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Agenfia Românã de Asigurare a Calitã{ii în Înväfämântul Superior

INTRODUCERE
Prezentul raport are ca obiectiv evaluarea institu{ionalá externá a Universitä1ii

Transilvania din Braçov (UTBv), din perspectiva studenlilor. Acesta a fost redactat în urma

vizitei efectuate în institufia de învá{ämânt superior în perioada 16 - 18 mai 2018.

Informatiile prezente în cadrul acestui raport se bazeazâ pe Metodología de evaluare

externã, standardele, standardele de referinlã çi lista indicatorilor de pedormanlã a Agenliei
Române de Asigurare a Calitã¡ii în Învãlãmântul Superior (ARACIS), dar çi pe legisla{ia în

vigoare în domeniul învätãmântului superior.

Raportul a fost redactat de studenfii Sorin FURDUI de la Universitatea din Oradea,

delegat de ANOSR, çi Miruna-Maria CAINÄ de la Universitatea ,,Gheorghe Asachi" din Iaçi,

delegatá de UNSR.

Istoria înväfámântului superior braçovean începe odatá cu anul 1940, prin înfiinlarea
Academiei de Comer! çi Studii Industriale. Ulterior, s-au înfiinlat mai multe institute de

învá{ámânt superior,prin care amintim Institutul de Silviculturá (1948), Institutul Politehnic

(1959) çi Institutul Pedagogic (1960). În anul l97l,prin fuzionarea Institutului Politehnic cu cel

Pedagogic, ia fiinfä institufia de învãfämânt superior cunoscutá sub denumirea de Universitatea

din Braçov. În anul lggl,lapropunerea Senatului Universitä1ii din Braçov, prin nota Guvernului

României din 04.01.1991 çi Ordinul Ministrului Înväfämântului çi $tiinlei nr. 4894 din

22.03.1991, noua titulaturá a universitä1ii a devenit Universitatea Transilvania din Braçov.

Universitatea Transilvania din Braçov este o institu{ie de înváJámânt superior de stat, cu

personalitate juridicá, având calitate de ordonator terfiar de credite, dispunând de autonomie în

conformitate cu prevederile Constitufiei României, ale Legii EducafieiNalionale nr.ll201l çi ale

Cartei Universitare, aprobatá de Senatul universitar în data de 06.07.2016.

Universitatea Transilvania din Braçov are în componen!á l8 facultali çi 30 de

departamente, un institut de cercetare-dezvoltare (ICDT), o bibliotecä centralä, o editurä, un

centru multicultural, un centru muzical,l3 cãmine, douã cantine-restaurant, laboratoare didactice

çi de cercetare,baze didactice çide practicá,baze sportive, servicii tehnice, administrative etc.

Cele l8 facultá1i, în cadrul cärora se desfãçoará activitälile didactice, de cercetare

çtiin{ificä çi de formare continuã, sunt:

l. Facultatea de Inginerie Mecanicä

2. Facultatea de Inginerie Tehnologicã çi Management Industrial

3. Facultatea de $tiin{a çi Ingineria Materialelor

4. Facultatea de Inginerie Electricá çi $tiinfa Calculatoarelor

5. Facultatea de Silviculturä çi Exploatári Forestiere

6. Facultatea de Ingineria Lemnului
7. Facultatea de ConstrucJii

8. Facultatea de Alimenta{ie çi Turism

9. Facultatea de Design de Produs çi Mediu
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10. Facultatea de Matematicá çi Informaticä

I 1. Facultatea de $tiinle Economice çi Administrarea Afacerilor
12. Facultatea de Psihologie çi $tiinlele Educatiei

13. Facultatea de Educa{ie Fizicá çi Sporturi Montane

14. Facultatea de Muzicã
15. Facultatea de Medicinã
16. Facultatea de Litere
17. Facultatea de Drept

18. Facultatea de Sociologie çi Comunicare

În cadrul celor l8 facultäçi, în anul universitar 2017-2018 funclionau:

- 88 programe de studii universitare de licenfá la forma de învá{ámânt cu frecven}ã (lF);
- 6 programe de studii universitare de licen!ä la forma de învátámânt cu frecven!ä redusá

(rFR);

- I I programe de studii universitare de licen{ã la forma de învãtámânt la distan!á (lD);
- 68 programe de studii universitare de masterat la forma de învãfämânt cu frecven!ä (lF);
- 5 programe de studii universitare de masterat la forma de învájámânt cu frecven!ã redusá

(rFR);

- l8 domenii universitare de doctorat.

Numärul de studenfi înmatriculati la I octombrie 2017 în UTBv era de 19320, din care

15506 la ciclul de studii universitare de licen!á (13059-IF, 1528-ID,919-IFR), 3357 la ciclul de

studii universitare de masterat (3260-IF, 97-IFR) çi 457 la ciclul de studii universitare de doctorat

(298-IF, 15g-IFR).

METODE UTITIZATE ÎN PROCESUL DE EVATUARE
Redactarea prezentul raport de evaluare externá a fost realizatá pornind de la raportul de

autoevaluare al universitá1ii, anexele din dosarul de autoevaluare, dar çi prin efectuarea de vizite

în spa{iile universitá1ii, çi participarea la întâlniri çi discu}ii cu diverse categorii de persoane

relevante pentru activitatea universitä1ii, dupä cum urmeazá:

- studenli;

- absolvenli;
- rcprezentafii studenlilor în Senatul universitar çi Consiliile facultá1ilor;

- reprezentanli i or ganiza[ülor studenleçti din universitate;

- reprezentan{ii angajatorilor de stat çi din mediul privat;

- rprezentanfii conducerii executive a universitã1ii (rector, prorectori);

- angajatii administrafiei bibliotecii, cäminelor çi cantinei;

- studenti cazali în cãminele universitá1ii;

- cadre didactice ce îçi desñçoarã activitatea de predare în UTBv.

Documente consultate:
- Carta Universitá1ii;
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- Raportul de autoevaluare al universitä1ii;

- regulamentele interne ale universitäfii;
- site-urile universitãçii - www.unitbv.ro, http://old.unitbv.ro/
- alte documente solicitate în timpul evaluärii (procese verbale de la çedinlele Senatului

universitar).

Vizite efectuate în spafiiprecum:
- säli de curs çi de seminar, laboratoare;

- bibliotecä, cámine, cantine;

- baze sportive.

De asemenea, în cadrul vizitei de evaluare au fost aplicate çi un numär de 50 de

chestionare privind satisfacfia studentilor din Universitatea Transilvania din Braçov

(UTBv),studenfilor întâlniti la cantiná, în cämine çi din unele facultä1i.
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Domeniul A - Capacitate institufionalä

Criteriul 4.1 - Structurile institufionaleo administrative çi manageriale

S..4..1.1 Misiune, obiective çi integritate academicä

IP.4.1.1.1 Misiune çi obiective
Universitatea Transilvania din Braçov este o institutie de învã!ämânt superior de stat,

acreditatã, ce funclioneazá pe baza autonomiei universitare, în acord cu cadrul legal stabilit de

Constitu{ia României çi Legea Educa}ieiNalionale nr.1l20l l, de reglementárile nalionale privind

asigurarea calitalii educa{iei, precum çi de hotãrârile interne.

Carta Universitä{ii Transilvania din Braçov a fost adoptatá în çedinla Senatului

universitar din data de 06.07.2016, primind avizul de legalitate de la Ministerul Educafiei

Nalionale çi Cercetãrii $tiinfifice în data de 06.10.2016.

În capitolul dedicat misiunii çi obiectivelor din cadrul Cartei universitare se stipuleazä

faptul cä misiunea universitãfii este de educafie çi cercetare çtiinlificä, în scopul de a genera çi

transfera cunoaçtere cátre societate çi mediul de afaceri. Articolul 2 din Carta UTBv stabileçte o

serie de obiective strategice ale universitálii, extrem de importante în ceea ce priveçte activitatea

profesionalä a studenlilor, cu referire la: adaptarea continuä a ofertei educa{ionale în vederea

inserfiei profesionale a absolvenfilor çi a satisfacerii nevoilor de competen!ä ale mediului socio-

economic (alineatul 1); formare de competenfe pentru participare activá în societate (alineatul 3);

asigurarea calitalii proceselor academice çi de cercetare (alineatul 7).

Carta Universitá{ii Transilvania din Braçov este redactatä în asentimentul principiilor
Spaliului European al Învä{ãmântului Superior, având misiunea çi obiectivele vag individualizate

în Sistemul Nalional de Înváfämânt Superior.

Recomandãrí:
- Individualizarea misiunii Universitä1ii Transilvania din Bra;ov în acord cu cerin{ele

locale ale pietei muncii, cu statutul acestei universitä1i în regiune, cu relaliile bune între

Universitatea Transilvania din Braçov çi alte centre de învá!ämânt superior din vecinátate.

IP.A.1. 1.2 Integritate academicä

Universitatea Transilvania din Braçov are o Comisie de Eticá, legal înfiintatá, ce

funclioneazá, în baza unor reglementári fundamentate de Carta Universitarä. De asemenea, în

partea a ll-a a Cartei Universitare sunt prevázute principiile de eticä çi deontologie universitará

dupá care se ghideazá UTBv. Tot aici este preväzutä çi procedura de sesizare çi solu{ionare a

posibilelor încálcäri ale eticii çi deontologiei universitare.

Un alt document de referinfä ) caÍe completeazã prevederile privind etica çi deontologia

universitará din Carta Universitaráçi ghideazä activitatea Comisiei de Eticä, este Regulamentul

Comisiei de Eticã Si Deontologie Universitarð.

Decizia prin care a fost desemnatä componen{a comisiei, datele de contact ale comisiei,

rapoarte anuale çi rapoartele de caz sunt publice pe site-ul universitä{ii. Mandatul comisiei de
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eticá este de 4 ani (inclusiv pentru membrii studenli), iar din componenla ei fac parte 9 membri (7

cadre didactice çi 2 studenfi). Pentru calitatea de membru student al Comisiei de Eticä se lanseazá

apel publicl. Poate candida orice student al UTBv,cu condifia ca acestasä depuná un CV în
format Europass çi o scrisoare de intentie,iar desemnarea acestora este în responsabilitatea

studen{ilorreprezentan}i în Senatul universitar. Componenla Comisiei de Eticá este propusã de

cätre Consiliul de Administralie, avizatá de cätre Senatul universitar çi aprobatá de cätre rector.

În perioada 2013-2017 Comisia de Eticá nu a avut nicio autosesizare, activitatea acestei structuri

rezumându-se doar la analizarea çi pronunlarea asupra posibilelor încãlcári ale normelor de eticá

pentru care a fost sesizatã.

În anul 2017, Comisia de Eticá a avut pe rol 6 cazuri, din care un caz a fost sanc{ionat cu

avertisment scris, iar celelalte 5 cazuri nu au fost considerate abateri de la Carta Universitarã çi
Codul de Eticá çi Deontologie Universitará. Rapoartele au fost prezentate Senatului universitar çi
publicate pe site-ul universitá1ii.

La nivelul universitä1ii nu existä ghiduri çi nu se desñçoará campanii de informare cu

privire la principiile de eticá çi deontologie universitará.

Începând cu anul universitar 2017-2018, în toate planurile de înváfámânt ale programelor

de studii universitare de licentá au fost introduse cursuri de eticá çi scriere academicá, acestea

regásindu-se sub diferite denumiri, în funclie de specificul domeniului fundamental cãruia îi
aparfine programul de studii, fiind încadrate fie la discipline impuse, fie la discipline facultative.

Puncte tørí:
- Principiile de eticã universitará sunt numeroase çi comprehensive, fiind enun{ate în

Carta Universitará, iar în paftea a II-a a acesteia regäsindu-se Codul de eticã çi deontologie

universitarã, unde, la capitolul III - Încãlcöri grave ale eticii universitare, sunt descrise, definite

çi explicate în amänunt: plagiatul çi auto plagiatul, corupfia, conflictul de interese çi
incompatibilitãlile, discriminarea, hãrfuirea sexualä sau intimidarea. De asemenea, sunt stipulate

clar funcfiile care sunt incompatibile cu statutul de membru în Comisia de Eticá çi Deontologie

Universitarã.

Puncte slabe:
- Perceplia studenfilor este cá deciziile date de Comisia de Eticä în ultimii ani au fost prea

lejere, existând ca sanc{iuni doar sub formá de avertismente scrise.

- Inexistenla unor mecanisme de prevenire a încälcárilor normelor de eticã çi deontologie

universitare.

- Nu existämenlionate în Codul de eticã çi deontologie universitarösat în Regulamentul

Comisiei de Eticã çi Deontologie Universitarõproceduri privind proteclia datelor de identificare

ale celor care depun sesizári.

- Neutilizarea unui soft anti-plagiat pentru verificarea lucrãrilor redactate de studenli.

I http://old.unitbv.ro/Portals/20lStudenti lalegereao/o2}reprezentantului%o20%o20in%o20ComisiaYo20deYo20etica-l.pdf
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Recomandãri:
- Crearea unui ,,buton roçu" distinct pe site-ul facultä1ilor/universitá1ii pentru sesizãri

privind posibilele încälcãri ale eticii çi deontologiei universitare.

- DesÍãçurarea unor campanii de informare çi încurajare a studenlilor sá foloseascã acest

mecanism (denumit generic ,,buton roçu") de sesizare (sau altele) în cazul în care au cunoçtinfã

despre încálcári ale normelor de eticã çi deontologie universitará.

- lntroducerea în Comisia de Eticä çi Deontologie Universitará a unui membru, cu statut

de invitat permanent, din cadrul departamentului juridic al universitã{ii, pentru asigurarea

suportului juridic în procesul de luare a deciziilor.
- Studenlii membri în Comisia de Eticá sá fie propuçi de cátre studenlii reprezentanli în

structurile de conducere ale universitáfii çi organiza{iile studen{eçti.

- Publicarea proceselor verbale ale çedin{elor Comisiei de Eticã çi Deontologie

Universitará pe site-ul universitä1ii.

-Utilizarea unui soft anti-plagiat în vederea verificärii lucrárilor elaborate de studenJii de

la toate ciclurile de studii çi a publica{iilor çtiinlifìce.
- Elaborarea unui ghid de informare privind principiile çi normele de eticä çi deontologie

universitarä.

- Completarea Regulamentului Comisiei de Eticã çi Deontologie Universitarã cu

prevederi clare privind protecfia datelor de identificare ale celor care sesizeazâ posibile încálcári

ale normelor de eticã çi deontologie universitarä.

IP.A.1.1.3. Rãspundere çi responsabilitate publicä
La nivelul Universitä1ii Transilvania din Braçov existä practici de auditare interná.

Acestea se realizeazã prin Compartimentul de Audit public intern, structurá aflatá în directa

subordonare a rectorului universitätrii çi care funclioneazá,înbazaunui Regulament de organizare

çi funclionare a Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Universitãlii Transilvania

din Braçov2, respectiv a unei Proceduri de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele

de învö¡ãmônt çi cercetare. Auditul intern se realizeazä anual çi are ca scop prezentarea activitátii

desftçurate în vederea îmbunátã{irii managementului çi calitäçii în universitate, fiind supuse

auditárii toate structurile çi departamentele institu{iei.

De asemenea, Corpul Auditorilor Interni are în componenfä çi cadre didactice care îçi

aduc aportul çi contribuie la îmbunátälirea calitä1ii serviciilor educalionale ale Universitalii

Transilvania din Braçov.

