

lnstitufie
partenerä

Nume çi
prenume

doctorand

Conducätor
principal

Domeniul
de doctorat

Conducåtor
în co-tutelã

Domeniul
de doctorat

An
înmatri-
culare

'ip co-
tutelä

An acor
co-tutel
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lnstituIie
principal
(inifiazä
cotutela)

lnstitufie
partenerä

Nume çi
prenume

doctorand

Conducätor
principal

Domeniul
de doctorat

Conducätor
în co-tutelä

Domeniul
de doctorat

An
înmatri-
culare

UTBv
Universitatea
Ovidius din

Constanla

IONESCU
Anata Flavia

POPOVICI
Dorin

Calculatoare

çi
Tehnologia
lnforma!iei

VERNIC
Raluca
lleana

Matematicã 2017

UTBv

Universitatea
Babeç-

Bolyaidin
Cluj-Napoca

SMUC
Mihaela

PALTANEA
Radu

Matematica
GNOSKA

Heiner
Matematicã 2015

Academia
Românä

Universitatea
Transilvania
din Brasov

CHIVULESCU

$erban Mihai
POPESCU
Octavian

Biologie
Badea
Ovidiu
Nicolae

Sìlviculturä 2017

UTBv UTBv
MARCU
Andreea

ALEXANDRU
Cätälin

lnginerie
Mecanicã

POZNA
Claudiu

Radu

Calculatoare

çitehnologia
informatiei

2016

UTBv UTBv
BABII Elena
Alexandrina

PODOABA
Virgil

Filologie
coRotu
Codru!a

Muzicä 2013

'ip co-
tutelä

o-tutelä
l(ionalä

o-tutelä
nternä

An acor
co-tutel

2018

2016

2018

2018

2015

tt.4 MANAGEMENTUL CAL\TATTT îtt t¡tSnrUTrA DE îUVnTnmÂNT SUPER/IOR
1L4.1 Situa{ia evaluãrilor institu{ionale çi a programelor de studii

Acreditarea institutionalã precedentä a avut loc în perioada 5-7 iunie 2013 çi a fost
finalizatá cu acordarea calificativului ,,Grad de încredere ridicat".

Situalia evaluãrilor programelor de studii - respectarea termenelor de evaluare,
pentru programele de studii universitare de licentä çi masterat sunt prezentate în

urmãtoarele tabele.

Situalia evaluãr¡lor programelor de studii de licen!ã

Facultatea

lnginerie
Mecanicã

Men[iuni (cal ificativ)

Calificativ

încredere

încredere

încredere

Nr.
crt.

Domeniul
Specializarea/

Program de studii
Forma de

învä!ãmânt
AI
AP

Ultima
evaluare

Nr. Raport
ARACIS

1
Autovehicule

rutiere
IF A 4t30t2015 s017t132MA

2
Autovehicule

rutiere
IFR A 3010512017 s017t221t'AA

3

lngineria
autovehiculelor

Autovehicule
rutiere (în limba

englezã)
IF A 7t24t2013 6339

4
lngineria

transporturilor

lngineria
transporturilor si a

traficului
IF A 6t30t2016 s017/213M4
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Nr. Domeniul Specializarea/ Forma de AI Ultima
5 lnginerie mecanicã IF A 29t06t2017 s017i 331 MA
6

lnginerie
mecanicä lnginerie mecanicã IFR AP 5t30t2013 s017/ 376 AP

7
lnginerie

aerospalialã
Construc!ii

aerospaliale
IF A 30.05 2017 S017/ 2761\AA

I
lngineria si

managementul
calitätii

IF A 3t27t2014 s017i 88A

I
Masini-unelte si

sisteme de
productie

IF A 4t30t2015 s017/136M4

10

lnginerie
industrialã

Tehnologia
construcfiilor de

masini

IF A 4t30t2015 s017/138MA

11

lnginerie
economicã
industrialã

IF A 30.05.2017 s017/ 275M4

12

lnginerie si

management lnginerie
economicä
industrialã

ID A 3t26t2015 s017/73MA

13.
lnformaticã aplicatä

în ingineria
materialelor

IF A 28.07.2016
s017/ 215,216

A-IL

14. $tiinfa materialelor IF A 3t26t2015 s017/82MA

15

lngineria
materialelor

lngineria
biomaterialelor

IF AP 6t25t2015 s017/2804

16.
lngineria securitãtii

în industrie
IF A 3t27t2014 s017t 72p.

17

lnginerie
industrialã

lngineria sudãrii IF A 3t26t2015 s017/78M4

18.
lnginerie si

management

lnginerie
economicä în

domeniul mecanic
IF A 30t05t2017 s017/ 273MA(

19 Calculatoare IF A 512912014 s017/ 1694

20

Calculatoare çi
tehnologia
informatiei

Tehnologia
informatiei

IF A 5t29t2014 s017/ 167A

21
lngineria

sistemelor
Automaticã si

informaticã aplicatä
IF A 7t24t2013 6339

Electrotehnicä IF A 5t29t2014 s017/ 179M422

23
lnginerie
electricã

lnginerie electricä

çi calculatoare (în

limba englezã)
IF A 712412013 6339

24 lnginerie Electronicä aplicatã IF A 5129t2014 s017/ 166M4

Facultatea

lnginerie
lehnologicä si

Management
lndustrial

Stiin{a çi
lngineria

Materialelor

lnginerie
Electricã si

Stiin{a

)alculatoarelor

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÄ ARACIS

Menliuni (cal ificativ)
încredere
încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere
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Facultatea

Silviculturä si

Exploatäri
Forestiere

lngineria
Lemnului

Construcfii

Alimentalie si

Turism

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÄ ARACIS

Menfiu ni (calificativ)

încredere

încredere

încredere

încredere
încredere
încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

Nr. Specializarea/ Forma de AI Ultima

25

Domeniul
electronicã,

telecomunicalii
sitehnologii

informationale

Tehnologii si

sisteme de
telecomunica!ii

IF A 4t30t2015 so17t129MA

IF A 2910612017 s017/ 428 MA26
Mecatronicä gi

roboticã
Roboticä

Mãsurãtori terestre
si cadastru

IF A 7t24t2013 633927
lnginerie

geodezicã

28 Cinegeticä IF A 30t05t2017 s017i 208 MA
29 Cinegeticä ID A 30t05t2017 S017/ 1221\A A

A 30t05t2017 s017/ 210 M A30 Silviculturä IF

IF A 4t27t2017 s017/ 148 MA31

Silviculturã

Exploatãri
forestiere

32
lngineria prelucrãrii

lemnului
IF A 7124t2013 6339

33
lngineria prelucrãrii

lemnului
IFR A 3t26t2015 s017172A

IF A 3t27t2014 s017/87M434

lngineria si

designul produselor

finite din lemn

35

lnginerie
forestierä

lngineria si

designul produselor

finite din lemn (în
limba englezä)

IF AP 1t30t2014 so17t272AP

36
lngineria

instalaliilor
lnstala{ii pentru

construclii
IF A 7t24t2013 6339

37
Cãiferate, drumuri

si poduri
IF A 7t28t2016

s017t214,270
MA

38

lnginerie civilä Construclii civile,
industriale si

agricole
IF A 29.06.2017 s017/ 330 MA

Controlul si

expertiza
produselor

alimentare

IF A 5t29t2014 s017t172A39

40

lngineria
produselor
alimentare lngineria

produselor

alimentare
IF A 5t29t2014 s017t171p\

41
lnginerie
mecanicä

Masini çi instalalii
pentru agriculturä

si industrie
alimentarã

IF A 3t30t2012 s017 / 84 MA
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Facultatea