Recomonddri:
-Monitorizarea implementárii recomandárilor fäcute de cätre comisia de audit intern, prin

întocmirea unui grafic de punere în practicä a acestora, cu termene clare çi numirea unor

responsabili pentru solutionarea fiecärei probleme identifi cate.

2https://www.unitbv.roldocumente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-

uni versitatii/servicii/42a_Regul am ent_audit_intem.pdf
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S.4.1.2. Conducere çi administrafie
IP.A.1.2.1. Sistemul de conducere

Universitatea Transilvania din Braçov respectä prevederile Legii Educaliei Nafionale nr.

ll20ll çi pe cele ale Codului Drepturilor çi Obligafiilor Studentului în ceea ce priveçte sistemul

de conducere al institufiei. Conform articolului 12 din Cafia universitará, din punct de vedere

or ganizalional, acesta cuprinde :

- structuri de educalie çi formare, respectiv facultalile çi departamentele;

- structuri de cercetare çtiinfificä, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare (ICDT) çi
Institulia Orgonizatoare de Studii Universitare Doctorale (IOSUD), dar çi Biroul de proprietate

intelectualã çi Incubatorul tehnologic ;i de afaceri;

- structuri suport pentru activitatea didacticä çi de cercetare;

- structuri de conducere, din care face parte Senatul universitar, Consiliul de

Administralie, Consiliile Facultá1ilor çi Consiliile Departamentelor;

- structuri administrative;

- structuri asociative.

Funcfiile executive de conducere pentru structurile de educatie, cercetare çtiinfificã çi
formare din universitate sunt:

- rectorul,prorectorii çi directorul general administrativ, la nivelul universitá1ii;

- decanul çiprodecanii, la nivelul fiecárei facultäti;

- directorul de departament, la nivelul fiecárui departament.

Organigrama este disponibilá pe website-ul universitá1ii3.

Structura de conducere executivá a UTBv este reprezentatä de Consiliul de Administrafie

ce funclion eazá în baza Regulamentuluide organizare çi funclionare a organelor deliberative din

universitate: Consiliul de Administralie çi Consiliile Facultã¡iia, fiind compus din rector,

prorectori, directorul general administrativ, directorul Consiliuluí Studiilor Universitare de

Doctorat, decani, reprezentantul studen{ilor, membrii invitali(reprezentantul sindicatului la

nivelul universitä1ii, un reprezentant al angala{ilor dintre reprezentanfii aleçi la nivel de

universitate çi un reprezentant al Senatului).La solicitarea rectorului, la çedinlele Consiliului de

Administrafiepoate participa orice altä persoanä din universitate sau din afara acesteia.

Responsabilitãlile directe ale echipei executive sunt prezentate în Carta Universitalii.

La nivelul facultä1ilor, structura de conducere este reprezentatä de Consiliul facultalii,

compus din decan, reprezentanfi ai cadrelor didactice çi studen{ilor. Prodecanii sunt invitali sá

participe la çedinf ele Consi I iului facultafl i.

Structura legislativä a UTBv este asiguratá de Senatul universitar. Acesta reprezintä

comunitatea universitarä çi este forul suprem de conducere al UTBv. Senatul universitar

3http://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/organigrama.html.
a https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-
universitatii/generale/Regulament_CA_CF_05.04.20 1 7.pdf
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funclioneazá în baza Regulamentului de organizare çi funclionore o Senatului Universitãlii
Transilvania din BraSov5.Hotárârile Senatului universitar sunt obligatorii pentru toate

organismele executive, administrative çi pentru întreaga comunitate universitarã a UTBv, iar

acestea sunt publice atât pe site-ul universitá1ii6, cât çi pe releaua intranet a institufiei.
Totuçi, deçi în prezent nu mai este menfionat acest lucru în niciun act normativ nalional,

nu este recomandat ca decanii sä fie, simultan, çi membri ai Senatului universitar, aça cum se

întâmplä la UTBv.
În cadrul celor l8 facultáçi ale universitálii, numärul cadrelor didactice cu drept de vot în

Consiliile facultalilor este de 1277,iar numärul studenlilor reprezentanli cu drept de votîn aceste

structuri este de 53.Astfel, din totalul de 180 de membri cu drept de vot din Consiliile facultã1ilor,

ponderea reprezentanfilor studenfilor în aceste structuri este de 29.44%(tabel l).

Tabel l. Ponderea lor în Consiliile

5 https://www.unitbv.ro/documente/despre-
unitbv/senat/Regulamentul%o2Ùdeo/o20organizare%o2ùsiYo20functionareo/o2Ùa%o20Senatului%2OUTBv.pdf
6 https://www.unitbv.ro/component/multisitesearch'/index.php?option:com_content&view:article&id:373
7 https://www.unitbv.roldocumente/despre-unitbv/Aleg en/ Arhiva/rezultate_alegeri_CD-CF_copy.pdf
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Nr
crt. tr'acultatea

Numãrul total
de membri în

Consiliul
facultãtii

Numãrul
studen{ilor
membri în
Consiliul
facultã{ii

Ponderea
reprezentan{ilo
r studen{ilor
din totalul
membrilor

Inginerie Mecanicã 13 4 30.77%

2 Inginerie Tehnologicã çi Management Industrial 11 J 27.27y.

J Çtiinfa çi Ingineria Materialelor 9 J 33.33%

t7 5 29.41%4 Inginerie Electricã çi $tiin{a Calculatoarelor

5 Silviculturã çi Exploatãri Forestiere 9 J 33.33%

6 Ingineria Lemnului 7 2 28.57%

7 2 28.57%7 Construc{ii

8 Alimenta{ie çi Turism 7 2 28.57%

Design de Produs çi Mediu 11 J 27.27%9.

10. Matematicã çi Informaticã ll 2'1.27%

$tiinfe Economice çi Administrarea Afacerilor 13 4 30.77%1l

t2 Psihologie çi $tiinfele Educafiei 7 2 28.57%

13. Educa{ie Fizicã çi Sporturi Montane 7 2 28.57%

UI
L0

Miruna-



Agenfia Românã de Asigurare a Calitã{ii în Învã{ãmântul Superior

La nivelul Senatului universitar, numärul cadrelor didactice cu drept de vot este de 68, iar

al studentilor de 238.Astfel, din totalul de 9l de membri cu drept de vot din Senatul universitã1ii,

ponderea reprezentanfilor studen{ilor în aceastä structurá este de 25.27%(tabel2).

Tabel 2. Distribufia reprezentanlilor studenfilor în Senatul UTBv

I https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/senat/membrii-senatului.pdf
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Nr
crt. tr'acultatea

Numãrul total
de membri în

Consiliul
facultãfii

Numãrul
studen{ilor
membri în
Consiliul
facultã{ii

Ponderea
reprezentanfilo

r studenfilor
din totalul
membrilor

7 2 28.57%14. Muzicã

4 26.67%l5 Medicinã l5

16. Litere 13 4 30.77%

Drept 9 -1 33.33%t7

7 2 28.s7%18. Sociologie çi Comunicare

TOTAL membri în Consiliul facultã{ii cu drept
de vot la nivelul Universitãtii Transilvania din

Braçov
180 53 29.44o/o

Nr.
crt. tr'acultatea

Numãr total
de membri în

Senat

Numãrul
studen{ilor
membri în

Senat

Procentul de
reprezentare a

studen{ilor

I Inginerie Mecanicã 7 2 28j7%

2 Inginerie Tehnologicã çi Management Industrial 5 I 20.00%

J $tiin{a çi Ingineria Materialelor 4 I 25.00%

4 Inginerie Electricã çi $tiin{a Calculatoarelor 9 2 22.22%

5 Silviculturã çi Exploatãri Forestiere 4 I 25.00%

6 Ingineria Lemnului 4 I 25.00%

7 Construc{ii 4 I 25.00%

8 Alimentafie çi Turism J I 3333%

9 Design de Produs çi Mediu 6 I 16.67%

l0 Matematicã çi Informaticã 5 I 20.00%

Miruna-



Agen{ia Românä de Asigurare a Calitäfii în Învã{ãmântul Superior

Prin urmare, în UTBv regásim studenfii în proporfie de minimum 25o/o din totalul

membrilor în structurile de conducere ale universitã{ii. De asemenea, în celelalte comisii çi
consilii existá cel pulin un reprezentant al studenfilor. Atribu{iile studen{ilor reprezentanfi çi
modalitatea de alegere a acestora sunt prevázute în Regulamentul pentru alegerea

reprezentanlilor studenlilor din (Jniversitatea Transilvania din Broçoveçi în Metodologia de

organizare çi desfõçurare a alegerilor din (Jniversitatea Transilvania din Braçovtq. Votul este

direct, secret çi universal.

Alegerile pentru studentii reprezentanfi sunt organizare la nivel de universitate de cátre o

Comisie electoralá formatá din câte un reprezentant student al fiecárei facultä1i, iar la nivel de

facultali de cätre Comisii electorale studenfeçti, formate din 5-15 membri studenfi - câte un

reprezentant pentru fiecare program de studii din facultatea respectivá, inclusiv de la ciclul de

doctorat acolo unde este cazul. Conducerea universitäçii nu se implicä în activitatea comisiilor

electorale, însä responsabilitatea înfiintárii acestora îi revine prorectorului cu studenlii çi legãtura

cu mediul economic çi socio - cultural, respectiv decanului facultäfii. Studenlii din comisiile

electorale nu au dreptul sá candideze pentru o funcfie la nivel de facultate sau universitate.

ehttps 
://www.unitbv.ro/documente/despre-

unitbv/Alegeri/Arhiva/Regulamentul_pentru_alegerea_reprezentantilor_studentilor_08.04.2016.pdf
l0 https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-
universitatii/alegeri/2.Metodologia_de_organizare_si_desfasurare_a_alegerilor_din*Universitatea_Transilvania_din_
Brasov.pdf

L2

A

Nr.
crt. Facultatea

Numãr total
de membri în

Senat

Numãrul
studenfilor
membri în

Senat

Procentul de
reprezentare a

studenfilor

l1 $tiinfe Economice çi Administrarea Afacerilor -t 3750%

4 I 2s.00%t2 Psihologie çi $tiin{ele Educa{iei

13 Educa{ie Fizicã çi Sporturi Montane J 1 33.33%

14 Muzicã .J 1 33.33%

Medicinã 8 2 25.00%15

l6 Litere 6 I 16.67%

t7 Drept 4 I 2s.00%

Sociologie çi Comunicare 4 I 2s.00%l8

TOTAL membrii în Senatul universitã{ii cu
drept de vot la nivelul Universitãtii Transilvania

din Braçov
9l 23 25.27o/o
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Pentru calitatea de student reprezentant în Consiliul de Administratiepoate candida orice

student înmatriculat la UTBvll, deschizându-se un apel public, însä acesta este ales doar de cätre

studenfii reprezentanfi în Senatul UTBv. Calitatea de student reprezentant în Consiliul de

Administrafie nu se poate cumula cu cel de student reprezentant în Senatul universitar.

De asemenea, calitatea de student reprezentant se dobândeçte pentru ciclul de studii la

care student este înmatriculat, iar acesta se încheie odatá cu finalizarea studiilor. Conform Cartei

UTBv çi a Regulamentului de alegeri, mandatul de student reprezentant se poate transfera de la

un ciclu de studii la altul, astfel cã studen{ii reprezentan{i care îçi continuã studiile la UTBv într-
un alt ciclu de studii îçi pástreazá calitatea dacä rãmân reprezentanlii aceleiaçi structuri care i-a

ales.

Mandatul de student reprezentant în Senatul universitar çi în Consiliul facultätii se

dobândeçte pentru ciclul de studii la care studentul este înmatriculat. Odatã cu încheierea studiilor
ciclului de studiu urmat se pierde çi calitatea de reprezentant. Un student nu poate avea calitatea

de student reprezentant mai mult de 4 ani. De asemenea, alegerile sunt promovate atât în mediul

online, pe site-ul universitáçii çi a facultä1ilor, la avizierele din cäminele universitá1ii çi a

facultá1ilor.

Procedurile de alegeri sunt în conformitate cu legislafia în vigoare çi nu îngrádesc dreptul

studenlilor de a fi aleçi çi de a reprezenta interesele studenlilor în structurile de conducere din

UTBv. Studenfii reprezentanfi primesc informafiile çi datele necesare despre çedinlele structurilor

de conducere printr-un sistem de tip Intranet çi prin e-mail.

De asemenea, în baza Regulømentului privind organizarea çi funclíonarea cãminelor

studenleçtit2,anual se organizeazâ alegeri pentru comitetul cáminelor çi preçedinlii acestora.

Programarea acestora çi afiçarea datelor la cämine este ñcutä de cätre çeful Serviciului Cämine în

prima sãptámâná a anului universitar. Pot candidatstudenfii caza\i în cáminele universitá1ii, iar

aceçtia sunt aleçi de cãtre tofi studenlii locatari în cámine. Durata mandatului este de un an.

Alegerile se realizeazä prin vot secret çi au loc în luna octombrie a fiecärui an.

Puncte slabe:
- Lipsa de interes çi implicare a studenfilor reprezentanfi fa{ä de problemele studenfilor,

manifestatã prin absen{e la întruniri çi çedinfe.
- La nivelul Consiliilor facultá1ilor çi a Senatului nu existä reglementatá o prevedere prin

care dacá un student nu îçi poate exercita îndatoririle de reprezentant sá poatá fi înlocuit de cátre

un supleant, cu toate cá existã listã de supleanfi.

- Deçi, conform regulamentului de organizare a structurilor decizionale, çedinfele se

anunfá de regulã cu cel pulin 3 zile lucrätoare înainte de a avea loc, acest termen nu se respectä

întotdeauna.

llhttps://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-institutionala/al egerillT2-alegeri-
2016-2020.html
r2http://old.unitbv.ro/Portal s/24lcazarel23-o/o20Regulamento/o20de%;o20organizareo/o2}si%o2}functionareYo2}aYo2}ca
minelor%2Ostudentesti.pdf

À
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- Decanii pot fi membri cu drept de vot în senat.

- Studentii de la formele de învä{ámânt cu frecven!ä redusá çi la distan{á nu sunt

reprezentali în structurile de conducere ale universitä1ii.

Recomandùrí:
- Alocarea unor locuri speciale în structurile de conducere ale universitã1ii çi în anumite

comisii, precum Comisia de Eticä, pentru organizalüle studen{eçti legal constituite.

- La nivel de comisii/consilii ale facultá1ilor/Senat universitar/Consiliu de Administralie

sá fie prevâzute modalitá1i prin care dacá un student nu îçi poate exercita îndatoririle de

reprezentant acesta sá poatá fi înlocuit de cätre un reprezentant supleant.

- Limitarea mandatului de student reprezentant în structurile de conducere ale

universitá1iila un an, cu posibilitatea reînnoiri acestuia, dacä este cazul, prin depunerea unei noi

candidaturio dar cu o limitã maximá de 4 ani.

- Acordarea dreptului la reprezentare çi studen{ilor care nu sunt înmatriculafi la programe

de studii la formä de înväfãmânt cu frecvenfá.