Vlatematicã si

lnformaticã

$tiin!e
Economice çi
\dministrarea

Afacerilor

Psihologie si

Stiin!ele

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

Menliuni (calificativ)

încredere

încredere

încredere
încredere
încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere
încredere

încredere
încredere
încredere
încredere

Nr. Domeniul Specializarea/ Forma de AI Ultima

42.

lnginerie çi
management în

agriculturä çi
dezvoltare

ruralã

lnginerie si

management în

alimentatia publicä

si agroturism

IF A 3t19t2014 s017t524

43
lnginerie si

management

lnginerie si

management în
industria turismului

IF A 3t26t2015 s017/84A

44 lnformaticã IF A 30.05.2017 s017/187M4
lnformaticã ID A 7t24t2013 633945

46 lnformaticä aplicatã IF A 3t28t2013 s020t 444

47

lnformaticã

lnformaticä aplicatä
(în limba germanã)

IF A 3t28t2013 s020/ 454

48 Matematicã
Matematicä-
informaticã

IF A 5t26t2016 s017/ 105 MA

49
Administrarea

afacerilor (în limba
englezä)

IF A 41361 so17l 71A

633950

Economia
come(ului

turismului çi
serviciilor

IF A 7t24t2013

51

Administrarea
afacerilor

Economia
come(ului

turismului çi
serviciilor

ID A 4t17t2014 s017/ 1114P

52

Ciberneticã,
statisticã çi
informaticä
economicä

lnformaticã
economrca

IF A 3t27t2014 s017i 64MA

53 Contabilitate
Contabilitate si

informaticä de
gestiune

IF A 4t27t2017 s017/162 MA

54

Economie çi
afaceri

interna!ionale

Afaceri
interna{ionale

IF A 27t04t2017 s017/ 150 MA

55 Finante Finante si bänci IF A 27tj4t2017 s017/ 164 MA

56 Management IF A 5t26t2016 s017/ 288 MA

57
Management

Management ID A 5t26t2916 s017/ 132 MA

58 Marketing IF A 3t27t2014 s017/ 38 MA

59
Marketing

Marketing ID A 411712014 s017i 110 AP

60 Psihologie IF A 30t05t2017 s017/ 233 MA

61
Psihologie

Psihologie ID A 5t26t2016 s017/ 131 A
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Facultatea
Educatiei

Educa{ie
Fizicä çi
Sporturi
Montane

Muzicä

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÃ ARACIS

Menliuni (calificativ)

încredere

încredere

încredere

încredere

Încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

Nr Domeniul Specializarea/ Forma de N Ultima

62.
Pedagogia

învã!ãmântului
primar çi preçcolar

IF A 7t24/2013 6339

63.

Pedagogia
învä!ämåntului

primar çi preçcolar
ID A 3t26t2015 50171741'AA

64. Pedagogie IF A 7t24t2013 6339

65.

$tiinle ale
educatiei

Psihopedagogie
specialã

IF A 29.06.2017 s017/306 A

66

Programulde
formare

psihopedagogicä în
vederea certificärii

competenfelor
pentru profesia

didacticä

A 26.02.2Q15 s017t24MA

67

D.P.P.D
Programulde

formare
psihopedagogicã în

vederea certificãrii
competenlelor
pentru profesia

didacticã

A 29.09.2016 s017/306 M

68
Educalie fizicã gi

sportivä
IF A 5t27t2015 s017/203 MA

69
Educatie fizicã si

sportivã
IFR A 26.05.2016 s017/ 130M4

70
Sport çi

performan!ä
motricã

IF A 6t30t2016 s017/245M4

71

Educa(ie fizicä
si sport

Sport çi
performan!ä

motricã
IFR A 5t26t2016 s017i129 A

72 Kinetoterapie
Kinetoterapie si

motricitate specialã
IF A 3t28t2013 s017/584

lnterpretare
muzicalã-canto

IF AP 5t30t2013 s017/ 3094P73

74
lnterpretare
muzicalã-

instrumente
IF A 3t26t2015 s017i67MA

75

Muzicä

Muzicä IF A 30.03.2014 s017/61 MA

76 Sãnãtate
Asisten!ã medicalä

generalã
IF A 29.06.2017 s01 7/ 440 MAMedicinã
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Menfiuni (calificativ)

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

Facultatea

Litere

Drept

Sociologie si

Comunicare

Nr Specializarea/ Forma de N Ultima

s017/ 67477

Balneofiziokineto-
terapie si

recuperare
IF A 3t27t2014

A s017/287MA78
Balneofiziokineto-

terapie si
recuperare

IF 6t25t2015

79

Domeniul

Medicinã IF A 7t24t2013 6339

80

Limba si literatura
englezä - O limbä

si literaturã
modernä (francezá,
germanä) /Limbä gi

literaturä românã

IF A 30t05t2017 s017/ 199 MA

81

Limba çi literatura
chinezä - Limba çi
literatura românã /
O limbä si literaturã
modernã (englezä/
francezã/germanä)

IF AP 5t2712015 s017/1664P

82.

Limba çi literatura
românä-O limbä gi

literaturã modernä
(englezä, francezá,

germanã)

IF A 30.05.2017 s017/ 200 MA

83.

Limbä çi
literaturã

Limba çi literatura
românä-O limbä si
literaturã modernä
(englezã, francezá)

ID A 7t24t2013 6339

84.
Limbi moderne

aplicate (francezä-
englezã)

IF A 5t27t2015 s017/167M4

85

Limbi moderne
aplicate Limbi moderne

aplicate (germanä-
englezä)

IF A 7t24t2013 6339

86 Studii culturale
Studii americane
(în limba englezã)

IF A 4t24t2013 S017/ 23+874

87 Drept IF A 7t24t2013 6339

88
Drept

Drept IFR A 4117t2014 s017t112M4

89
Asisten!ã

socialã
Asisten!ä socialã IF A 7t24t2013 6339

Sociologie IF A 29.06.2017 s017/ 398 MA90

91
Sociologie

Resurse umane IF AP 3t28t2013 s017/78A
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Facultatea

Design de
Produs çi

Mediu

Menliuni (calificativ)

* încredere limitatã - cu vizita de evaluare dupã 2 ani de la evaluare; program de
studii propus spre lichidare

** încredere limitatä - cu vizita de evaluare dupã 1 an de la evaluare

Situafia evaluãrilor programelor de studii de masterat

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

încredere

Nr. Domeniul Specializarea/ Forma de N Ultima

92
Comunicare gi

relalii publice
IF A 3t28t2013 PO17t76A

93.

$tiin{e ale
comunicärii

Media digitalã IF AP 29.06.2017 s017/394 AP

A 4130t2015 so17t135MA94.
lngineria si

protectia mediului
în industrie

IF

95.

lngineria
mediului lngineria

valorificärii
deseurilor

IF A 5t29t2014 s017/170A

96. Design industrial IF A 29.06.2017 s017/332 MA

97
Design industrial

(în limba englezã)
IF A 7t24t2013 6339

98

lnginerie
industrialã lngineria sistemelor

de energii
regenerabile

IF A 3t27t2014 s017/73A

IF A 4t27t2017 s017/ 178 A99
lnginerie
mecanicã

lngineria designului
de produs (în limba

englezã)

100
Mecatronicä çi

roboticã
Mecatronicä IF A 29.06.2017 s017/416MAA

101 lnginerie medicalä IF A 4t30t2015 s017i 131A

102

Çtiin!e
ingineresti

aplicate
Optometrie IF A 2017 S017/ 2741\AA

Facultatea

Matematicã si

lnformaticä

lnginerie
Electricã si

Çtiinla
Calculatoarelor

Calificativ

1

Nr.
crt.

Domeniul de
masterat (DM)

Program de
studii

Forma de
învã!ãmânt

A
Anul

ultimei
evaluãri

Numãr
Raport

ARACIS

1 lnformaticä

Aplicalii pentru
telefonul mobil

sitehnologii
internet în E-

business (în

limba germanã)

IF A 5t30t2013 s017/280A

2

lnginerie
electronicã,

telecomunicalii
sitehnologii

informalionale

Tehnologii,
sisteme çi

aplicalii pentru

eActivitã!i-eStart

IF A 7t24t2014 s017t446p'
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Facultatea

lnginerie
Mecanicã

Silviculturä si

Exploatäri
Forestiere

Alimenta{ie si
Turism

lnginerie
Tehnologicä si

Management
lndustrial

Çtiinfa 9i
lngineria

Materialelor

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALÃ ARACIS

Calificativ

1

1

2

2

2

1

2

2

1

Nr.
crt.

Domeniul de
masterat (DM)

Program de
studii

Forma de
învãtämânt

A
Anul

ultimei
evaluãri

Numãr
Raport

ARACIS

3
lngineria

autovehiculelor

lnginerie virtualã
în proiectarea

autovehiculelor -

în limba englezã

IF A 5t30t2013 s017/3964

Simulare çi
testare în
inginerie
mecanicã

IF A 5t30t2013 so17t407A4

5

Simulare çi
testare în

inginerie
mecanicä

IFR A 29.06.2017
s017/326,3

27

s017/285A6

lnginerie
mecanicã

Metode practice

integrate în

ingineria
sistemelor de
propulsie - în

limba englezä

IF A 30.05.2017

7 Silviculturã

Silviculturã
multifunc{ionalä

- în limba
englezä

IF A 4t27t2017 so17t 142i

5t27t2015 s028/218AI
lngineria

produselor
alimentare

Sisteme de
procesare çi

controlul calitãlii
produselor

agroalimentare

IF A

I

lnginerie si

management
în agriculturä

çi dezvoltare
ruralã

Management în

ospitalitate si

eco-agro turism
IF A 8t31t2016

s017t184t2
804

10
lnginerie

industrialä

lngineria
proceselor de

fabrica{ie
avansate

IF A 4t30t2015 s017i134A

11
lnginerie

industrialä

lngineria
securitälii si

sãnãtäliiîn
muncä

IF A 4t30t2015 s017/133A
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Facultatea

Psihologie si

$tiin{ele
Educatiei

Muzicä

Litere

Galificativ

2

2

2

2

1- ncredere - acreditarea domeniului de masterat
2 - Încadrare în domeniu de masterat acreditat

1l.4.2 lmplementarea recomandärilor fiãcute la evaluarea externã precedentä
(implementare plan de mãsuri):

Ca urmare a recomandärilor din raportul de evaluare externã rezultat în urma
evaluärii institu{ionale anterioare, universitatea a luat o serie de mãsuri imediate, în cursul
anului universitar 2013-2014, pentru rezolvarealremedierea situatiilor identificate.

Situafia la momentulvizitei se prezintã astfel:

Nr.
crt.

Domeniul de
masterat (DM)

Program de
studii

Forma de
învã!ãmânt

A

Anul
ultimei

evaluäri

Numär
Raport

ARACIS
Psihologie

clinicã,
consiliere

psihologicã si
psihoterapie

IF A 7t24t2014 s017/518412. Psihologie

13. Muzicã Meloterapie IF A 29t0612017
s017/326,3

27

14. Filologie

Limba çi
literatura
românã -

ldentitate în

multiculturalism

IF A 11t27t2017 s017/ 490Î

15.

Culturã çi
discurs în

spaliul anglo-
american

IF A 11t27t2017 s017t 4911

Responsabil TermenDescrierea activitãti i

Revizuirea organigramei UTBv, în sensul
proiectãrii ei pentru a ilustra într-un mod mai

explicit modul în care se desfãsoarä procesul

de luare a deciziilor, în specialîn ceea ce
priveçte relalia dintre Consiliul de

Administrafie si Senatul universitar, cu

respectarea prevederilor privind structura
functionalã a universitãlii stipulate în OUG nr.

77126 iunie 2013

Prorectorul
responsabil cu

relatiile publice si
promovarea

imaginii
universitälii

Octombrie
2013

Nr.
crt.

Recomandarea ARACIS
asociatã

Revizuirea/înnoirea
organigramei UTBv, cu

subordonarea conformã a

competen{elor
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Descrierea activitãti i Responsabil Termen

Dezvoltarea în continuare a instrumentelor de
monitorizare a evoluliei absolven{ilor si a

mecanismelor de feedback pentru asigurarea
informatiilor privind performan{ele

absolven{ilor çi satisfacerea cerinlelor
societãtii

Prorectorul
responsabil cu

relatia cu studenlii
gi legätura cu

mediul economic çi
socio-cultural,

ALUMNI

Permanent

lmplicarea mai activã a studen{ilor în
procesele de evaluare a activitälii didactice çi

în alte ac{iuni organizate în vederea
îmbunätãlirii calitãlii educaliei

CEAC-U
CEAC-D

Semestrial

lmbunãtãlirea activitãlii si instrumentelor de
comunicare çiîndrumare a studenlilor, cu

aj utorul structurilor din universitate

CICOC,
BRME

CEAC-D
Permanent

intâlniri periodice cu studenfii ale
coordonatori lor de prog rame de stud i i/tutorilor

de ani

Coordonatorii de
programe de studii

Tutorii de an

Permanent

Planificarea si afisarea consultatiilor oferite de
titularii de disciplinã

Directorii de
departamente

Semestrial

I mbunätätirea comunicãrii structurilor de
conducere çi a secretariatelor facultätilor cu

studentii
Decanatele Permanent

Prorectorul
responsabil cu

relalia cu studenlii

çi legãtura cu

mediul economic si

socio-cultural,
BRME

Permanent

Creçterea fondurilor din resurse proprii

utilizate pentru acordarea de burse si alte
forme de sprijin material pentru studenti si

stimularea obtinerii de burse private din
partea agen{ilor economici

Continuarea procesului de dezvoltare a

parteneriatelor cu mediul economic si socio-
cultural, pentru asigurarea unei activitãli de

practicã de calitate

Prorectorul
responsabil cu

relalia cu studenlii
si legätura cu

mediul economic si

socio-cultural,
BRME

Permanent

Nr.
crt.