- Separarea executivului de legislativ prin interzicerea posibilitá{ii ca decanii facultä1ilor

sá delinã simultan çi statutul de membru cu drept de vot în Senatul universitar.

lP. A.1.2.2. Management strategic
Din acest punct de vedere, universitatea evaluatá nu prezintã deficienle. Existá un Plan

strategic de dezvoltare a Universitðlii Transilvanio din Braçov pentru perioada 2016-2020, care

este revizuit periodic, odatä la patru ani, iar rezultatele se regäsesc în planurile operalionale

anuale ale Universitá1ii Transilvania din Braçov. Deçi obiectivul numárul I din Planul strategic

de dezvoltare a UTBv este ,,promovarea unui proces de învõlãmânt de calitate, centrat pe

nevoile studenlilor çi corelat cu cerinlele pielei muncii", din pácate studenfii nu au fost consultali

sau implicati în elaborarea sau revizuirea acestui document.

Recomandãrí:
- Stabilirea unor perioade de timp mai scurte pentru realizarea obiectivelor propuse în

planul strategic çi operalional.

- Actualizarea planurilor manageriale la nivelul facultä1ilor çi implicarea studenlilor în

acest proces.

- Consultarea çi implicarea studenlilor în elaborarea planurilor strategice çi operalionale.

Criteriul A.2 -Baza materialä
S.4.2.1. Patrimoniu, dotareo resurse financiare alocate

IP.4.2.1.1. Spafii de învä{ãmânt, cercetare çi pentru alte activitã{i
Procesul educalional se realizeazá în spafii de învä!ámânt ce însumeazä o suprafafa totalá

desñçuratä de ll7 .160,19 mp, repartizatá astfel:

- 75 de sáli de curs çi amfiteatre, având suprafa{a de 7464,4 mp, cu o capacitate de 6260

locuri;
- 32 de sáli de seminare având suprafala de 1717,92 mp, cu o capacitate de l02l locuri;

ASorin
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- 386 de laboratoare având suprafafa de 21.133,78 mp, cu o capacitate de 7116 locuri,

dintre care 35 utilizate çi pentru cercetare;

- o bibliotecá cu caracter universitar enciclopedic, având un fond de peste 750.000 volume

de cär{i, reviste, STAS-uri, brevete, afiçe, CD-uri, DVD-uri, care se pot regãsi atât în

catalogul tradifional (alfabetic çi sistematic), cât çiîn catalogul informatizat OPAC;

S-a constatat faptul cá fondul de carte pentru domeniul Medicinã este învechit.

Organizatia studenfeascä Asocialia $tiintificá a Studentilor Mediciniçti Braçoveni a inifiat

în anul 2017 un demers de reînnoire a fondului de carte cu temá medicalä prin consultarea

studenfilor çi a cadrelor didactice cu privire la titlurile esenliale care ar trebui sá se regáseascã la

bibliotecä universitarã. Acest demers a fost aprobat de cátre Consiliul de Administrafie la

momentulrespectiv, însá achiziliile nu au fost efectuate pâná la datavizitei de evaluare.

Totodatá, s-a constatat çi faptul cá infrastructura electronicã a universitãlii nu este

valorificatá la maximul potenfialului sáu, existând posibilitatea de a încárca suporturile de curs

pentru disciplinele academice pe platforma de e-learning a universitätii, dar din pácate acest lucru

încã nu se realizeazã în totalitate.

Menlionám çi faptul cá procedura de obtinere a facilitã1ilor pentru studenli la transportul

în comun este destul de laborioasá (studenfii trebuie sá îçi facá abonament la pre! întreg, iar mai

apoi trebuie sá depunã documente justificative la casieria universitá1ii, pâná în data de l0 a

fiecárei luni, pentru a beneficia de decontarea a 50o/o din valoarea abonamentului).

Studenfii din cadrul UTBv au acces mobil labaze de date internafionale, ce pot fi accesate

de oriunde pe bazá de cont çi parolã @tudent.unitbv.ro, printre care amintim: ScienceDirect,

Springerlink Journals, Proquest central, CABI Forest Science Database, Scopus, Thomson ISI

Web of Knowledge etc.

Patrimoniul Bibliotecii Universitare este alcätuit din: depozite pentru cárfi çi periodice cu

suprafaJa totalä de 1124,84 m2, sáli de lecturá cu suprafala totalä de 1386,91 -t în cadrul

Bibliotecii Universitare çi alte spatii utilizate ca säli de lecturá în cadrul universitä1ii cu suprafala

totalá de 2601,02 m2 çi un numár de 1998 locuri.

Bazä sportivä se desñçoará pe o suprafa!á totalá de 3600 m2 çi este compusã din:

- 3 sãli de sport dedicate activitälilor çijocurilor sportive, precum handbal, baschet, volei,

fotbal, tenis de masá, badminton, gimnasticá aerobicä, gimnasticá artisticá, gimnasticã

ritmicá, dansuri, arte marfiale, tenis de câmp. Sãlile sunt dotate cu vestiare, duçuri, toalete.

- o bazá aero-fit-kineto unde se pot desãçura activitäli de kinetoterapie, pilates, aerobic,

gimnastica recuperatorie, masaj çi musculatie.

- un club dotat cu mese de ping-pong çi biliard.
- un teren sintetic dotat cu instalafie de nocturnã (pentru jocuri de fotbal, handbal çi tenis de

câmp).

Conform datelor prezentate în Raportul de Evaluare Interná Institu{ionalä, UTBv
administreazâ douá cantine-restaurant la care iau masä zilnic aproximativ 1000 studenfi çi 13
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cámine care totalizeazá aproximativ 4233 locuri de cazare. Numärul locurilor de cazare nu

acoperá însä decât aproximativ 75Yo din solicitärile studen{ilor.

În anul universitar 2016-2017 UBTv a demarat o serie de investilii în infrastructura

educalionalá, reabilitând çi amenajând laboratoarele din corpurile A, G, H, L, T, N, P, S, I, U, J,

K, Rectorat, ICDT, dar çi bazele didactice Gârcini çi Sânpetru. De asemenea, a demarat un

program anual de dotare cu echipamente noi a laboratoarelor didactice, fiind alocate anual 50.000

de lei pentru dotarea a douá laboratoare la frecare facultate din cadrul UTBv.

Sälile de curs çi de seminar sunt dotate cu echipamente tehnice debazá (videoproiector,

calculator, ecran de proieclie etc.), dar çi cu aparaturä tehnicá specificá facultá1ilor (maçini-unelte

clasice, PC-uri cu software destinate modelärii 2Dl3D, microscoape optice, instalafie de uscare a

cherestelei SEBA etc.).

În urma vizitárii bazei materiale, s-a putut constatacâ doar o parte dintre cele l3 cámine

sunt dotate cu rampe adaptate pentru studenlii cu dizabilitáli locomotorii. Totuçi, pentru sprijinul

acestor studenli, universitatea le oferã locuri de cazarc la parter. În spaliile vizitate dedicate

procesului educa{ional, precum Corpul K, unde func{ioneazä douá facultá1i, nu existä astfel de

rampe. În Corpul J, unde, de asemenea, funclioneazá douá facultäfi, existä un lift care se

defecteazá,,säptämânal", iar studenlii sunt obligali sã urce pe scári între I çi 7 etaje.

În perioada 2013-2017 au fost realizate lucrári de investilii, reparaçii çi modernizári în

valoare de 26.659.130 lei (18.474.800 lei pentru spalii de înväfãmânt çi 8.184.330 lei pentru

cámine-cantine). În anul universitar 2016-2017 s-au realizat lucrári de reabilitare, amenajári çi

reparafii la laboratoarele din corpurile Universitá1ii - A, G, H, L, T, N, P, S, I, U, J, K, Rectorat,

ICDT çi la bazele didactice Gârcini çi Sânpetru.

Pentru procesul continuu de modernizare UTBv utilizeazá în acest scop atât fonduri de la

bugetul de stat, cât çi fonduri din venituri proprii.

Puncte tarí:
- Planul Strategic de Dezvoltare a UniversitãÍii prevede mai multe direcfii de dezvoltare a

bazei matenale în ceea ce priveçte infrastructura utilizatá de studen{i, cum ar fi:
- modernizarea infrastructurii didactice prín renovarea çi dotarea corespunzãtoare a

sãlilor de curs, seminar çi laborotor - proces aflat în curs

- creSterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne çi a platfurmei e-learning în
procesul didactic - studenJii beneficiazá çi utilizeazá aceste tehnologii însá din discufiile purtate

cu aceçtia a reieçit faptul cã platforma e-learning nu este utilizatâ la capacitate maximá;

- continuarea programului de modernizare a cãminelor çi cantinelor studenleçti, a

spaliilorde agrement pentru studenli, precum Si inilierea demersurilor pentru construirea unui

cãmin-hotel - deçi s-au realizat o parte dintre aceste obiective, studenfii se declará nemullumili de

spaliile de cazare çi de conditiile din cámin, punct detaliat çi la IP.4.2.1.2. Dotare.

Sorin
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Puncte slabe:
- Distanfa între corpurile cládirilor unde se desñçoará cursurile çi programarea de cursuri

succesive în spafii diferite, cu timp scurt între ele, face dificilá deplasarea studenfilor de la o
cládire la cealaltä.

- Corpul J al universitálii (sediul Facultáfii de Construcfii çi unde se desñçoará foarte

multe activitáti didactice çi ale Facultálii de Medicinä) este complet izolat de orice activitate

comercialá, iar transportul pânä la localia sa este anevoios Íãrä un autoturism personal, în timpce

activitatea didacticä este perturbatá de trenurile care trec pe lângá aceastã cládire.

- Spatii inadecvate pentru sediile asociafiilor studenleçti.

Recomøndãrí:
- Renovarea exterioará çi/sau interioará a cládirilor ce nu au trecut printr-un proces de

reabilitare.
- Oferirea unor spa{ii adecvate pentru sediile asocia{iilor studenleçti.

- Rezolvarea problemelor legate de transport pentru studen{ii care îçi desñçoarã

activitatea didacticã în special în corpul J.

- Remedierea problemelor din corpul J legate de funcfionalitatea liftului çi construirea sau

amenajarea unor rampe pentru studenlii cu dizabilitáti atãt la spafiile de învã{ámânt, cât çi la
cáminele care nu au preväzute astfel de facilitä1i.

LP.A.2.1.2. Dotare
Universitatea Transilvania din Braçov reuçeçte în mare parte sä satisfacá cerinfele

studen{ilor privind dotarea sálilor de curs/seminare çi a laboratoarelor. La modul general, au fost

sesizate dotäri moderne, adecvate principiilor învä!ämântului centrat pe student. UTBv se

remarcã prin Institutul de Cercetare-Dezvoltare çi Inovare, care este dotat cu aparaturá de ultimä

generafie, mobilier çi acces labaze de date ce asigurä cadrul necesar cercetárii la un nivel înalt.

Institutul cuprinde 1l clädiri cu o suprafatä totalä de 14.850 mp, fiecare clädire fiind compusã

dintr-un laborator de cercetare, sáli de curs çi seminar çi spa{ii auxiliare didactice çi nedidactice.

Toate cele l8 facultá1i au alocat un spafiu dedicat cercetärii.

Studenfii au semnalat numãrul sälilor de lecturá foarte mic sau inexistenla acestora în

anumite cämine studenfeçti, lipsa spaliilor pentru gátit sau a dotárile precare ale acestora. Existá

cämine studenfeçti care nu au deloc spafii pentru gätit, care dispun de un numãr foarte mic sau

deloc de maçini de spálat sau în care apa caldä se întrerupe dupã ora 23:00. Spre exemplu,

cáminul l0 din Complexul studenfesc Memo dispune de o singurá bucätárie pentru aproximativ

300 de studenfi, aceasta fiind una dintre situaliile ,,fericite", întrucât vizavi, în cáminele 8 çi 9,

nici mãcar acest nivel de dotare, çi el insufìcient, nu este de gäsit.

Totodatä, au mai fost semnalate çi deficienfe legate de dotarea laboratoarelor din cadrul

unor facultá{i, precum cea de Mediciná, acestea nefiind dotare corespunzätor în acord cu cerinfele

tehnologice din prezent.
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Puncte tarí:
- Institutul de Cercetare-Dezvoltare çi Inovare este dotat cu aparaturä modernä çi de

ultimã generafie.

- Studenfii pot efectua stagii de practicá çi de cercetare la Institutul de Cercetare-

Dezvoltare çi Inovare, accesul acestora fiind liber.

Puncte slsbe:
- Institutul de Cercetare-Dezvoltare çi Inovare este dificil de valorificat în anumite

perioade ale zilei întrucât se aflä într-o zonä cu foarte puline optiuni de transport în comun.

- Numárul mic sau lipsa sälilor de lecturä, a bucätãriilor çi a dotärilor acestora dar çi a
maçinilor de spälat din anumite cámine studenleçti.

- Furnizarea apei calde în anumite cámine studenleçti doar într-un anumit interual orar.

Recomandãrí:
- Dotarea cáminelor studenfeçti cu maçini de spãlat pentru fiecare palier.

- Remedierea problemei legatá de furnizarea apei calde în cáminele studenfeçti.

- Amenajarea de spalii pentru gätit în fiecare cämin studenfesc çi dotarea acestora cu

aparutura necesarä.

- Amenajarea de säli de lecturä în fiecare cámin studenfesc.

IP.4.2.1.3. Resurse financiare
La acest capitol, Universitatea Transilvania din Braçov prezintá încredere pe termen lung,

având o gamá variatá de surse de finanfare (bugetul de stat, taxe, granturi çi contracte de

cercetare-dezvoltare-inovare-CDl, sponsorizãri). Este de remarcat faptul cä pentru a-çi asigura

resursele financiare necesare func{ionárii çi a pästra, în aceeaçi másurá, çi calitatea didacticä,

conducerea universitá1ii a implementat salarizarea diferen{iatä. Resursele financiare de care dä

dovadã universitatea sunt datorate unui management bun çi a politicilor implementate la nivelul

acesteia.

Taxele de studii se stabilesc în mod transparent (studen{ii au acces la hotärârile Consiliilor

facultälilor prin care sunt propuse taxele, cât çi la cele ale Senatului universitar prin care se

aprobá). Din discu{iile purtate cu reprezentantii studen}ilor din unele facultáli reiese faptul cä

creçterile taxelor (de studii, de admitere etc.) nu se concretizeazá prin îmbunátálirea calitäfii

serviciilor oferite de cátre institufie.

UTBv oferã studentilor cu situafii financiare precare posibilitatea de scutire sau reducere a

taxelor de çcolarizare. Acordarea acestorscutiri sau reduceri se realizeazâînbaza unui anun113 çi

uîn conformitate cu legislalia în vigoore Si o respectãrii condi¡iilor din Regulomentul

programului <Serviciul în þlosul UnitBv>ta cu aprobarea Consiliului de Administraçiels.Din

r3http;//old.unitbv.ro/Portals/9/Studenti/TAXA,/anunt%20reducere%o20taxa"/o20cu%o20modelo/o20cerere.pdf
lahttp://old.unitbv.ro/Portals/12lStudenti/Anunturi 2017lRegulament_Program%o20serviciul%20in%2Ofolosul%20U
TBv.pdf
tthttps://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/hotarari-consiliu-

administratie/HCA _32 _21 .1 1 .2017 .pdf
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pácate, în acest regulament nu existäcriterii clare çi transparente cu privire la modalitatea de

acordare a acestor forme de sprijin pentru studenfi. În anul universitar 2017-2018 Consiliul de

Administrafie a aprobat 132 de cereri pentru reduceri de taxe de çcolarizare, în valoare de

251.7501'ei.

Recomanddri:
- Elaborarea unui regulament privind acordarea reducerilor çi scutirilor de taxe.

- Îmbunátá{irea Regulamentuluipentru programul <Serviciul în þlosul lJnítBv> cu criterii
clare de acordare a acestor forme de sprijin pentru studenti, modalitatea de selecfie a

studenfilor care aplicá pentru acestebeneficii, componenfa comisiei de selecfie etc.

- Diversiftcarea modalitalilor de acordare a scutirilor/reducerilor de taxe pentru studen{ii

care solicitä acest lucru, ñrä a fi neapárat conditiona{i de a desñçura activitáli în folosul

universitáçii dacã beneficiazá de aceastá formá de sprijin.

[P.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor çi altor forme de sprijin material pentru
studen{i

Universitatea Transilvania din Braçov dispune de un regulament de acordare a burselor çi
a altor forme de sprijin material pentru studenti în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fondul de burse al universitá1ii este format din alocafii de la bugetul de stat çi venituri
proprii. UTBv acordä I I tipuri de bursá permanente, dupá cum pot fi observate în tabelul de mai

jos. Criteriile de acordare a acestor burse sunt cuprinse în Regulamentul de acordare a burselor

pentru studenlii din Universitatea Transilvonio din Braçov, cursuri cu frecvenlã (studii de

licenlã, masterat Si doctorot)t6.

Este de apreciat faptul cä universitatea sprijinã studentii cu venituri reduse, oferindu-le

scutiri de taxe integrale sau parfiale de la plata serviciilor de cazare sau masá.

Tipurile de burse acordate de universitate çi metodologia desfãçurárii concursului pentru a

obline aceste burse sunt publice çi transparente. Studenlii sunt informali semestrial printr-o

varietate de modalitá1i cu privire la perioada, actele necesare çi tipurile de burse acordate.

Un atu al sistemului de burse este bursa de excelenfá a UTBv, care se acordá o singurä

datã într-un an universitar, studenlilor de la programele de licen!ã çi masterat cu realizári

çtiinfifice excepfionale în ultimele l2 luni, în valoare de 3000 de lei. Aceastá bursä este finan{atä

exclusiv din venituri proprii ale universitä1ii.

La nivelul UTBv existä o Comisie de acordare a burselor (alcãtuitä din prorector

responsabil, secretar çef al universitãçii, directorul economic, reprezentant compartiment juridic çi
2 reprezentanli ai studenfilor membrii în Senatul universitäçii), iar nivelul fiecárei facultá1i

funcfioneazä o comisie similarã (alcätuitä din prodecan, secretar çef la nivel de facultate çi
minimum doi studenfi).

róhttps://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-

uni versitati i/studenti/Regulament_burse.pdf
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Tabel 3. O fondurilor tru fiecare de bursã

Cuantum (lei) Alocafii
bugetare

Venituri
proprii Criterii de acordareCategorie de bursã

Bursã pentru stimularea
performanfei çtiinf ifice

1100 X
- începând cu anul al 2-lea de studiu
-media minimá 9,50
- oe bazä de ounctai

800 x X

- începând cu anul al 2-lea de studii
- studentilor care au obtinut performan{e
culturale qi artistice; performanfe sportive;
implicatri în activitäfi extracuniculare çi de
voluntariat

Burse speciale

Bursã de merit 800 X
- la începutul fiecårui semestru
- în ordinea descrescátoare a mediilor

Bursã de merit parfialã 560 X
- se acordã studenfilor din anul I licenfá çi

- în ordinea descrescátoare a mediilor
masterat

3000 x - pe bazå de dosar
- realizäri stiintifice exceotionaleBursa de excelenfã Transilvania

600 x x

- studen{ii orfani de unul sau ambii pãrinfi, cei
provenili din case de copii, plasament çi care nu
reallzeqzá, venituri peste plafonul stabilit
- studentii care se aflã în evidenta unitåtilor
medicale
- studentii a cäror familie nu a realizat un venit
lunar net mediu/membru de familie mai mare
decât salariu de bazå minim
- se noate cumula cu orice alt tio de bursìi

Bursã de ajutor social

Bursã de ajutor social ocazional
de maternitate sau deces

600 X X

-se acordá la cerere, o singurä datá
- bursa pentru ajutor social ocazional de
maternitate se acordå pentru naçtere çi låuzie
- bursa pentru ajutor social ocazionalä pentru
deces se acordá pentru decesul unui membru al
familiei studentului/ei

Bursã Casa Sf. losif 600 x

- se acordã studenJilor proveniÍi de la Casa de
copii,,Sf. Iosif'
- este condifionatã de îndeplinirea criteriilor de
promovabilitate din anul anterior
- Universitatea acoperã taxele de studii çi asigurã
cazare sratuitâîn cámine pentru acesti studenti

Bursele pentru stagii de studii
universitare çi postuniversitare

9.800 (100499 km)
10.200 (500-1999 km)

10.600 (2000-2999 km)
11.400 (3000-3999 km)
12.700 (4000-7999 km)
14.000 (peste 8000 km)

x - pebazâ de dosar celor mai performanf i studenfi

Bursa internship STUDENT-
CAMPUS

400 X
- se acordã în urma unui concurs de selec{ie
- studentul beneficiar este obligat sä desfáçoare

activitãti în folosul universitäti 40 de ore/lunä

Bursele Transilvania
Äcademica Scholarshio

600 x - se acordá pebaza de competitie (dosar cu acte

iustifi cative) studentilor intemationali

Bursa premiul anului -
Mobilitate Erasmus * 500 X

- studentii care au efectuat o mobilitate Erasmus
- în baza rezultatelor profesionale obtinute de

studenti în perioada desfãsurårii mobilitåfii
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De asemenea, UTBv acordá, ca o formä de sprijin material pentru studenfii cu o situafie

economicä dificilä (venit lunar pe membru de familie mai mic decât valoarea fixatá de cätre

Consiliul pentru probleme sociale studenleçti - CoSTUDENt' 7) reducerea/scutirea plá1ii taxei de

cazaÍe. Consiliul pentru probleme sociale studenle;ti - CoSTUDENT este alcãtuit din prorectorul

responsabil de studenli, prodecanii responsabili de studenji, çeful serviciului Cämine, secretarul

çef al UTBv,2 reprezentanfi ai studen{ilor din Senatul universitar çi toli preçedinfii de cãmine. De

asemenea, studentilor considerafi cazuri sociale (studen{i provenili din centre de plasament,

studenfi orfani etc.) universitatea le poate acorda cazaîe în regim gratuit çi o masá zilnicá, la

cantinele instituliei în valoare de 15 leilzi. În anul universitar 2016-2017 au beneficiat de

reducerea/scutirea taxei de cazaÍe çi de masã gratuitá 252 de studenfi. Acordarea acestor facilitäti
este reglementatá la articolele 25,26qi 27 în Regulamentul privind acordarea de burse Si alte

þrme de sprijin material.

UTBv a derulat în perioada 2014-2015 trei proiecte finantate din fonduri structurale

POSDRU, prin care s-au acordat sprijin financiar, în special sub formä de burse, studenfilor,

masteranzilor, doctoranzilor çi post-doctoranzilor institufiei. Valoarea totalá a sumelor alocate

beneficiarilor a fost în valoare de 7 .991.671,87 de lei.

Puncte tarí:
- Sprijinirea studenfilor orfani prin oferirea de facilitäfi precum: çazare gratuitä, scutirea

de taxe, masá gratuitä la cantina universitä1ii.

- Numãrul mare de tipuri de burse oferite de universitate çi cuantumul acestora foarte

motivant (Bursa de excelenfá Transilvania, Bursele pentru stagii de studii universitare çi
postuniversitare).

Puncte slabe:
- Cuantumul alocat din veniturile proprii ale universitátii pentru suplimentarea burselor

asigurate çi reglementate de MEN este redus (6,05o/o din totalul fondurilor).
- Beneficiarii burselor sociale sunt stabiliti în semestrul I al fiecärui an universitar pentru

întreg anul universitar.

- Studen{ii din anul I (licenfä çi master) pot primi doar burse de merit parfiale, adicâ70o/o

din valoarea bursei de merit integrale.

Recomandãrí:
- Bursa de merit sä se acorde tuturor studentilor în acelaçi cuantum, indiferent de anul de

studiu în care se aflä
- Beneficiarii burselor sociale sá fie stabiliti semestrial, nu anual, deoarece pot exista

schimbãri în situafia financiará a studen{ilor beneficiari de acest tip de burse.

- Reglementarea modalitä{ii de desemnare a studen{ilor reprezentan{i în Comisia de

acordare a burselor la nivel de universitate/facultate.
- Implicarea organizatiilor studenfeçti în activitatea comisiilor de acordare a burse.

t7 http://old.unitbv.ro/Portals/0/Studenti/Documenteo/o20ulilelCO-%20student%202017.pdf
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- Introducerea unei burse ocazionale pentru performantá çtiinfificá, prin care studenfii cu

activitate çtiinfiflrcä deosebitá sá poatã fi recompensa{i la sffirçit de semestru.

- Creçterea procentului din venituri proprii pentru fondul de burse total, în prezent fiind
doar 6,05Yo.

- Creçterea numãrului de membri studenti în Comisiile de acordare a burselor la nivel de

universitate çi la nivel de facultã1i, astfel încât proporfia studenlilor sä fie de 50o/o+l din totalul
membrilor comisiilor.

Domeniul B - Eficacitate educationalä

Criteriul 8.1 - Con{inutul programelor de studii
S.8.1.1. Admiterea studen{ilor
IP.8.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studii oferite de

institufie
La Universitatea Transilvania din Braçov admiterea pentru ciclurile de studii universitare

de licen!ä çi de masterat se organizeazá pe domenii de licen{ã/masterat ale cáror programe de

studii/specializári sunt autorizate sá funcfioneze provizoriu sau acreditate, iar lista domeniilor çi a

programelor de studii pentru care se organizeazâ admitere se actualizeazá anual pe pagina web a

universitä1ii, în conformitate cu structura aprobatá prin Hotärâre de Guvern. Metodologia de

admitere se actualizeazá anual.

Practicile de admitere diferá în func{ie de facultate çi program de studii. Spre exemplu,

pentru programul de studii Medicinã procedura de admitere este exclusiv pebazâ de examen, pe

când programul de studii Asistentä Medicalä Generalä are o procedurá de admitere unde

examenul de admitere înseamnã o pondere de 60Yo din media generalá de admitere, iar
programele de studii ale Facultá1ii de $tiinle Economice çi Administrarea Afacerilor au proceduri

de admitere bazate exclusiv pe media examenului de bacalaureat, ponderatá în funcfie de filiera
urmatá de cãtre candidat în liceu (Media de admitere : Media de BAC x coeficient, unde

coeficientul este I dacá studentul a absolvit un profil Real, çi 0,9 pentru oricare alt profil).
Practicile de admitere sunt transparente çi anuntate cu cel pulin çase luni înaintea

desñçurärii concursului de admitere. Metodologia acestui concurs este ñcutä publicã prin

diverse canale de comunicare, pe paginile web ale facultälilor çi a universitä1ii sau prin diferite

manifestäri de la nivelul universitã1ii.

RecomandãrÍ:
- Se recomandã introducerea examenului de admitere pentru toate programele de studii, în

aça fel încât pentru nici o specializare sä nu mai existe practici de admitere bazate exclusiv pe

media sau notele examenului de Bacalaureat.

ru.
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S.8.1.2 Structura çi prezentarea programelor de studiu
IP.B.1.2.1. Structura programelor de studii
În cadrul UTBv programele de studii se bazeazá pe corespondenla dintre rezultatele

învä{ãrii çi calificarea universitará. Site-ul UTBv are o secfiune descriptivá a tuturor programelor

de studii oferite de universitate, unde sunt afiçate prezentãri ale tuturor programelor. Din pãcate

însá, programele de studii sunt descrise succint çi minimalistls. Singurele informalii relevante

sunt numãrul de ani de studiu, numärul de credite aferente programului de studii çi forma de

învã{ámânt. Pe site-urile facultä1ilor sunt prezentate disciplinele pe ani de studiu çi numárul de

credite aferent fiecárei discipl ine.

Universitatea Transilvania din Braçov, în cadrul programelor de studii pe care le
deruleazá, are incluse stagii sau activitäli de practicä ce oferá posibilitatea studen{ilor de a

dobândi experienJä în domeniul studiat.

La început de an, studenfilor le este prezentatá fìça disciplinei, numárul de credite

transferabile çi modalitatea de examinare.

Au existat situalii în care planurile de învá!ämânt au fost schimbate pe parcursul unei

promolii în curs de çcolarizare, aspecte sesizate la Facultatea de Mediciná.

Recomandãrí:
- Fiçele disciplinelor sá fie integrate în planul de învãfãmânt, sá con{iná modalitä1i diverse

de examinare çi sá fie publicate pe site-urile facultá1ilor.

- Facilitarea creärii de trasee flexibile de învá{are pentru studen}i çi introducerea

posibilitafii studentilor de a alege çi urma discipline opfionale/facultative din cadrul altei

facultáçil altui domeniu de studii.
- Menfinerea planurilor de învá!ámânt iniliale nemodificate pe întreg parcursul çcolarizárii

unei promofii çi operarea oricãror modificäri ale acestora doar pentru urmätoarele promolii ce vor
fi înmatriculate.

- Diversificarea ofertelor pentru disciplinele opfionale cuprinse în planurile de învätämânt.

- Descrierea programelor de studii pe site-ul universitá1ii sä fie mai detaliatä çi sá confinä

mai multe informafii relevante, precum obiectivele programului de studii, rezultatele açteptate ale

înváfärii çi corelarea acestora cu disciplinele din planul de înväfámânt,planul de învä!ämânt çi
fiçele disciplinelor,durata stagiilor de practicä, formele de examinareetc.

IP.B.1.2.3. Relevanfa programelor de studii
Programele de studii sunt evaluate anual prin intermediului unui proces ce are la bazá

Procedura pentru inilierea, aprobarea, monitorizarea çi evaluarea periodicã a programelor de

studii. La elaborarea acestor programe, studentii sunt consultafi ocazional, fie prin completarea

unor chestionare, fie prin întrebäri adresate în cadru informal. Din päcate, în urma acestor discutii
sau chestionare nu existä rapoarte publice pentru a putea fi consultate.

lshttps ://www.unitbv.rolprograme-de-studii. html
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Sunt multe cazurile în care studenlii considerá irelevante anumite discipline din planurile

de învátámânt, în mare parte din cauza faptului cá nu le sunt prezentate de cätre cadrele didactice

obiectivele acestora în procesul de dobândire a rczultatelor înväfärii.
În cadrul întâlnirii cu angajatorii, aceçtia s-au declarat în mare parte mulfumili de

pregätirea studenlilor. Totuçi, aceçtia çi-au exprimat nemulfumirea fa{ã de modul de organizare a

stagiilor de practicá de specialitate, aceastä problemá fiind ridicatá çi de absolvenli, dar çi de cei

care sunt studenli în curs.

Puncte sløbe:

- Neimplicarea studenlilor în procesul de revizuire a programelor de studii, în mod activ,

constant çi adecvat.

Recomundãrí:
- Întocmirea unor procese verbale çi realizarea unor rapoarte în urma întâlnirilor de

consultare cu studentii çi partenerilor externi çi publicarea acestora pe site.

- Elaborarea unei proceduri de feedback privind programele de studii pentru tofi actorii

externi interesati (absolvenli, angaj atori etc.).

- Implicarea studenfilor în evaluarea çi revizuirea periodicá a programelor de studii çi
consultarea acestora pentru îmbunätãf irea planuri lor de învá{ãmânt.