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

Recomandarea ARAGIS
asociatä

mbunãtätirea monitorizãrii
evolutiei absolven{ilor si a

opiniei studen{ilor cu
privire la mediul de

învälare oferit de UTBv,
prin utilizarea eficace a
instrumentelor specifice

asocialiei ALUMNI,
respectiv Dezvoltarea

sistemului de monitorizare
a evoluliei absolventilor si

a opiniei studenlilor cu
privire la mediul de
învãlare oferit de

universitate

Îmbunãtãlirea comunicärii
cu studenfii si a acestora
cu mediul socio-economic

Dezvoltarea unui
management mai eficient

sijudicios cu privire la
practica de specialitate a

studentilor

2

3

4

5

6

7

I

I
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Descrierea activitãti i Responsabil Termen

lntroducerea caietelor de practicã standard,
în care este inclusët Fiça disciplinei Ia practicã

(cu toate informa{iile necesare bunei

desfäsuräri a acestei activitäli) çi Fiça de
evaluare a activitãlii(cu indicatori de evaluare

inclusiv a caracterului aplicativ al temelor
abordate) - ca instrumente de monitorizare si

evaluare a activitätii studentilor

BRME

Coordonatorii de
practicä

Octombrie
2013

Extinderea organizãrii competiliilor pentru

acordarea de burse oferite de companii
studenlilor, pentru cât mai multe domenii de

studii

BRME

Coordonatorii de
practicä

Permanent

Prorectorul
responsabil cu

activitatea
didacticã,

Responsabilii cu

orarul pe

universitate/
facultate/

programe de studii

Octombrie
2013

Îmbunãtãlirea modului de elaborare a orarelor
la nivel de universitate/facultateiprograme de

studii, prin urmãrirea respectärii regulii de
pãstrare a corpuluide clädire çi unui numãr

maximum de I ore pe zi

Dezvoltarea de proiecte çi programe de
consiliere çi orientare a carierei la care sã

participe studenli de la toate programele de
studii, în special la ciclul de licen!ä

Prorectorul
responsabil cu

internalionalizarea
universitälii si

evaluarea calitãlii
CICOC

Permanent

Continuarea procesului de cre-stere a

vizibilitälii Centrului de informare, consiliere çi
orientare a cariereiprin activitäli çi acliuni
organizate pentru studenli, diseminate pe

site-ul UTBv

Prorectorul
responsabil cu

relatia cu studenlii
gi legätura cu

mediul economic çi
socio-cultural,

CICOC

Permanent

Nr.
crt.

10.

11

12.

13.

14

Recomandarea ARACIS
asociatã

Coordonarea judicioasã a

orarelor pentru activitãlile
didactice astfel încät sä se

elimine unele reparti{ii
neuniforme ale activitälilor

didactice în timpul
säptãmânii

Creçterea implicärii
Centrului de informare,
consiliere çi orientare a

cariereiîn viata çi deciziile
asupra carierei studenlilor
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Descrierea activitäti i Responsabil Termen

Modernizarea infrastructurii pentru activitälile
didactice, în special pentru cele aplicative

Prorectorul
responsabil cu

activitãti didactice
Prorectorul

responsabil cu

activitatea de
cercetare çi

informatizare,
Decanii

Octombrie
2014

Extinderea facilitätilor de
predare/înväfare/evaluare, cu accent pe

infrastructura lT si multimedia

Prorectorul
responsabil cu

activitatea de
cercetare gi

informatizare,
Decanii

Octombrie
2014

Extinderea utilizãrii platformei e-learning,
pentru toate formele de învä!ãmânt (lF, IFR)

Coordonatorii
programelor de

studii
Titularii de

disciplinä

Octombrie
2014

Asigurarea vizibilitälii activitãlii didactice prin

elaborarea de materiale pentru studenti pe

suport hârtie si pe site

Prorectorul
responsabil cu

activitãli didactice
Decani

Octombrie
2014

Nr.
crt.

15

16

17

1B

Recomandarea ARACIS
asociatà

Dezvoltarea i nf rastructurii
pentru activitätile didactice

l/.4.3 Alte evaluãri externe realizate de institulia de învã!ãmânt superior
În anul 2013 în Universitatea Transilvania din Brasov s-a derulat procesul de

evaluare institufionalã internalionalä conform procedurii European University Association,
prin lnstitutional Evaluation Program //old. u nitbv. rolcal itate/E UA20 1 2201 3

Evaluarea a oferit prilejul unei analize comprehensive a universitãfii, având în vedere
contextul institutional si bunele practici internalionale. Concluziile çi recomandãrile formulate
de echipa de evaluatori, incluse în raportul EUA, au stat la baza mãsurilor de îmbunätälire a
activitälii stabilite pentru dezvoltarea universitälii, creçterea vizibilitãlii gi a calitãlii
institutionale.

În anul 2014, în Universitatea Transilvania din Braçov s-a derulat auditul extern în
vederea certificãrii sistemului de management al calitälii. În urma acestui audit, universitatea
a obtinut certificatul de conformitate a sistemului de management al calitälii (SMC) cu

cerinlele standardului SR EN ISO 9001: 2008 u n itbv. ro/cal itate/Pri ma ina.

pentru domeniile de activitate ,,învä{ämânt superior, cercetare-dezvoltare în çtiin,te naturale çi
inginerie" si ,,cercetare-dezvoltare în çtiinte sociale çi umaniste" pentru perioada 04.10.2014 -

04.10.2017. in baza vizitelor de monitorizare desfäçurate anual, a fost pästratã certificarea
lSO. În anii 2015 si 2016 în universitate s-au derulat audituri externe de monitorizare ale
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organismului de certificare, în urma cãrora s-a primit menfinerea certificärii SMC conform
standardului SR EN ISO 9001: 2008.

În anul 2016, Universitatea Transilvania din Brasov a demarat procesul de certificare
internalionalá a patru programe de studii universitare de licentä din domenii de stiinte
ingineresti, pentru a obtine certificatul de recunoastere europeanã EUR-ACE al asocialiei
ENAEE (European Network for Engineering Education). În urma acestor evaluäri externe au

oblinut certificarea EUR-ACE urmãtoarele programe de studii universitare de licen{ã:
lnginerie mecanicã, Design industrial, Mecatronicã, Construcfii civile, industriale si agricole
(http://eurace. enaee. eu/node/1 63_).

lÍ.4.4 Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitãlii
Sistemul de management al calitäfii (structurã comisii, departamente,

regulamente, proceduri, metodologii de funcfionare, atribufii etc.)
În universitate existã Comisia pentru Evaluarea çi Asigurarea Catitälii (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 internã), care includ un

coordonator, un responsabil cu calitatea din departament çi, pentru fiecare program de studii,
câte un cadru didactic si câte un student. Biroul de Asigurare a Calitãfri (Anexa 1.35 la
Raportul de evaluare internä) sprijinã CEAC prin dezvoltarea mecanismelor çi instrumentelor
de asigurare gi evaluare a calitälii, coordoneazã realizarea auditurilor interne privind
procesele educalionale si administrative si asigurä gestionarea informaliilor referitoare la
calitate.

CEAC-U este formatä din 5 membri: 3 cadre didactice, 1 reprezentant al studen{ilor, 1

reprezentant al sindicatului. Conform articolului 8 din Regulamentul de funclionare al
Comisiei pentru evaluarea çi asigurarea calitä{ii (ht'tps://t¡t¡ U.unitb-v*.ro_/d_ocumente/d-esJre-
u n itbv/reg ulamente-hotarari/reg ulamentele-u niversitati i/structu ri-

supa!-u-R"çgulamentul,Çqmisiçi tenl[r:Evaluerce-e-i-Aqlsuareal)a]litelii--ÇEnQ,pd0,
CEAC-U are urmãtoarele atributii: elaboreazã planul de îmbunãtätire a calitãliiîn universitate

çi monitorizeazä realizarea acestuia; coordoneazä proiectarea gi implementarea
documentelor referitoare la asigurarea çi evaluarea calitälii din universitate; participä la

stabilirea standardelor de referin!ä privind calitatea institufionalã; coordoneazä acliunile de
audit intern çi evaluarea calitãlii serviciilor çi proceselor din universitate; elaboreazã anual
Rapoarte de evaluare internã a calitalii institulionale; asigurä accesul la informa{iile
referitoare la calitate prin publicarea acestora, inclusiv pe pagina web a universitãtii; acordã
consultan!ã în managementul calitãfii; asigurã comunicarea cu structurile similare ale altor
universitãli, respectiv cu organismele de evaluare externä de la nivel nalional si internalional.

CEAC din universitate sprijinã crearea culturii calitälii si asigurã implicarea largä, în
cadru organizat, a cadrelor didactice çi a studenlilor la acliunile desfãçurate pentru

asigurarea, evaluarea si îmbunãtätirea calitãlii programelor de studii, aça cum rezultã çi din

Raportul de activitate al acestei comisii. Astfel, comisia a coordonat activitätile legate de

evaluarea internä institutionalä, evaluarea internã a programelor de studii, organizarea si

realizarea de audituri interne pentru procesele educalionale, procese de cercetare-
dezvoltare etc.

În vederea actualizãrii sau îmbunãtãlirii documentelor Sistemului de Management al

Calitãfii, Biroul de asigurare a calitá,tii a elaborat cinci proceduri gi a revizuit alte çase
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proceduri pe parcursul ultimului an universitar. Pentru diseminarea informa{iilor si crearea
unei culturi a calitätii în universitate s-a asigurat consultan!ä permanentä referitoare la

aplicarea procedurilor gi documentelor SMC pentru persoanele din structurile de conducere,
responsabilii cu calitatea sau pentru alti membri ai comunitãtii academice çi s-au organizat
întâlniri cu reprezentanfii studenlilor din CEAC-D pentru identificarea problemelor existente
sau informäri periodice cätre Consiliul de Administratie privind activitatea de asigurare çi
îmbunãtälire a calitätii.

Politici gi strategii privind asigurarea calitãlii
Politica de asigurare a calitälii în UTBv (Anexa 1.4 la Raportul de evaluare internä),

elaboratã de rectorul universitätii çi publicatä pe site-ul universitälii, demonstreazä locul
central al calitãliiîn strategia universitãlii si implicarea totalä a managementului de la cel mai

înalt nivel la realizarea obiectivelor privind asigurarea calitãlii. Sunt precizate si comunicate
principalele mijloace de realizare a calitätii: abordarea integratä a educaliei cu cercetarea
stiintificã, bazatá pe valorile dezvoltärii durabile; evaluarea sistematicã a calitälii programelor

de studii, pentru îmbunãtälirea lor continuä gi adaptarea constantä a ofertei educalionale la

cerin{ele pie{ei muncii; atingerea excelen{ei în cercetarea stiinlificã; îmbunätälirea calitälii
pregãtirii resursei umane; participarea activä a studenfilor la procesul de asigutare a calitätii;
orientarea universitätii spre comunitatea economicä çi socio-culturalä; transparen!ä çi
comunicare privind procesele de asigurare a calitãlii institulionale.

Strategiile de realizare a politicilor de asigurare a calitälii în Universitatea Transilvania
din Braçov sunt cuprinse în planul strategic 2016-2020 (Anexa 1.3 la Raportul de evaluare
internä) siîn planurile operalionale anuale.

Politica de asigurare a calitãtii este comunicatã si se aplicã în toate structurile
universitãtii, prin actiuni organizate, în care sunt implicali toli membrii personalului didactic,
didactic auxiliar si nedidactic, personalul de cercetare çi studentii. Mãsurile implementate în
ultimii ani pentru recompensarea meritelor în ceea ce priveçte activitatea didacticä, de

cercetare çtiinlificä sau administrativä au condus la creçterea calitãlii proceselor çi la

progrese cu privire la crearea culturii calitãliiîn institufie.
Acordarea de sprijin logistic si financiar cadrelor didactice în vederea finalizärii

studiilor de doctorat, a îndeplinirii standardelor pentru oblinerea atestatului de abilitare sau
pentru obfinerea titlurilor stiinlifice (formare, plata taxelor de publicare, a padicipärilor la
conferinle etc.) reprezintã forme de stimulare a pedec{ionãrii profesionale.

Rapoarte anuale (institulional gi pe facultäli) privind asigurarea calitãfii
Rapoartele anuale privind asigurarea calitãlii sunt prezentate si dezbãtute în cadrul

Senatului universitar si în Consiliile facultãlilor çi sunt postate pe site. Astfel, la adresa
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
institUlio_n_aLa/lapoar."t9.hlml sunt prezentate Rapoartele de activitate ale Comisiei de evaluare

çi asigurare a calitä{ii începând cu anul universitar 2007-2008 gi pânã în anul universitar
2016-2017, dar si Rapoartele anuale de evaluare internä a calitä{ii pentru aceeaçi ani

universitari.

//.4.5 Proceduri privind ini{ierea, monitorizarea çi revizuirea periodicã a programelor çi
activitãlilor di dactice desfãçu rate

Pentru Universitatea Transilvania din Brasov Pag. 60 din 68



RAPORT DE EVALUARE INSTITUT¡ONALA ARACIS

lni{ierea unor noi programe de studii, planificarea lor, monitorizarea çi evaluarea
periodicã a calitãlii programelor derulate în universitate se realizeazá în mod sistematic, cu

respectarea unor reguli unitare din Regulamentul privind inilierea, aprobarea, monitorizarea

çi evaluarea periodicä a programelar de studii(Anexa 1.37 la Raportul de evaluare internä).
Au fost elaborate si 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, numãrul de candidati la admitere, numãrul de studen{i care au
promovat anul l, formarea unor linii de educalie Licen!ã Masterat Doctorat,
compatibilitatea cu directiile de cercetare ale departamentelor coordonatoare etc.

Aplicarea eficientä a Regulamentului privind ini|ierea, aprobarea, monitorizarea çi
evaluarea periodicã a programelor de studii se bazeazá pe structuri çi resurse dezvoltate în

universitate pentru gestiunea proceselor didactice (Anexa 11.18 la Raportul de evaluare
internä) si a activitälii de cercetare stiintificã (Anexa 1.45 la Raportul de evaluare internä).
lnformatiile referitoare la calitatea programelor de studii sunt centralizate la Biroul de
asigurare a calitàtii(Anexa 1.35 la Raportul de evaluare internä).

Planurile de învätãmânt ale programelor de studii oferite de universitate sunt
proiectate în concordan!ã cu cadrul na{ional si european al calificãrilor si prin comparalie cu

experienla europeanä gi internationalã. Procedura internã de ini{iere 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 licentä introduse în premierä la Bragov çi incluse în Nomenclatorul
specializärilor la initiativa UTBv: Ingineria biomaterialelorsi lngineria designuluide produs.

Universitatea organizeazá un program de studii universitare de masterat cu diplomã
dublã în parteneriat cu Universitatea Tehnicä din llmenau, Germania, cu finanlare DAAD, iar
din anul universitar 2018-2019 va organiza si un program de studii universitare de masterat
în domeniul Silviculturii în parteneriat cu patru universitãli prestigioase din Europa çiAmerica
- Multiple Purpose Forestry.

l/.4.6 Proceduri de evaluare periodicä a calítãlii corpului profesoral
Evaluarea cadrelor didactice de cãtre managementul Universitãlii
Evaluarea personalului didactic din universitate are la bazá autoevaluarea anualã si

elemente furnizate de monitorizarea proceselor didactice.
Universitatea dispune de instrumente de evaluare multicriterialä a cadrelor didactice.