Criteriul 8.2 - Rezultatele învã{ãrii
IP.8.2.1.1 Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe pia{a muncii
Absolvenfii Universitá{ii Transilvania din Braçov reuçesc sä se integrezeîn mare parte pe

piala muncii dupá finalizarea studiilor, însá în lipsa unor studii complexe çi a unui sistem de

monitorizare çi relafionare cu absolvenlii eficient, nu existá o situafie exactá.

Nu existä nici o situafie exactá a absolvenfilor ce se integreazâ în pia[a muncii în
domeniul studiilor universitare. in Raportul anual al Rectorului privind starea Universitãlii

Transilvania din Braçou, publicat în anul 2017, se men{ioneazä faptul cä procentul absolvenfilor

care lucreazá în domeniul studiilor sau domenii conexe acestuia este, la nivel de universitate, de

pesteT}Yo, fiind luati în calcul absolvenlii din ultimii 2 ani.

Puncte tarí:
- Existenta protocoalelor de colaborare între Universitatea Transilvania din Braçov çi

Agenfia Judefeaná pentru Ocuparea Forfei de Muncá Braçov, prin care se prevede în mod expres

stimularea ocupárii forfei de muncä çi combaterea çomajului în rândul absolvenlilor Universitãçii

Transilvania din Braçov.

Puncte slabe:
- Inexistenfa unui studiu exhaustiv cu privire la traseul profesional al absolven{ilor

Universitã1ii Transilvania din Braçov.

Recomandãri:
- Îmbunátáfirea mecanismelor de rela{ionare cu absolvenfii çi de monitorizare a acestora,

cu precädere pe domeniul angajabilitätii.

ASorin
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[P.8.2.1.2 Valorifïcarea califÏcärii prin continuarea studiilor universitare
Peste 50% din absolvenfii ciclului de licen{á ai Universitätii Transilvania din Braçov se

înscriu la ciclul de studii de masterat, în marea majoritate a domeniilor. Acest lucru, în contextul

în care gradul de promovabilitate pentru programele de licenfä este ridicat (90o/o), asigurá unei

mari párli a colectivului studenfesc continuitate çi cunoçtinle profesionale sporite.

IP.8.2.1.3 Nivelul de satisfac{ie al studen{ilor în raport cu dezvoltarea profesionalä çi
personalã asiguratã de universitate

Studenfii Universitálii Transilvania din Braçov considerã ansamblul de cunoçtinfe çi
aptitudini oferite de aceasta drept satisfäcátoare. În opinia unor studenfi cu care am discutat,

problemele la angajare {in de contextul economic dificil çi nu de pregátirea profesionalá a
absolvenfilor, iar unii angajatori oferá cursuri de specialitate în domeniu gratuite pentru

pregãtirea candidatului pe un anumit post vizat.

Totuçi, din disculii cu studentii, gradul de satisfactie diferä în funclie de programul de

studii vizat. Spre exemplu, programele de studii din domeniile de çtiinle inginereçti sunt destul de

apreciate de cãtre studenfi. Astfel, programele de studii oferite de Facultatea de Silviculturä çi

Exploatári Forestiere çi de la Facultatea de Inginerie Electricã çi $tiinla Calculatoarelor tind sã fie

vázute favorabil, cu toate cá programele de studii de la Silviculturá nu se bucurä de o
angajabilitate semnificativá. O satisfaclie mai redusä se observá la programele de stqdii din
domeniile non-inginereçti.

La nivelul UTBv nu existá un mecanism formal de sondare a satisfacliei studenlilor.

Recomandãri:
- Implementarea unor mecanismeformale de sondare a satisfacfiei studenlilor (de

exemplu, prin intermediul unor chestionare aplicate anual)privind starea universitä1ii,

infrastructura, serviciile studenfeçti, problemele cu care se confruntä aceçtia zilnic, nivelul
propriu de competen{e çi abilitãli dobândite în urma absolvirii programului de studii, relevanfa

programelor de studii, relafiile cu diferite categorii de persoane din universitate (cadre didactice,

tutori sau responsabili de stagiile de practicä, colegii de an, etc.), personalul administrativ

(secretariat, serviciul taxe,curäfenie çi igienizarc, administratori cámine çi baze sportiveetc.),

îndrumätori de an, membrii Consiliilor facultá{ilor, membrii Senatului universitar, personalul

CICOC etc.,întocmirea unor rapoarte în urma sondárii opiniilor studenfilor çi publicarea lor pe

site-ul universitã1ii çi elaborarea unor planuri de másuri pentru îmbunátã{irea problemelor

identificate în urma acestor activitáti.

1P.8,2,1,4 Centrarea pe student a metodelor de învãfare
Universitatea Transilvania din Braçov abordeazä un proces de învãtãmânt de tip:

,,aptitudini-abilitä1i-cunoçtinfe", adicã transmiterea de informafii çi noliuni în vederea dobândirii

unui cumul de cunoçtin{e çi abilitäfi pentru a crea un nivel de educafie çi experien!á profesionalä

ridicatá, adaptându-çi în permanentä curricula la necesitä1ile mediului socio-economic, prin
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consultäri cu angajatorii çi absolvenfii, în vederea creçterii sub aspect calitativ activitätile
practice, didactice çi de cercetare.

UTBv are încheiate 381 de acordurile de colaborare cu universitáli partenere din

sträinätate în programul Erasmus+, 83 de acorduri de cooperare cu universitá1i, institute de

cercetare, companii çi alte organizalü internafionale, 40 de acorduri de parteneriat cu companii

din UE, în cadrul programului de plasament practic Erasmus*, dar çi acorduri de parteneriat la

nivel local çi regional cu diferifi angajatori din mediul privat sau de stat.

UTBv asigurã prin parteneriate çi acorduri locuri de practicá pentru majoritatea

studenfilor de la toate programele de studii pe care le are çi au prevázute stagii de practicá în

planurile de înváfámânt. Stagiile de practicá se desftçoarä în baza unui Regulament privind
cadrul general de organizare çi desfiçurare q prqcticii studen¡ilorre.

Studenlii încheie contracte de practicã cu unitatea care îi primeçte çi sunt monitorizafi de

cátre un responsabil de practicá, atãt din partea universitäçii, cãt çi din partea companiei.

Evaluarea este ñcutá sub formä de portofoliu (proiect) çi se finalizeazä printr-un colocviu unde

sunt verificate cunoçtinfele dobândite pe perioada practicii sau printr-un raport al responsabilului

de practicá din unitatea în care studentul çi-a desfãçurat stagiul.

Din disculiile purtate cu studen{ii atãtla întâlnirile formale, cât çi la cele din timpul vizitei
în spafiile universitá1ii, a reieçit cä, în mare parte, cadrele didactice utilizeazá metode de predare-

învälare centrate pe student. În ceea ce priveçte relafia dintre student-profesor, în mare parte,

studenlii se declará mulçumili çi considerä cá existá o relafie de parteneriat, în care fiecare îçi

asumá responsabilitatea procesului de învä{ámânt.

Cadrele didactice folosesc tehnologii noi (ex. e-mail, platforme de e-learning, intranet,

resurse în format electronic etc.).

În procesul de înväfámânt sunt utilizate materiale auxiliare (ex. tablä, flipchart,

videoproiector), dar çi metode alternative de predare interactivä çi multimedia (ex. prezentári,

filme documentare, pagini web etc.).

Evaluarea studen{ilor se face pe baza unor criterii çi metode stabilite la începutul

semestrului çi a unor bareme aduse la cunoçtinfa studenfilor, împreuná cu alte criterii de apreciere

a activitä}ii desfáçurate. În cadrul UTBv existá proceduri de recunoaçtere çi finalizare pentru

cazurile de mobilitate a studen{ilor preväzute în Regulamentul privind activitotea profesionalã a
studen¡ilo/0.

Puncte tørí:
- Învä{ámântul ,,centrat pe student" este un obiectiv fundamental al Planului Strategic de

Dezvoltare al Universitã1ii Transilvania din Braçov pentru perioada 2016-2020, astfel:

tthttps://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-

universitatii/studenti/Regul amentlracti ca_febr_20 I 7.pdf
2ohttps://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-

universitatii/studenti/Regulament_actjrolstud_3 I .07. 2017 .pdf
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,,promovorea unui proces de învã!ãmânt de calitate, centrat pe nevoile studenlilor çi corelat cu

cerinlele pielei muncii.

Puncte sløbe:

- Atitudinea ostilá a unor cadre didactice fatá de metode inovative de predare, probabil

datoritä lipsei de pregátire pedagogicá çi privind tranzilia la noua paradigmã de a privi
învá!ámântul.

- Lipsa unei infrastructuri adecvate învátämântului centrat pe student în unele

säli/laboratoare.

- Lipsa promovárii conceptului de învãfämânt centrat pe student în rândul studen{ilor çi a
unei pãrfi din cadrele didactice.

Recomandãrí:
- Utilizarea în mai mare másurá a unor instrumente precum Departamentul pentru

Pregätirea çi Perfecfionarea Personalului Didactic pentru a instrui periodic personalul didactic în

domeniul pedagogic çi pentru a fi capabili sá implementeze în mod real çi eficient principiile

înváfámântului centrat pe student.

- Adaptarea întregii infrastructuri de înváfare pentru cerinfele unui asemenea tip de

învá{ámânt.

IP.8.2.1.5 Orientarea în carierã a studenfilor
Din cauza contextului economic dificil çi a unor schimbãri în ceea ce priveçte direcfiile de

dezvoltare ale piefei muncii, gradul de deschidere arátat de cátre Universitatea Transilvania din

Braçov fa!ã de mediul economic çi socio-cultural a crescut exponential în ultimii ani.

În vederea sprijinirii orientärii în carierä a studenfilor, UTBv a încheiat protocoale de

colaborare çi acorduri de parteneriat cu 229 de institulii çi firme locale2r.

Cadrele didactice ale Universitá1ii Transilvania din Braçov au un program public de

consultalii cu studenfii (afiçat în special pe uça biroului çi pe site-ul facultáfii la sec{iune

,,Studen!i"), însä studen{ii nu prea recurg la aceastä formá de consultare directä cu cadrele

didactice çi preferá sá utilizeze instrumentele online de comunicare (e-mail, grupuri de socializare

etc.). De asemenea, fiecare grupá de studenti sau an de studiu dispune de un îndrumátor de an pe

tot parcursul studiilor.

De asemenea, pentru studenti au fost înfiinfate structuri care sä îi sprijine pe mai multe

paliere. Spre exemplu, pentru inserfia absolvenlilor în activitäfile socio-culturale çi economice

existá Centrul de Informare çi Consultanlã pentru Orientarea în Carierð (CICOC) çi Societatea

Antreprenorialã Studen¡eascã (SAS-UTBv), centre ce colaboreazã institulional, în baza

regulamentelor de funcfionare, cu diferite entitäfi din cadrul UTBv çi externe.

Printre serviciile celor douä centre se numãrä:

o consilierea studen{ilor afla}i în cáutarea unui loc de muncá;

2xhttp://old.unitbv.rolPortals/2/Documente/Diverse/M ai%202018 Acorduri%20 deZo2}parteneriat-UNITBV.pdf
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o asisten!ä pentru elaborarea elementelor ce lin de marketingul personal necesar oblinerii

unui loc de muncá;

. acces la studii privind traseul profesional al absolvenlilor sau la bibliografra în domeniu;

. otganizarea unor târguri anuale de carierä, a unor întâlniri tematice student - angajator,

precum çi unor sesiuni de prezentare a unor companii;
. organizarea de activitáti de mentorat în scopul dezvoltãrii competenfelor çi aptitudinilor

antreprenoriale ale studenlilor;
. organizarea de întâlniri cu reprezentanfi ai mediului de afaceri în scopul realizãrii

conexiunilor între studenfi çi mediul de afaceri;

. organizarea de evenimente de antreprenoriat în scopul creçterii interesului studenlilor

pentru anumite domenii de activitate;
. elaborarea de materiale destinate informárii çi orientärii studenlilor în realizarea planurilor

de afaceri çi/sau proiectelor de finanlare.

Centrul de Informare, Consiliere çi Orientare privind Cariera (CICOC)22 este o structurä

suport organizatá la nivelul universitá1ii, în cadrul Biroului de Relatii cu Mediul Economic,

subordonat Prorectoratului cu Studen{ii çi Legätura cu Mediul Economic çi Socio-Cultural.

CICOC are doar doi angajafi, un coordonator de centru çi un responsabil pentru consiliere

educafionalá, iar la nivelul fiecárei facultaçi existä câte un reprezentant (cadru didactic)

responsabil CICOC.

Potrivit raportului sintetic publicat pe site-ul CICOC, în perioada 2013-2017 au fost

consiliafi pentru orientarea în carierá 243 studen{i de la ciclul de licenfá, 45 de studenti de la

ciclul de master çi l13 absolvenli. De asemenea, consiliere individualá privind cariera sau

consiliere educafionalã au solicitat l8 studen{i de la ciclurile de licenfä çi master. De serviciile

centrului pentru orientare în carierá au mai beneficiat çi 100 de elevi. La nivelul centrului s-au

desfäçurat diferite activitá1i, spre exemplu: workshop-uri de dezvoltare personalá çi profesionalä,

activitáfi de orientare în campus dedicate studenfilor din anul l, evenimente de carierá (Zilele

carierei, Oportunitä1i de finanlare pentru studenfi etc.), studii çi analize privind angajabilitatea

studenlilor, riscul de abandon çcolar, nevoile de consiliere a studenlilor UTBv. Din pácate,

studiile çi analizele realizate în cadrul centrului nu sunt publice pe site.

Din discufiile purtate cu studentii, atãt în cadrul formal, cât çi informal, a reieçit faptul cá

aceçtia sunt nemulçumili de activitatea Centrul de Informare, Consiliere çi Orientare privind

Cariera çi cá acesta nu are o vizibilitate prea bunä în rândul lor, studenlii fie necunoscând, fie

fiind familianza[i prea bine cu activitatea pe care o desñçoará centrul.

Puncte sløbe:

- Lipsa promovárii eficiente a celor douä structuri tematice çi neimplicarea studenlilor în

activitáti le or ganizate de acestea.

- Nerespectarea articolului 5, alineatului (2) din OM nr. 650 din 19 noiembrie

2}I4privind organizarea ;i funclionarea Centrelor de Consiliere Si orientore în carierã în

22http 
://old.unitbv.rolci coc/Prezentare. aspx
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sistemul de învãlãmônt superior din România, care prevede: ,,lr{umãrul angajalilor din cqdrul
CCOC se stabile;te pornind de la numãrul de studenli înmatriculali în cele trei cicluri de studiu.

Raportul minim acceptat este de cel pulin I consilier de carierã/psiholog/2.000 de studenli

înmatriculali".
- Numärul studentilor care çtiu despre CICOC este relativ mic.

- Lipsa unei prezentári mai ample a CICOC pe pagina web.

- Pagina web a CICOC este dificil de accesat, necesitând o bunã cunoaçterea a site-ului

universitá1ii.

Recomandãri:
- O promovare mai buná a Centrului de Informare çi Consultantä pentru Orientarea în

Carierá çi a Societãlii Antreprenoriale Studenfeçti în rândul studenlilor.

- Colaborarea cu organizaliilor studenfeçti în promovarea Centrului de Informare çi

Consultanfá pentru Orientarea în Carierä çi a Societáfii Antreprenoriale Studenteçti çi organizarea

de proiecte comune cu acestea.