Promovarea cadrelor didactice depinde de rezultatele evaluärii lor, care include
autoevaluarea, evaluarea colegialã gi evaluarea de cätre studenli. Evaluarea cadrelor
didactice se face pe baza unui plan, cu respectarea cerinlei din Legea educaliei nalionale nr.

112011 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 colegialã
Evaluarea periodicä a cadrelor didactice din UTBv se face în conformitate cu

Regulamentul privind evaluarea periodicã a calita,tii corpului profesoral (Anexa 11.34 la

Raportul de evaluare internä). Evaluarea colegialã a activitätii individuale a cadrelor didactice
este una dintre formele de evaluare a personalului academic, realizatä pentru aprecierea
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periodicä a performanlelor individuale, precum si în situalii speciale (promovare, premiere
etc.).

Evaluarea colegialä este obligatorie si periodicä. Fiecare departament si-a dezvoltat
instrumente proprii pentru evaluarea colegialã, în baza metodologiei cadru stabilitã la nivel
institulional. Rezultatele evaluãrii 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

studenti (Anexa 1.40 la Raportul de evaluare internä). Rezultatele evaluärii individuale sunt
utilizate la nivel de departament, facultate çi universitate pentru stabilirea de mãsuri corective

çi fundamentarea deciziilor privind recompensarea/sanclionarea cadrelor didactice.
Evaluarea de cätre studenli este obligatorie si se face în baza unei proceduri interne.

Sistemul de evaluare se bazeazä pe o aplicalie software. Evaluarea se face semestrial çi se
finalizeazá prin mãsuri de îmbunãtã{ire a conlinuturilor si metodelor de predare-învälare-
evaluare. Existä uneori un interes scäzut în completarea chestionarelor on-line de cätre
studenti. Sinteza rezultatelor evaluãrii este dezbãtutä în Çadrul departamentului si în Consiliul
facultälii çi este comunicatã pä(ilor interesate: cadru didactic titular, conducere si studenti.
(vezi Rapoartele de evaluare internä a programelor de studii).

Începând cu anul universitar 2016-2017, studenlii care suslin examele de finalizare a

studiilor universitare de licen!ã gi masterat sunt solicitafi sä îçi exprime opinia despre
profesorii care le-au marcat cariera profesionalã în timpul studiilor la UTBv. Cadrele didactice
plasate pe primele pozi{ii ale acestui clasament realizat de cätre facultãti beneficiazä de o
märire salarialä de 15%.

Utilizarea rezultatelor evaluãrii este obligatorie. Pe baza rezultatelor acestor
evaluäri 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 candida{i în ultimii 5 ani (ei sunt ierarhizali dupã o grilã aprobatã de Senat, care cuprinde
punctajul din fisa FRACS (de raportare a rezultatelor cercetärii) si alte trei punctaje care
cuantificã activitatea didacticä çi în interesul învã!ãmântului).

Rezultatele oblinute de cadrele didactice în urma evaluãrii colegiale çi a celei fãcute
de studenli sunt avute în vedere çi în rapoartele de apreciere ale membrilor comisiilor de

concurs pentru ocuparea unui post didactic superior.

/1.4.7 Baza de date actualizatã sistematic, referitoare la asigurarea internã a calitãlii
Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea çi analiza datelor çi informafiilor

relevante pentru evaluarea çiasigurarea institulionalä a calitãlii
Universitatea are un sistem informatic adecvat, prin care realizeazá, în mod

sistematic, colectarea, prelucrarea çi analiza datelor referitoare la calitatea proceselor

academice, de cercetare si administrative.
Universitatea dispune de relea de internet la care sunt conectate toate corpurile de

clãdire ale universitätii, facultätile, departamentele çi laboratoarele.
Dezvoltarea sistemului informatic are ca referin!ã bunele practici din universitãlile din

larã gi din strãinãtate. Au fost implementate sisteme informatice pentru:
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proceselor didactice la nivel de universitate/facultate/departament (Anexa 11.18 la

Raportul de evaluare internä);

internã);

11.4.8 Transparenla informaliilor de interes public
Universitatea si toate facultãlile oferä informa{ii cu privire la programele de studii,

diplomele acordate, organizarea procesului educa{ional, facilitãtile oferite studen{ilor,
informalii de interes public etc. Comunicarea informatiilor se face prin: site-ul universitãlii
(http://unitbv.ro), mass media, pliante, Ziua porlilor deschrse si alte actiuni de promovare a

imaginii si serviciilor universitätii (Anexa 1.36 la Raportul de evaluare internã).
lnformalia oferitã public de universitate este comparabilã, cantitativ çi calitativ, cu cea

oferitä de universitã!ile din Spa{iul European al Învã!ämântului Superior. Universitatea
publicä anual un Ghid al studentului, destinat cunoaçterii de cãtre studenti a cerintelor
programelor de studii.

Din aprilie 2012, universitatea redacteazä lunar Newsletter-ul UTBv, în limbile
românä si englezä, publicat pe site-ul propriu si difuzat atât în comunitatea universitarä, cât
si în rândul partenerilor externi.

III. MANAGEMENTUL STRATEGIC SI CAPACITATEA DE ADAPTARE
Ill.1. Managementul strategic promovat de l/S

Definirea trãsãturilor caracteristice ale UTBv în raport cu institutiile academice din
România, pe termen lung, a condus la dezvoltarea integratã a educatiei cu cercetarea
stiinlificä, cu accent pe excelen!ã, în contextul dezvoltãrii durabile.

Pentru implementarea strategiei universitãlii au fost formulate un set de decizii
strategice si planuri de ac{iune, având ca axã centralä promovarea în universitate a valorilor
dezvoltärii durabile (Anexa 1.3 la Raportul de evaluare internã).

Strategia pentru perioada 2016-2020 are ca axä majorã dezvoltarea resursei umane

çi valorificarea infrastructurii universitätii, cu accent pe punerea în valoare a patrimoniului si a
clädirilor istorice, alãturi de promovarea imaginii universitãlii çi a conceptului de dezvoltare
durabilä.

Progresul realizal în ultimii 5 ani din acest punct de vedere este vizibil:
(i) în educafie, prin dezvoltarea de programe de studii noi, corelate cu strategia

nationalã de dezvoltare, precum: lngineria biomaterialelor (2015), program de studii
universitare de licen!ã introdus în Nomenclatorul programelor de studii universitare de licen!ä
la initiativa UTBv, lngineria çi designul produselor finite din lemn (în limba englezä) sau prin

inilierea unor programe care vizeazá adaptarea ofertei educafionale la dinamica pietei

muncii: Limba çi literatura chinezã - Limba çi literatura românã / O limbä çi literaturã modernä
(englezä/francezã/germanä) (2015), Resurse umane (2013), Media digitalä (2018) (v.

document suplimentar - Programe de studii noi);
(ii) în cercetare, prin organizarea activitãlii de cercetare gtiinlificä în 30 de centre

axate pe domenii siteme circumscrise mai ales dezvoltãrii durabile (Anexa ICDT).
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lll.2. Fundamentarea çí realizarea programelor operalionale çi a planului strategic
Universitatea are un plan strategic pentru perioada 2016-2020 çi planuri operalionale

anuale, prezentate atât pe suport de hârtie, cât si electronic, pe pagina web a universitäfii, la
adresa: https://vn¡vw.unitbv.roldespre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
institutionala/plan uri-strateq ice-si-operationale. htm I