- Angajare de personal calificat în cadrul CICOC în vederea eficientizärii çi extinderii

activitätii acestuia çi respectárii articolului 5, alineatul(2) din OMnr. 65012014 (cel putin un

consilier de carierã/psiholog la fiecare 2000 de studen{i).

- Îmbunätálirea relaJiei cu organiza[üle patronale çi angajatorii din judeful Braçov çi
judefele limitrofe pentru asigurarea unor oferte de locuri de muncã pentru cât mai mulli studenfi,

în domenii de specializare cât mai vaste.

- Elaborarea çi aplicarea unui chestionar de feedback pentru studenfi cu privire la
activitatea Centrului de Informare, Consiliere çi Orientare privind Cariera.

- Implicarea în mod activ a Centrului de Informare, Consiliere çi Orientare privind Cariera

în viala studenfilor çi creçterea vizibilitätii acestuia la nivelul universitä1ii.

- Crearea unui subdomeniu pe site-ul universitá1ii pentru Centrul de Informare, Consiliere

çi Orientare privind Cariera, care sä fìe vizibil çi uçor de accesat.

Criteriul 8.3 - Activitatea de cercetare çtiin{ifïcä
5.8.3.1 Programe de cercetare

IP.B.3. 1. 1. Programarea cercetä rii
Planul strategic al Universitãlii Tronsilvania din Braçov pentru perioada 2016-2020

prevede la al doilea obiectiv strategic dezvoltarea activitärii de cercetare-inovare çi transfer

tehnologic. Mãsurile prin care se realizeazä obiectivul strategic sunt numeroase, însá trebuie sä

men{ionám cá o singurä mäsurä se referá la studenfi, çi anume se propune ,,sprijinirea octivitãlii
de cercetare çtiinlificã a studenlilor çi a porticipãrii la evenimente Stiinlifice nalionole çi
internalionale".

De asemenea, cercetarea are un rol cheie în Strategia de internalionalizore a Universitãlii
Transilvaniq din Braçov în perioodo 2016-2020, fiind prevázute în documentul de referintä

másuri pentru organizare de evenimente çtiintifice internafionale, participarea reprezentanfilor
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universitá1ii la evenimente de cercetare interna{ionale, participare la proiecte internalionale de

cercetare etc. Obiectivele strategice propuse sunt în concordan!ä cu cadrul nafional. De asemenea,

obiectivele strategice sunt în concordanfä cu Strategia Europa 2020 lansat de cátre Uniunea

Europeaná în scopul abordãrii unor provocári structurale, un rol important acordându-se inovärii

çi dezvoltärii durabile.

Recomandãrì:
- Elaborarea unui plan strategic distinct cercetärii-inovãrii.
- Introducerea unor másuri de promovare, stimulare çi implicare a studen{ilor în proiectele

de cercetare.

IP.B.3. 1.2. Realizarea cercetãrii
În cadrul UTBv, Codul de eticä çi deontologie profesionalä este parte integrantá a Cartei

universitare, prin care se stabileçte cá fabricarea datelor, plagiatul çi autoplagiatul reprezintá

încáfcãri grave ale eticii universitare. De asemenea, existä un Cod de eticã în cercetarea

çtiin¡ificö socio-umanã ce stabileçte normele de conduitá çi procedurile ce privesc proiectarea,

organizarea, desfäçurarea çi finalizarea activitälilor de cercetare çtiinlificá în domeniul social-

uman.

Cercetarea çtiinfificä se realizeazá prin intermediul celor 30 de centre de cercetare

çtiinfifice, integrate în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universitäfii Transilvania din

Braçov - ICDT. În anul 2017 s-au derulat 135 de proiecte nafionale finanlate de

UEFISCDI/ANCSI ori alte organiza[ä qi 36 de proiecte internationale de cercetare çi educalie.

Universitatea a implementat o serie de másuri de stimulare financiarä a cercetärii, printre care

amintim:

- aplicarea politicii de remunerare pentru publicarea unui articol în reviste ISI cu factor de

impact mai mare de 0.500 - 400 de leilafücoVl2luni;
- salanzare diferenfiatä pentru directorii de proiecte în cadrul PNIII sau proiecte

intemaJionale - 500 de lei/12 luni;
- creçterea salarialä anualã de 10Yo pentru conducátorii de doctorat cu condifia publicárii a

cel pufin unui articol în reviste cotate ISI în ultimele l2 luni.

UTBv asigurä programe de pregátire prin doctorat çi postdoctorat, dezvoltate prin $coala
Doctoralä Interdisciplinará în 18 domenii de doctorat, prin 202 conducátori de doctorat care

coordoneazá activitatea a 447 de doctoranzi. UTBv susline financiar cadrele didactice care

îndeplinesc condiçiile pentru abilitare prin acoperirea taxelor administrative.

În anul 2017 colectivul UTBv a publicat 261 de articole în reviste cotate ISI,2ll în

reviste ISI Proceedings, 628 în reviste indexate în cel pufin douá baze de date internalionale BDl,
170 de cãr{ipublicate la edituri nalionale çi 56 la edituri intemafionale.

Puncte sløbe:
- Lipsesc másurile de stimulare a implicärii studenfilor în echipele de cercetare.

- Neimplicarea studentilor în echipele de management a proiectelor.
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Cadrele didactice nu se implicá în promovarea çi sustinerea implicãrii studen{ilor în
colectivele de cercetare çi în sprijinirea activitälilor de cercetare derulate de cátre aceçtia.

Numärul mic de studenli care sunt implica{i în programele de cercetare, fie datoritã lipsei

de promovare a oportunitä1ilor în rândul acestora, fie din cauza lipsei de sustinere din
partea cadrelor didactice.

Recomandãri:
Elaborarea unor másuri de stimulare a cadrelor didactice pentru implicarea studenfilor în

procesele de cercetare (punctaj suplimentar proiectelor care implicá studenti în echipä de

proiect în cadrul programelor ,,Granturi pentru tineri cercetätori" çi ,,Granturi pentru

echipe interdisciplinare").
Stimularea financiarã a doctoranzilor care publicá articole în reviste cotate ISI.

Elaborarea unui regulamentþroceduri de sprijinire a studen{ilor în vederea participärii la

conferinle sau alte evenimente çtiinfifice.
Completarea Consiliului de Coordonare al ICDT cu 2 studenli (dintre care un student

doctorand).

IP.B.3. 1.3 Valorificarea cercetärii
Din perspectivá strict studenfeascá, Universitatea Transilvania din Braçov sprijinä

studenfii sä publice lucrãri çi cercetári çtiin{ifice, sä participe la competifii, conferin{e çi

evenimente nafionale çi internationale, aceçtia fiind recompensali prin diferite facilitá1i: burse,

premii, excursii, sprijin financiar pentru participare çi asigurarea transportului etc. În anul

universitar 2016-2017 UTBv a acordat premii studenfilor cu rezultate çtiinfifice în valoare de

18.665,04 lei. De asemenea, 51 de studenli au sprijinit financiar pentru participarea la

conferinte/manifestäri çtiinlifice/simpozioane, alocându-se în acest sens 242.763,39 de lei.

Totodatä, se poate observa o creçtere exponen{ialä a proiectelor de cercetare demarate pe

baza fondurilor structurale, proiecte în care çi studenlii, în special cei de la ciclul de studii

masterat çi doctorat, sunt implica{i.

De asemenea, UTBv acordä suslinere financiará studenfilor doctoranzi în demersurile lor

de înregistrare a drepturilor de proprietatea industrialä çi, în particular, de oblinere a brevetelor de

inventie.

Deçi se observá cä studenJii sunt implicafi în diferite proiecte de cercetare, numárul

proiectelor în care sunt implicafi studenli este destul de mic, aici existând o problemá la nivel de

comunicare - majoritatea studen{ilor nu çtiu cum sá acceseze oportunitälile de cercetare pe care

Universitatea Transilvania din Braçov le oferä, iar nu toate cadrele didactice nu sunt deschise sá

includä studenfi în proiectele lor.

Recomandãrí:
- Participarea studenfilor masteranzi çi doctoranzi (în echipe sau individual) la Programul

,,Granturi pentru tineri cercetätori", accesibil în acest moment cadrelor didactice çi

cercetãrilor.
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Implicarea studenlilor în echipele de management al proiectelor çi în proiectele de

cercetare în vederea creçterii capacitá1ii manageriale a acestora çi a pregätirii lor pentru o

carierá academicá.

Domeniul C - Managementul calitälii

Criteriul C.l - Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitãfii
S.C.1.1 Structuri çi politici pentru asigurarea calitä{ii
IP.C.1.1.1 Organizarea sistemului de asigurare a calitã{ii
Managementul calitá1ii în Universitatea Transilvania din Braçov este asigurat prin

intermediul unui sistem complex ce cuprinde mai multe elemente. Existá un Cod de Asigurøre a

Calitãlii, document de bazá care seteazá principalele directii ale Sistemului de Evaluare çi
Asigurare a Calitãfii.

Din punct de vedere al structurilor responsabile de procesul de asigurare a calitä1ii,

discutám despre Comisia de Evaluare çi Asigurare a Calitä1ii la nivel de Universitate (CEAC-U),

Comisiile pentru evaluarea çi asigurarea calitafii la nivel de departament (CEAC-D),

Departamentul de Asigurarea Calitálii (DAC)23 - structurã suport a CEAC-U, precum çi

Compartimentul de Audit Public Intern. CEAC-U este subordonatä Senatului Universitä1ii, iar

coordonarea activitä1ilor tuturor CEAC-D dintr-o facultate este realizatá de responsabilul cu

asigurarea calitafli desemnat de conducerea facultã1ii.

În cadrul UTBv se elaboreazá anual un raport privind evaluarea interná a calitalii çi un

Raport de activitate CEAC/DAC care sunt aduse în atenfia comunitã1ii universitare, prin afiçare

pe site-ul institu{iei. Raportul anual de evaluare internã a calitalii pentru anul universitar 2016-

2017 trece în revistá mäsurile luate de institu{ie pentru asigurarea calitäfii proceselor de

management, didactice, de cercetare çtiinfiflrcá, rela[ia universitá1ii cu mediul economic çi socio-

cultural, asigurarea calitalii vielii studen{eçti çi analiza SWOT, fárá a face recomandäri

structurilor interne.

Puncte tøri:
- Descentralizarea structurilor ce lin de managementul calitaçii pânä la nivelul fiecárei

facultaf în parte çi integrarea într-un sistem unitar numit Auditul Intern al Sistemului de

Management al Calitátii (SMC).

- Existenfa la nivelul fiecärei facultä1i çi a fiecärui departament a unei comisii de evaluare

çi asigurare a calitalii (CEAC).

Puncte sløbe:
- Implicarea insuficientá a studenfilor în procesul de asigurare a calitäçii.

- Lipsa recomandãrilor din raportul anual de evaluare interná a calitAlii.

'3https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/structuri-
suport/Regulament_al_Departamentului_de_Asigurare_a_Calitatii_DAC.pdf
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Recomundùrí:
- Încurajarea participãrii studenfilor în sistemul de asigurare a calitä1ii, atât prin

reprezentan{ii aleçi în Senatul universitar çi în Consiliile facultäfilor, cât çi prin delegalii

organizaf i ilor studenleçti.

- Includerea studenfilor ca membri cu drepturi depline çi în comisiile de evaluare çi
asigurarea a calitalii de la nivelul fiecärei facultá1i.

IP.C.1.1.2 Politici çi strategii pentru asigurarea calitã{ii
Universitatea Transilvania din Braçov elaboreazá Strategia Calitãlii, ca parte a

Programului de Politíci, Strategíi çi Acliuni privind Calitotea, axatá pe trei piloni mari:
l. Necesitatea evaluárii çi asigurãrii calitälii pe cele trei domenii fundamentale: capacitate

institufionalá, efi cacitate educalionalá çi managementul calitálii.
2. Îmbunätá\irea continuá a procedurilor de lucru în cadrul Universitálii Transilvania din

Braçov prin racordare la indicatori çi indici îmbunátáfi{i de performan!á.

3. Participarea Universitá1ii Transilvania din Braçov la procesele de evaluare interne çi
externe în vederea îmbunãtäfirii managementului calitalii.

Strategia Calitáfii se implementeazá prin planurile operafionale propuse de conducerea

instituliei. Primul obiectiv al planului operafional 2017-2018 prevede promovarea unui proces de

înväfämânt de calitate, centrat pe nevoile studen{ilor çi corelat cu cerinfele piefei muncii.
Obiectivul este implementat prin l0 másuri cu termene çi responsabili defini{i.

Criteriul C.l - Proceduri privind ini{ierea, monitorizarea çi revizuirea periodicä a
programelor çi activitãfilor desfãçurate

S.C.2.1 Aprobarea, monitorizarea çi evaluarea periodicã a programelor de studii çi
diplomelor ce corespund califTcãrilor

lP.C.2.l.l Existenfa çi aplicarea regulamentului privitor la ini{ierea, aprobarea,
monitorizarea çi evaluarea periodicä a programelor de studii

În Universitatea Transilvania din Braçov existã un Regulament privind inilierea,

aprobarea, monitorizarea çi evaluorea periodicã a programelor de studii çi o Procedurã de

iniliere, monitorizare çi evaluare periodicã ø progromelor de studii care reglementeazá aceste

activitäfi.
La nivelul universitä1ii, inifierea unor noi programe de studii, planificarea lor, precum çi

monitorizarea çi evaluarea periodicä a calitãlii programelor derulate în universitate se realizeazá,

în mod sistematic, cu respectarea unor reguli unitare. Inifierea unor programe de studii de licentä

sau masterat au la bazá propuneri analizate çi avizate de Consiliul Departamentului çi Consiliul
Facultä1ii. Înbaza acestui aviz se formeazâo echipá care realizeazáun studiu preliminar pe piala

muncii, care mai apoi este avizat de cãtre Consiliul Departamentului çi Consiliul Facultãfii çi
transmis Prorectoratului responsabil cu activitatea didacticá, care îl avizeazá çi prezintä în
Consiliul de Administrafie çi Senatul Universitar.
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La întâlnirea formalä cu angajatorii çi absolvenfii din timpul vizitei de evaluare aceçtia au

declarat ca au participat la consultärile organizate pentru inifierea çi revizuirea programelor de

studii.

Puncte tørí:
- Corelarea cu cerinfele pie{ei muncii a programelor de studii çi îmbunätálirea acestora prin

consultarea cu angajatorii çi absolvenlii.

Puncte slabe:
- Nepublicarea analizelor çi a rapoartelor consultárilor cu privire la inilierea sau revizuirea

programelor de studii.

Recomandãrì:
- Întocmirea unor procese verbale cu ocazia consultárii studen{ilor, absolvenlilor çi

angajatorilor cu privire la inifierea sau revizuirea programelor de studii.

- Publicarea pe site-ul institufiei a concluziilor consultärilor desñçurate cu stakeholderii cu

privire la inifierea sau revizuirea programelor de studii.

- Elaborarea unei proceduri de consultare a studenlilor, absolventilor, angajatorilor çi a altor

parteneri externi cu privire la inifierea sau revizuirea programelor de studii.

IP.C.3.1.1 Universitatea are un regulament privind examinarea çi notarea

studenfilor care este aplicat în mod riguros çi consecvent

La nivelul Universitá1ii existá o Metodologie privind organizarea çi desfãsurarea

examenelor de /inalizare a studiilor universitare, precvm çi un Regulament privind activitatea

profesionalã a studenlilor2a, ce cuprinde çi metodele de examinare çi notare a studenlilor. În
procesul de evaluare a studenlilor nu sunt implicafi la nivel institulional examinatori externi.