Ca urmare a managementului strategic performant, se constatä o serie de realizãri la

nivel de universitate:
(a) UTBv are o situatie financiarä stabilã (soldul disponibil a crescut de la 17 milioane lei,

în 2Q12, la 80 de milioane lei, în 2017);
(b) UTBv are o pozilie bine definitä în peisajul academic românesc, prin mãsurile de

salarizare diferentiatä bazatá pe performan!ä (didacticã si de cercetare), precum si prin

mäsurile de asigurare a unor condilii decente de activitate (programul ,,Omul si calculatorul",
programul intern ,,Dotarea laboratoarelor", programele de mobilitãti externe si 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 usor (în special prin creçterea numärului de candidali si studenli din alte
judele ale !ãrii);

(d) performanla çtiinlificã a universitãlii a crescut semnificativ, indicatorii relevanti în acest
sens fiind creçterea veniturilor din cercetare, creçterea producfiei çtiinlifice constând în
articole publicate în reviste indexate lSl cu SRl, atât sub aspect cantitativ, dar mai ales

calitativ;
(e) prin activitälile Centrului Multicultural si ale Centrului Muzical, UTBv are o pozilie

semnificativä la nivel nationalîn ceea ce priveçte implicarea în viala culturalä a comunitãlii.

I I l. 3. Rãs p u n dere gi respons ab i I itate p u b I i c ã

Misiunea instituliei este bine precizatä gi are obiective clare, mentionate în Carta
universitarã, Planul Strategic, Planul Operalional si alte regulamente çi proceduri

https :/iwww. u n itbv. ro/desp re-u nitbv/informati i-de-i nteres-oubl ic/transoarenta-
institutionala/planu ri-slrateg ice_-si-ope_rationale. html.

Începând cu anul 2004 este promovatã o strategie coerentä de dezvoltare, având ca

obiectiv dezvoltarea durabilã în cercetare si atingerea excelenlei.
În universitate func{ioneazã çi programe de studii specifice zonei: Silviculturã,

Exploatäriforestiere, Cinegeticä, lnginerie Forestierä, Autovehicule Rutiere, Limbä Germanã,
Turism, Educatie fizicä çi sporturi montane ç. a. Programele de studii sunt adaptate cerinlelor
pielei fo(ei de muncã çi corespund calificãrilor nalionale çi europene.
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rv. coNcLuzil çr REcoMANDÃRt
tv.1 coNcLUz¡l

Analiza SWOT
Puncte tari

- universitatea are o organizare coerentã, un sistem adecvat de administrare çi
conducere, bazá materialä corespunzãtoare standardelor, resurse umane necesare pentru
a-si realiza misiunea si obiectivele asumate;

- sistem de management orientat spre performan!ã în cercetarea stiintificä, cu structuri

çi instrumente de stimulare, planificare gi control care sprijinä atingerea excelenlei în
cercetare;

- accent pe componenta de internationalizare, numeroase acorduri ERASMUS, dar si
parteneriate semnate cu universitäli de pe întregul mapamond;

- existenla unei infrastructuri moderne, fapt care asigurä o derulare la standarde de
calitate a proceselor de învã!ãmânt si a activitãtilor conexe acestora si atragerea unui numär
constant de candidati la admitere;

- infrastructurä de cercetare modernã, concentratã în cadrul ICDT, resurse moderne de
informare-documentare, publicafii si abonamente la baze de date oferite de biblioteca
universitarä;

- creçterea reputaliei universitãtii ca urmare a rezultatelor profesionale ale
absolvenlilor, a implicãrii active a universitãtii si, implicit, a unui numär din ce în ce mai ridicat
de membri ai comunitãtii universitare în actiuni de responsabilitate socialã, a vizibilitälii în
creçtere a universitãlii, la nivel de mass-media, în special prin reflectarea evenimentelor de
anvergurã organizate în/de cätre universitate, a dezvoltãrii çi cresterii relevantei actiunilor
initiate în parteneriat (didactic, cercetare, consultan!ä) etc.

- ofertä educalionalä diversä, adaptatä cerinlelor pietei muncii; institutia manifestã un
interes declarat pentru dialogul cu angajatorii si existä acliuni suslinute în acest sens;

- concluzia fiecãrui expert evaluator pentru programele de studii evaluate s-a
m aterial izat în acordarea cal ificativu I ui,,încredere".

Puncte slabe
- participarea neuniformä a cadrelor didactice la activitälile de cercetare;
- cu toate cã fa!ã de anii treculi se constatã o oarecare ameliorare, rata abandonului

çcolar, mai ales la nivelul primului an de studii este, încã, la un nivel ce trebuie avut în
aten!ie;

- desfãsurarea çi evaluarea practicii studenlilor, corespunzãtor cerinlelor de calitate
impuse de curricula universitarã çi de angajatori, trebuie îmbunätäfite;

- deçi numãrul proiectelor depuse manifestã o tendin!ä de cregtere în timp, rata de
succes çi, implicit, atragerea de finan!ãri prin intermediul proiectelor de cercetare stiinlificä
poate fiîmbunätãtitä;

- cultura calitälii este dezvoltatã eterogen la nivelul facultãlilor si al departamentelor;
- feedback insuficient sau valorificat doar pa(ial din partea absolvenlilor si mediului de

business;
- poten{ial insuficient exploatat referitor la activitãlile de consiliere si orientare în carierä

a studenlilor, atât prin intermediul CCOC, cât çi al tutorilor.
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Amenin!ãri
- concuren{a existentä pe piala educa{ionalã a învätãmântului superior, oferta

universitälilor europene manifestându-se din ce în ce mai agresiv si atrãgând candidatii
potentiali din învãtãmântul preuniversitar românesc;

- reducerea dimensiunii ,,pie!ei potenfiale", ca efect al dinamicii negative din
perspectivä demograficä, al migraliei fo(ei de muncä si al tendinlei unora dintre absolventii
de studii preuniversitare de a pleca la studiiîn sträinãtate;

- diferen{e semnificative, uneori antagonice, între valorile promovate la nivelul

sistemului na{ional educafional, de cãtre gcoli, licee, universitãli, autoritãti, si cele prezentate

si sus{inute de mass-media, fapt care conduce uneori la aparenta diminuare a interesului çi
preocupãrii tinerilor pentru studiu;

- nivelul finan!ärii publice pentru educa{ie si cercetare çtiintificã; în contextul actual,
finanlarea publicä pentru educalie çi cercetare s-a redus dramatic, cu efecte negative majore
asupra capacitätii de dezvoltare a universitãlilor çi, implicit, asupra calitãlii în educa{ie çi
cercetare;

- scäderea numãrului absolven(ilor de liceu care promoveazä bacalaureatul si care au

un nivel de pregätire corespunzãtor pentru a urma studii de nivel universitar;
- cresterea competi{iei, în special din partea universitãtilor din sträinätate, se

manifestã çi pentru absolvenli ciclului de licentã/masterat, care aleg sã îçi continue studiile
de masterat/doctorat la alte universitãti din UE si SUA.