Regulamentele sunt aplicate în mod riguros çi nu existá schimbäri ce sä afecteze integritatea çi
structura, respectiv continuitatea procesului de evaluare.

Deçi existã aceste regulamente, ele nu prevãd o serie clarä de norme privind modul de

organizare çi desftçurare a examenelor, fapt ce a dus la unele situa{ii de evaluare inechitabilã sau

chiar abuzuri (spre exemplu, examene cu promovabilitate 0olo, neconcordanta între baremul de

corectare çi cerinlele de examinare la formularea enunlurilor pentru subiectele de examen a fost

prezentat un barem, iar examenul a fost corectat dupá alt barem etc.).

Evaluarea studenfilor se realizeazá de cätre cadrul didactic titular, asistat de un alt cadru

didactic desemnat de directorul departamentului în cauzá. De asemenea, cadrul didactic titular are

obligalia prezentárä punctajului de notare la începutul examenului çi afiçärii baremului imediat

dupä examen. Cadrele didactice prezintá la începutul fiecärui semestru fiça disciplinei,

modalitatea de examinare, metodele de predare çi competenfele dobândite în urma parcurgerii

disciplinei. Dacä e cazul, modificárile modalitä1ilor de examinare se fac cu acordul cu studen{ilor.

2ahttps://www.unitbv.roldocumente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-

universitatii/studenti/Regulament_act_prof,stud_3 I .07 .2017 .pdf

34

Miruna-Maria GÃtNÄ



Agenfia Românä de Asigurare a Calitãfii în Învã{ãmântul Superior

Din päcate, nu existä reglementate metode alternative de examinare pentru studenlii cu

dizabilitaçi temporare sau permanente.

În cazul în care nu sunt mulfumifi de nota obfinutä, studenlii pot contesta rezultatele

obfinute la examenele scrise în termen de 24 de ore de la data publicárii acestora la avizier.

Contestafia se rezolvá în termen de 24 de ore de cätre o comisie numitá de conducerea facultá1ii.

Din comisie nu fac parte cadrele didactice care au evaluat inifial, iar studentul poate participa la

lucrárile comisiei dacä solicitä acest lucru. În mare parte, studenlii cunosc procedura de

contesta{ii çi o utilizeazâ atunci când situalia o impune.

Recomanddrí:
- Implicarea unor evaluatori externi în procesul de examinare çi notare a studenlilor, la

nivel institufional.

- Elaborarea unui Reguløment cadru pentru notarea ;i evaluarea studenlilor cu

consultarea studenti lor reprezentan{i çi ai organizaf iilor studenfeçti.

- Revizuirea çi îmbunátäfirea Regulamentului privind octivitateo profesionalã a
studenlilor,în urma consultärii directe cu studenlii, reprezentanlii lor çi organizatiile studenleçti,

{inând cont de diversitatea domeniilor de studii çi de nevoile studenfilor din cadrul fiecärei

facultali în ceea ce priveçte procesul de predare-învã{are-evaluare.

- Numirea unor studenfi reprezentanli (din Consiliile facultá1ilor sau Senatul universitar),

cu statut de invitali ñrá drept de vot, în Comisiile de rezolvare a contestafiilor.

IP.C.3.1.2. Integrarea examinärii în proiectarea predärii çi învã{ãrii, pe cursuri çi
programe de studii

În ceea ce priveçte integrarea examinãrii în proiectarea predárii çi învá!árii, în cadrul

Universitã1ii Transilvania din Braçov este încurajatã evaluarea pe parcurs, iar evaluarea sumativá

este obligatorie, în func{ie de specificul fiecárei discipline. Din cauza faptului cá existã o

diferenfã mare între profilul facultälilor din cadrul universitá1ii, este imposibil de realizat o

perceplie unitará a studenfilor cu privire la acest subiect. Din discufiile purtate cu studen{ii a

reieçit faptul cä procedeele de examinare çi evaluare sunt anunJate din timp çi sunt axate pe

rezultatele învä{ári i.

Evaluarea çi notarea studen{ilor se realizeazá în baza obiectivelor çi confinutului

disciplinelor de învá!ámânt, procedeele prin oare se realizeazâ evaluarea fiind aduse la cunoçtinfa

studen{ilor la începerea fiecärui semestru prin prezentarea Fiçei discipline. Totodatá, conform

Regulamentului privind activitatea profesionalã o studenlilor, UTBv aratá deschidere fa1á de

studen{i, oferindu-le acestora, pe lângä sesiunile de examene din sesiunile de examene din
iarná/vará, sesiunea de restante çi o sesiune de reexaminári.

UTBv sprijinä formarea continuä a cadrelor didactice, astfel în acest sens se deruleazã

anual o serie de cursuri postuniversitare de specialitate prin Centrul de Formare Continuä. Acest

centru a fost înf,rintat în anul 2013 çi este subordonat Consiliului de Administralie. Activitatea de

coordonarea çi legátura permanentä a Centrului de Formare Continuá cu Consiliul de
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Administratie este realizatá prin Prorectoratul cu activitatea didacticá. Centru functioneazá în

baza unui Regulament de organizare çi funclionare a Centrului de Formare Continuã2s. De

asemenea, având în vedere preocupare universitä1ii de a dezvolta programe de studii cu predare în

limbi de circulatie internationalä (englezä, germaná, francezá) la nivel de licen!ä çi masterat,

perfec{ioneazáîn prezent 177 de cadre didactice care urmeazá cursuri de limba englezá în cadrul

Centrului pentru Învõ¡area Limbilor Moderne din cadrul Facultalii de Litere. Pentru

perfec{ionarea personalului tehnic çi administrativ care sprijinä derularea procesului didactic se

realizeazâ cursuri de formare continuä derulate de universitate (ex. cursuri IT, limbi stráine,

comunicare, managementul calitá{ii etc.), specializári postuniversitare, dar çi acces la mobilitáfi

de instruire çi schimb de experientä la nivel interna{ional, în cadrul programului Erasmus*.

Evaluatorii nu au putut identifica existenla unor cursuri postuniversitare pentru

perfec{ionarea çi formarea continuá a cadrelor didactice în domeniul pedagogiei çi evaluärii.

Puncte sløbe:

- În puçine cazuri studenfii au considerat cá examinarea la o discipliná a fost organizatá çi
în funclie de aspectele semnalate de aceçtia.

Recomandãri:
- În urma consultárii cu studen{ii reprezentanfi çi cu organiza[üle studenfeçti din

Universitatea Transilvania din Braçov, în acord cu cadrele didactice, sá se stabileascä un sistem

unitar de examinare la nivelul fiecärui program de studii, linându-se cont de particularitáçile

fiecárei discipline.
- Acordarea unei atenlii mai mari din partea cadrelor didactice cu privire la propunerile

privind examinarea ftcute de cátre studenti.

- Implementarea unor cursuri posfuniversitare pentru perfecfionarea çi formarea continuã

a cadrelor didactice în domeniul pedagogiei çi evaluárii, în vederea pregätirii acestora pentru a

furnizaprograme de instruire moderne, folosind metode inovative de predare-înväfare-evaluare.

- Dezvoltarea în universitate a activitálilor de cercetare privind educa{ia adultului, care sá

sprijine creçterea calitäfii programelor de studii oferite.

- Sprijinirea facultä1ilor în realizarea marketingului programelor de instruire pentru

formare continuä, prin colaborarea cu alte departamente de formare continuá çi organizafii

similare din {ará çi sträinätate.

IP.C.4.1.1 Raportul dintre numãrul de cadre didactice çi studenfi
Conform Raportului Rectorului Universitä1ii Transilvania din Braçov, UTBv pregäteçte

19320 de studenfi, 15506la ciclul de studii universitare de licen!ä (13059 la forma de învá{ämânt

cu frecven{â, 1528la forma de învä{ämânt la distan{á çi 919 la forma de învä!ämânt cu frecvenfä

redusã), 3357 la ciclul de studii universitare de masterat (3260 la forma de învá!ámânt cu

frecvenfä çi97 la forma de înväfámânt cu frecven{ä redusä) çi 457 la ciclul de studii universitare

25 https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/structuri-
suport/Regulament_de_organizare_si_functionare_a_Centrului_de_Formare_Continua_CFC.pdf
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de doctorat (298Ia forma de învátámânt cu frecven{ã çi 159 la forma de învá{ámânt cu frecventá

redusä).

Pentru aceçtia îçi dau concursul 730 cadre didactice çi 25 cercetãtori, dintre care 193

profesori, 199 conferenfiari, 267 çefi lucrári/lectori çi 7l asistenfi. Prin urmare, raportul

profesor/student se încadreazá în valori optime.

Conform centralizatorului realizat pebaza Statelor de funcfii ale departamentelor pentru

anul universitar 2017-2018, din totalul de 1501 norTne didactice, 771 sunt posturi vacante. O

parte dintre acestea sunt acoperite de cadre didactice titularizate la UTBv, iar restul sunt acoperite

de 222 de cadre didactice asociate, dintre aceçtia 65 reprezentând personal didactic titularizat în

înváfämântul superior, pensionat la limitä de vârstá.

IP.C.4.1.3 Evaluarea personalului didactic de cätre studenfi
Evaluarea programelor de studii çi a personalului didactic din cadrul Universitá1ii

Transilvania din Braçov se realizeazáprin aplicarea Procedurii de Evaluare a octivitõlii didactice

de cötre studenli çi a Procedurii de evøluare çi asigurare a calitõ¡ii cadrelor didactice çi a
disciplinelor de studiu. Se realizeazáîn mod planificat, sub coordonarea Comisiei de Evaluare çi

Asigurare a Calitätii la nivel de Universitate (CEAC-U), pe bazaunei proceduri specifice.

Procesul de evaluare al cadrelor didactice este unul complex, astfel cä la nivelul

universitã1ii evaluarea activitálii didactice de cätre studenli se realizeazä semestrial prin douá

modalitä1i: online çi prin chestionar scris, potrivit Raportului anual al Rectorului privind starea

universitãlii Transilvania din BraSov publicat la data de 21 marti e 201826 .

Pentru chestionarea online a studenfilor existá un Manualul de utilizare a aplicaliei online

de evaluare a cadrelor didactice de cõtre studen¡i27. Astfel, studenfii, pentru a putea evalua

activitatea cadrelor didactice, trebuie sã cunoascá datele de acces pentru adresa web

http://portal.unitbv.ro/, însemnând numele de utilizator çi parola, date de acces care sunt obfinute

de la Biroul IT. Acesta genercazá pentru fiecare student un nume de utilizator sub forma

@tudent.unitbv.ro. Fiecare student este informat despre aceste date prin adresa de e-mail privatä

(pe care a declarat-o în momentul completärii fiçei de înscriere la studiile universitare). Dupä

autentificare, studentul acceseazá din meniu pagina Evaluarea activitãlii didactice.

Evaluarea se aplicã semestrial pentru fiecare cadru didactic la care studentul are ore de

curs/seminar/laborator. Evaluarea are loc la sffirçitul fiecãrui semestru, în semestrul al doilea din

acest an universitar platforma de evaluare fiind deschisä în perioada23.04-01.06.2018.

În anul universitar 2017,lanivel de universitate, pentru toate formele de învátámânt, au

fost completate 7 554 de chestionare online çi 945 chestionare pe hârtie.

26 https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/info-interes-public/transparenta-insitutionala/rapoarte/raport-
anual-starea-univ/RAPORT_20 I 8.pdf
27 https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Evaluare/A5-Proc-Eval-act-did-de-catre-stud-liun2016.pdf

37

Miruna- GAINA



Agenfia Românä de Asigurare a Calitã{ii în Învã{ämântul Superior

Rezultatele evaluárilor se comunicá cadrelor didactice evaluate, sunt prezentate

studen{ilor reprezentanli în Consiliile Facultá{ilor, se consemneazá în rapoarte de analizá çi se

finalizeazá prin recomandarea unor acliunide îmbunátáfire a procesului de evaluare.

În urma evaluärii, CEAC-U elaborezá Raportul la nível de universitate privind evaluareq

activitãlii didactice de cãtre studen¡i2], recomandá çi monitorizeazá implementarea másurilor

adoptate pentru îmbunátátirea activitä1ii didactice. Acest raport, împreuná cu recomandärile

privind îmbunátä{irea procesului de evaluare, sunt publice pe site-ul instituliei2e.

Evaluarea cadrelor didactice de cátre studenli reprezintá un aspect fundamental în
procesele de asigurare interná a calitãfii înväfãmântului superior. Prin urmare, dorinla studenfilor

este de a îmbunátáfi modalitatea în care procesul educalional se desfäçoarâ, iar evaluarea cadrelor

didactice trebuie sä devinã mult mai importantä çi relevantá în ansamblul sistemului de asigurare

internä a calitäfii la nivel institufional.

Puncte tørí:
- Evaluarea personalului didactic de cätre studenti ocupä o componentá importantä a

procesului de înväfämânt, nefiind neglijatá sub niciun aspect prin procedurile çi regulamentele

din domeniu asigurárii calitafii din învátámântul superior.

Puncte sløbe:

- Existä unele presiuni asupra unor studen{i în ceea ce priveçte completarea chestionarului

pentru a avea un numär însemnat de räspunsuri.

- Reticenfa studenfilor de a participa çi de a fi deschiçi la procesul de evaluare al cadrelor

didactice.
- Neimplicarea studenlilor în numár mare în procesul de evaluare a cadrelor didactice,

deoarece aceçtia considerä cá rezultatele evaluärilor nu sunt operaJionalizate în niciun fel, nu

aduc niciun fel de îmbunátáliri a situafiei actuale, dar çi pentru cã existá teama cä evaluärile vor

avea repercusiuni negative asupra lor.

Recomandãrí:
- Încurajarea studenlilor sá se implice în procesul de evaluare a cadrelor didactice fürá a

exista teama de repercusiuni.

-Promovarea chestionarului online de evaluare a cadrelor didactice în rândul studenlilor çi

mobilizarea acestora pentru a-l completa.

- Întocmirea unui raport detaliat înbaza evaluárilor activitátii didactice de cätre studen{i în

care sã fie menfionate problemele sesizate de aceçtia, másurile ce se impun pentru îmbunätä{irea

problemelor identificate çi termenele în care se vor rezolva.

- Implementarea recomandárilor venite din partea CEAC-U çi DACîn urma analizãrii

rezultatelor evaluärilor cadrelor didactice de cätre studenfi.

2shttps://www.unitbv.ro/documente/despre-u nitbv/info-interes-public/transparenta-
i nsitutíonala/rapoarte/raport-evaluarea-activitatii-didactice/Raport_eval_stud_2016-2017_UTBv_UT_. pdf
2ehttps://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-institutionala/rapoarte. html
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- Elaborarea unui plan de másuri concrete çi cu termene clare în vederea îmbunätälirii
presta{iei cadrelor didactice çi a calitá1ii programelor de studii (pe baza informafiilor rezultate în

urrna procesului evaluarea studenfilor çi a recomandárilor ñcute de cãtre CEAC-U çi DAC).