Oportunitãfi
- existenla, la nivelul structurii interne, a unei puternice suslineri pentru accelerarea

procesului de internalionalizare a universitälii, iar la nivel extern, a numeroase oportunitãli
conferite de parteneriatele strategice încheiate cu universitäli din strãinätate, companii etc.;

- conçtientizarea, din ce în ce mai puternicä, la nivelul potentialilor candidali gi a

familiilor acestora, a importanlei calitälii ofertei educalionale, a oportunitãlilor în carierä
oferite la finalizarea studiilor sau în perioada derulãrii acestora gi exprimarea opliunii pentru o

institutie de învãtãmânt superior sau alta cu o mai mare atenlie si responsabilitate;
- creçterea numãrului de burse de studii oferite de cãtre universitate sau partenerii sãi

institutionali pentru studenli sau oapacitatea ridicatä de a räspunde adecvat aspira{iilor
tinerilor de a beneficia de burse de studii çi internship-uri în strãinätate;

- creçterea interesului principalilor stakeholderi ai universitätii 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
2014-2020 (de exemplu, Programul Operafional Competitivitate - POC, Programul
Operalional Capital Uman - POCU, Programul Operalional Regional - POR etc.);

- deschidere spre nevoile comunitätii (cercetare, formare, consultantä etc.).

IV.2 RECOMANDARI

- continuarea eforturilor de atragere de cadre didactice tinere, mai ales în sensul
scoaterii la concurs si ocupärii posturilor de asistent pe duratä determinatä sau
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nedeterminatä, asigurându-se astfel rezerva necesarä de cadre didactice titulare si

un raport optim între numärul de studenti çi numãrul de cadre didactice titulare;
- deplasarea centrului de greutate în pregätirea studen{ilor spre practicã, prin cresterea

numãrului de studii de caz prin care sã se dezvolte simlul practic-aplicativ, precum çi
capacitatea de a adopta decizii;

- desfäsurarea organizatá a stagiilor de practicä sub coordonarea directã a cadrelor
didactice responsabile;

- organizarea formatiilor de studiu, la toate programele de studii, în limitele
standardelor acceptate;

- studierea posibilitälilor de implicare a studentilor din anii terminali de la ciclul de
masterat în cadrul activitãlilor didactice de seminar gi laborator, în calitate de mentor,
precum si asigurarea, în sens mai larg, a unui sistem de mentorat la nivelul
studenlilor, în sensul întãririi legäturilor între generaliile de studenti (de exemplu,
studenlii de la masterat sä asigure mentorat studentilor de la licen!ä);

- lãrgirea curriculei universitare prin introducerea de noi discipline oplionale (de

exemplu la informaticä, medicinã);
- dezvoltarea ofertei educa{ionale de cursuri facultative, corelatä cu elaborarea unei

metodologii mai clare de alegere a acestor disciplinelor de cãtre studenli;
- acordarea unei aten{ii mãrite procesului de finalizare a studiilor prin realizarea lucrärii

de licen!ä (conform rapoartelor sintetice realizate de expertii la nivel de programe de
studii, s-au recomandat: elaborarea unui ghid de elaborare a lucrãrii de licen!ã, care
sä fie pus la dispozilia studenlilor - Medicinã; mai multe activitãli aplicative, de
metodologie a cercetãrii, pentru a ajuta studenlii sä poatä realiza mai bine lucrärile de
licen!ã - Economia comer,tului, turismului çi serviciilor, în vederea intensificãrii
preocupãrilor studenlilor privind elaborarea lucrärii de licen!ã, introducerea unei

sesiuni de pre-sustinere a unei pã(i din lucrarea de licen!ä, în principal a design-ului
cercetãrii çi a rezultatelor preliminare, în luna aprilie - Pedagogia învãtämântului
primar çi preçcolar, repartizarea echilibratã a temelor pentru proiectele de diplomã pe
principalele direclii de specializare parcurse (electrice, termice, ventilare-climatizare,
tehnico-sanitare) çi pe cadre didactice îndrumãtoare - lnstalalii pentru construclii);

- continuarea efodurilor de stimulare a tuturor cadrelor didactice din universitate pentru
îmbunätä!irea rezultatelor aferente cercetärii stiintifice, existând încä, în cadrul
universitälii, cadre didactice care nu au cel putin o publicatie sau o realizare didacticã
sau çtiinlificã pe an; preocuparea pentru îmbunãtãlirea producfiei gtiinlifice în cazul
cadrelor didactice cu rezultate sub medie;

- încercarea de implicare mai substanlialä a studentilor în activitãlile de cercetare;
- identificarea mai multor contracte/proiecte/granturi de cercetare si/sau educa{ionale

din surse europene, nalionale sau în parteneriat cu mediul economic, care sä
valorifice potenfialul de cercetare si didactic al universitätii;
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- analizarea atentã a motivelor retrageri¡ studenlilor de la studiu (cauzele abandonului
scolar) si stabilirea unei strategii care sã contribuie la diminuarea semnificativã a ratei
abandonului;

- cresterea fondului de carte (cursuri, lucrãri practice, tratate, monografii) pentru
Medicinä, Administrarea afacerilor (în limba englezã), lnstalalii pentru construc{ii',

- analizarea oportunitãlii legate de alocarea de fonduri pentru construirea unor relele
de intranet, astfel încât, la programul de studä Medicina, sã se poatä transmite în
direct din sälile de chirurgie operalii laparoscopice, gastroscopii, colonoscopii,
coronarografii, examinãrile computer tomografice, de rezonan!ä magneticã si de
radiologie intervenlionalä;

- creçterea vizibilitälii si a utilitälä Centrului de informare çi consiliere pentru orientarea
în carierá în rândul studenfilor, prin implicarea acestuia în organizarea unor activitãti
de dezvoltarea personalã pentru cregterea competitivitälii absolventilor pe piata
muncii;

- îmbunãtälirea procesului de monitorizare a insertiei profesionale a absolvenlilor,
corelat cu crearea la nivel de universitate a unui sistem de promovare a ofeftelor de
muncã disponibile pentru absolvenli;

- dezvoltarea çi, mai ales, aplicarea consecventã si unitarä a unor proceduri pentru
îmbunätãlirea procesele necesar a fi implementate, cum ar fi procesul de evaluare a
cadrelor didactice de cãtre studenli (la programul de studii Asrstentä socialã s-a
constatat numãrul extrem de redus al studentilor care completeazã formularul on-
line);

- intensificarea activitätilor de promovare a unor domenii çi programe de studii, cum ar
fi Ingineria prelucrärii lemnului sau lnginerie geodezicä, în cadrul liceelor, cu scopul
creçterii numãrului de candidali la admitere;

- demersuri amplificate pentru un marketing mai bun al programelor de studii, care sã
determine un interes mai ridicat al candidalilor la admitere, preocupãri crescânde de
atragere a unui numãr mai mare de candidati la admitere pentru unele programe de
studii, respectiv lärgirea bazinului de recrutare a studentilor.

V. PROPUNERE CALIFICATIV
În urma vizitei din perioada 16-18 mai 2018, Comisia de evaluare institulionalä

externä a calitãlii proceselor educalionale çi de cercetare, în baza documentelor din dosarul
de autoevaluare a institufiei çi a constatãrilor din timpul vizitei, concluzioneazã cä
Universitatea Transilvania din Bragov asigurã condifiile de calitate çi standardele
generale gi specifice.

În consecin!ã, prin cuantificarea aspectelor menlionate în cadrul prezentului Raport si
în cadrul Fiselor vizitei întocmite pe parcursul evaluãrii, Comisia de evaluare institutionalä
externä propune acordarea calificativului ,,grad de încredere ridicat' Universitätii
Transilvania din Braçov, în ceea ce priveçte managementul institutiei, în materie de
asigurare a calitãtii programelor de studii çi de respectare a standardelor academice de
acordare a diplomelor de absolvire.
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