IP.C.S.1.1 Disponibilitatea resurselor de învä{are
Universitatea Transilvania din Braçov asigurá resurse de înväfare la un nivel satisñcátor

pentru fiecare program de studii. Biblioteca Universitã1ii Transilvania din Braçov poate fi
accesatá în mod gratuit de cätre studenfi. În ceea ce priveçte dinamica fondului de publicafii al

Bibliotecii Universitálii, se poate observa o continuã creçtere, inclusiv a fondurilor de carte în

limbi stráine (cãr{i, periodice). În perioada 2013-2017 fondul de publicalii a crescut de la 725.071

La747.112 volume. Orarul de funcfionare al bibliotecii este accesibil tuturor studenfilor pe toatä

perioada anului universitar, având programul definit astfel: luni între orele 10.00-20.00, mar{i-

vineri între orele 08.00-20.00, iar sâmbáta între orele 08.00-14.00. Însá, în perioada sesiunilor de

examene biblioteca nu are un program prelungit, deçi a reieçit existenla acestei nevoi a

studenlilor. De asemenea, studentilor li se oferá fie la început, fie la sfrrçitul semestrului suport

de curs gratuit.

Mare parte a laboratoarelor çi a facilitá{ilor fiecárei facultá1i sunt disponibile în general

studenfilor çi în afara orelor de curs, cu respectarea unui anumit program.

Puncte tari:
- Accesul gratuit al studen{ilor la majoritatea facilitafilor dedicate procesului de

învä{ámânt.

Puncte sløbe:

- Existá discipline în cadrul Facultaçii de Mediciná pentru care cadrele didactice refuzá sá

punä la dispozilia studen{ilor în mod gratuit bibliografia/suportul de curs.

- UTBv nu dispune de resurse de învã{are pentru persoane cu dizabilitafi.
Recomandãri:
- Oferirea gratuitä a suportului de curs pentru toli studenfii, indiferent de specializare.

- Extinderea programului de func{ionare a bibliotecii universitä1ii, mai ales în perioada

sesiunilor de examene.

- Achizilionare de resurse de învälare pentru persoane cu dizabilitã{i (volume în format

audio, cär{i tipárite în alfabetul/codul Braille, softuri care sä transforme textele scrise în variantá

audio etc.).

- Realizarea unui ghid de bune practici privind incluziunea çi integrarea socialã a

persoanelor cu deficien{e de auz, vedere, dizabilit\i.

IP.C.5.1.3 Programe de stimulare çi recuperare
Universitatea Transilvania din Braçov dispune de programe de stimulare çi recuperare

pentru studen{i. Existá anumite programe de tutorat suplimentare, cadrele didactice fiind în mare

parte deschise spre o asemenea abordare.
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UTBv are un sistem de stimulare a studenfilor foarte bine pus la punct, reglementat çi
finanfat din venituri proprii de universitate. În acest sens, amintim:

- susfinerea flrnanciará a studenfilor pentru participare la diferite manifestári çtiintifice;
- premierea çi motivarea çefilor de promofie sá urmeze programe de masterat în cadrul

UTBv (acordá laptop-uri - 50 de laptop-uri acordate în anul universitar 201712018, cazaîe çi masä

gratuitã la cáminul çi cantina instituliei);
- l0% din fondul de burse este alocat burselor de mobilitãçi çi practicã a studenlilor cu

performanfe deosebite la înväfäturä;

- susfinerea financiará, prin competilie, a temelor de proiect de diplomã - programul

,,Proiectul meu de diplomä";
- concursuri de proiecte ,,Facultatea mea" (dedicat facultã1ilor) çi ,,Împreunã pentru

un ivers itate" (d ed icat or ganiza[älor stud en{eçti ).
Sistemul de recuperare a studenfilor cu dificultafi de înväfare este mai pulin dezvoltat în

cadrul UTBv, institulia rezumându-se doar la oferirea unor servicii sociale, cum ar fi gratuitate

sau reduceri la taxa de cazare çi acordarea mesei de prânz în regim gratuit.

Recomandãri:
- Elaborarea çi implementarea unei proceduri privind sistemul de recuperare a studen{ilor

aflafi în pericol de abandon universitar.

IP.C.5.1.4 Servicii studen{eçti

În domeniul serviciilor studenfeçti, Universitatea Transilvania din Braçov dispune de

urmãtoarea bazámaterialä çi pune la dispozi{ia studenlilor:
. l3 cãmine studenleçti, care acoperä aproximativ 75 %o din cererile studenlilor;
. 2 cantine-restaurant;
. bazá sportivá cu o suprafafä de peste 3600 m2 (studenlii au acces liber la utilizarea

facilitä{ilor oferite debaza sportivä, exceptând perioada cu activitätii didactice);
. bazá didacticä, de cercetare çi agrement de la Gârcini çi Sânpetru, care pot fi accesate

pebazá de cerere;
. 2 puncte de asistenfä medicalá gratuitá - I dispensar studentesc çi un cabinet

stomatologic, aflate în complexul Memo, funclionale în intervalul orar 8:00-16:00, de luni pânä

vineri. Cabinetele medicale sunt dotate satisñcátor çi oferä studenfilor consultalii pentru

problemele medicale.

Universitatea Transilvania din Braçov încurajeazá ini{iativele studenfilor çi alocá un buget

important în acest sens. În cadrul proiectului ,,Împreunä pentru universitate" - edilia 2017 aalocat

aproximativ 40.000 de lei pentru finanlarea a 4 proiecte propuse de organizaliile studenfeçti. În

anul anterior au fost finanfate 8 proiecte cu aproximativ 80.000 de lei. De asemenea, în cadrul

proiectului ,,Facultatea mea" - edi{ia 2017 au fost frnantate I I proiecte cu aproximativ 100.000

lei, iar în anul anterior au fost alocafi aproximativ 60.000 lei pentru 6 proiecte.
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Un alt proiect ini{iat de UTBv este concursul de proiecte ,,Zece din douäzeci de mii",
concurs prin care studenlii pot propune solufii la rezolvarea unor probleme sau dezvoltarea unor

activitáti specifice. Un altfel de proiect finanlat este noul site al universitá1ii, www.unitbv.ro. În
cadrul fiecárui concurs, universitatea acordá trei premii (premiul I - 7000 lei, premiul II - 2000

lei, premiul III - 1000lei).
Locurile în cáminele UTBv se acordá în funclie de medie sau de criterii sociale çi

medicale. De asemenea, studenfii din anul I au prioritate la cazare. În urma disculiilor avute cu

studenfii cäminiçti, dar çi a vizitei în cámine, putem afirma cã raportul dintre pret-calitate în ceea

ce priveçte taxa de cazare este unul nesatisfãcátor: în unele cãmine nu existã bucátärii, iar acolo

unde existá sunt slab dotate; sälile de studiu au fost înfiinfate în locul spafiilor de gätit; numárul

maçinilor de spälat extrem de redus (l/palier).
Puncte tarí:
- Sprijinul financiar oferit de UTBv pentru proiectele çi inifiativele studenteçti.

Puncte slabe:
- Nu sunt onorate toate cererile studenfilor pentru a beneficia de cazare în cámine.

- Nu existá un plan strategic de dezvoltare al serviciilor studenleçti.

- UTBv nu verifTcá periodic satisfacfia studenfilor fala de serviciile studenfeçti oferite.

- Materiale didactice insuficiente pentru studenfii de la unele facultali.

- Lipsa programelor specifice de sprijin pentru studenfi cu dizabilitáti.
Recomandãrí:
- Crearea unui spaliu pentru gátit pe fiecare palier çi dotarea acestuia în mod

corespunzätor.

- Achizifionarea unor maçini de spãlat çi uscátoare de rufe (2 maçini de spälat çi un

uscätor de rufe pe palier).

-Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare al serviciilor studenteçti.

- Elaborarea unui chestionar privind satisfaclia studenfilor fa{ä de serviciile studenfeçti

(cazare, cantinä, biblioteca, administrafia,bazele sportive, cabinetele medicale etc.).

- Elaborarea unui plan de acfiune cu termene çi responsabili privind implementarea

recomandärilor rezultate în urma chestionarului menfionat la punctul anterior.

- Semnarea unui protocol direct între RAT Bv çi Universitatea Transilvania din Braçov

pentru a degreva studenfii çi personalul casieriei de la sarcinile sau obligaliile lunare impuse de

decontarea abonamentelor la transportul în comun, în aça fel încât studen{ii sä îçi poatä face

abonament cu reducere 50% direct de la ghiçeele RAT Bv, iar universitatea sá vireze deconturile

direct în contul regiei.

- Demararea unor proiecte de accesibilizarea clãdirilor UTBv, oferirea de servicii

individualizate în vederea solu{ionãrii problemelor de integrare çi a dificultalilor de învätare ale

studenlilor cu dizabilitáfi, organizarea unor evenimente specifice pentru integrarea acestor

categorii de studenti etc.

- Îmbunätálireabazei sportive prin construirea unui bazin de înot accesibil studenfilor.
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Criteriul C.7 - Transparen{a informa{iilor de interes public cu privire la programele

de studii çi, dupä caz, certificatele, diplomele çi calificãrile oferite
S.C.7.1 Informa{ie publicä
IP.C.7.l. Oferta de informa{ii publice
La nivelul Universitã1ii Transilvania din Braçov, pe pagina proprie de internet, cât çi pe

paginile facultä1ilor, informa{iile çi datele de interes public (despre programele de studii, structura

universitá1ii, regulamente çi reglementári interne, oferta educa{ionalã, facilitätile oferite

studenlilor, deciziile çi regulamentele adoptate de Senatul Universitar, cât çi alte informalii de

interes public) sunt af,rçate. Din disculiile cu studenlii am constatat cá atãt universitatea, cât çi

facultalile rãspund în general solicitárilor adresate de cátre aceçtia prin intermediul

secretariatelor. Cu toate acestea, anumite date relevante nu pot fi accesate online deoarece unele

pagini ale facultá1ilor sau ale universitãfii he nu sunt func{ionale sau au linkuri nefunc{ionale, fie
prezintá informaJii neactualizate. Studenfii beneficiazá de un ,,Ghid al studentului" la începutul

ciclului de studii, în format online çi fizic.
Pe site-ul universitá1ii3O, principala sursä de informa{ii de interes public, se regásesc

informalii care sunt accesibile pentru toatá lumea, acestea asigurând o transparentä decizionalá çi
institutionalä, prin publicarea deciziilor çi hotärârilor structurilor de conducere ale universitá1ii.

De menlionat ca un punct tare este faptul cä toli studenfii qi cadrele didactice din universitate
primesc automat pe e-mailul institutional toate hotárârile çi deciziile luate în cadrul Consiliilor
facultá1ilor çi al Senatului universitar.

Site-ul institutiei are o variantá în limba englezá, însá în unele cazuri, cum ar fi butonul

,,News and events" confinutul este redactat tot în limba româná. De asemenea, regulamentele

interne ale universitäfii nu sunt traduse într-o limbá de circulalie internalionalã. Un aspect negativ

reprezintá faptul cä site-ul UTBv nu este accesibilizat persoanelor cu deficienfe de vedere.

Puncte tørí:
- Universitatea este deschisá pentru a oferi informafii publice atât în mediul online, cât çi

prin intermediul secretariatelor.

- Paginile de internet ale universitåtii oferã date çi informafii variate de interes atât pentru

studenli, cât çi pentru oricine este interesat de diverse aspecte legate de universitate.

Puncte slabe:
- Site-ul çi documentele inteme nu sunt accesibile persoanelor cu deficienfe de vedere.

- Regulamentele interne ale universitãfii nu sunt traduse într-o limbä de circulafie

internalionalã.

Recomøndãrí:
- Reglementarea procedurilor privind publicarea, acítalizarea çi completarea informa{iilor

de interes public afiçate pe site-urile facultálilor çi cel al universitã1ii.

30https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii- de-interes-public/ transparenta-institutionala/rapoarte.html
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- Accesibilizarea pentru persoanele cu deficienfe de vedere a documentelor interne

relevante pentru activitatea studen{ilor çi a site-ului institufiei, conform art.7l din Legea nr.

448 12006 (republ icatá).

- Traducerea reglementãrilor interne relevante activitálii studenlilor (Carta, Regulamentul
de alegeri, Regulamentul ECTS, Regulamentul de cazare, Regulamentul de burse, Codul

drepturilor çi obligaliilor studenleçti, Regulamentul de admitere, Regulamentul privind activitatea
profesionalá a studenfilor etc.) într-o limbä de circulalie intemalionalä.

- Publicarea anunfurilor privind bursele, çazarea, evenimentele çtiinfifice çi într-o limbä
de circulalie internalionalä.

ANALIZA SWOT

Puncte tari:

- Principiile de eticá universitará sunt numeroase çi comprehensive, fiind enunlate în

Carta Universitarä, iar în partea a II-a a acesteia regásindu-se Codul de eticá çi deontologie

universitará, unde, la capitolul III - Încãlcári grave ale eticii universitare, sunt descrise, definite çi
explicate în amánunt: plagiatul çi auto plagiatul, corupfia, conflictul de interese çi
incompatibilitä{ile, discriminarea, hä4uirea sexualä sau intimidarea. De asemenea, sunt stipulate

clar funcliile care sunt incompatibile cu statutul de membru în Comisia de Eticá çi Deontologie
Universitarã.

- Planul Strategic de Dezvoltare a Universitãfii prevede mai multe directii de dezvoltare a

bazeimateriale în ceea ce priveçte infrastructurautilizatá, de studenfi, cum ar fi:
- modernizarea infrastructurii didactice prin renovarea çi dotarea corespunzátoare a sálilor

de curs, seminar çi laborator proces aflat în curs

- creçterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne çi a platformei e-learning în
procesul didactic studenfii beneficiazâ çi utilizeazá, aceste tehnologii însä din discu{iile purtate cu

aceçtia a reieçit faptul cá platforma e-learning nu este utilizatála capacitate maximä;
- continuarea programului de modernizare a cáminelor çi cantinelor studenfeçti, a spaliilor

de agrement pentru studenfi, precum çi ini{ierea demersurilor pentru construirea unui cämin-hotel

- deçi s-au realizat o parte dintre aceste obiective, studenfii se declarä nemullumiçi de spatiile de

cazare çi de condifiile din cámin, punct detaliat çi la IP.A.2.1.2. Dotare.

- Institutul de Cercetare-Dezvoltare çi Inovare este dotat cu aparaturä modernä çi de

ultimá generafie.

- Studenfii pot efectua stagii de practicä çi de cercetare la Institutul de Cercetare-

Dezvoltare çi Inovare, accesul acestora fiind liber.

- Sprijinirea studen{ilor orfani prin oferirea de facilitáfi precum: cazare gratuitã, scutirea

de taxe, masä gratuitä la cantina universitá1ii.
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- Numárul mare de tipuri de burse oferite de universitate çi cuantumul acestora foarte

motivant (Bursa de excelen!ã Transilvania, Bursele pentru stagii de studii universitare çi
postuniversitare).

- Existenla protocoalelor de colaborare între Universitatea Transilvania din Braçov çi
Agenfia JudeJeanä pentru Ocuparea Forlei de Muncá Braçov, prin care se prevede în mod expres

stimularea ocupärii forlei de muncá çi combaterea ;omajului în rândul absolvenfilor Universitä1ii

Transilvania din Braçov.

- Învä!ámântul ,,centrat pe student" este un obiectiv fundamental al Planului Strategic de

Dezvoltare al Universitá1ii Transilvania din Braçov pentru perioada 2016-2020, astfel:

,,promovarea unui proces de înváfámânt de calitate, centrat pe nevoile studenlilor çi corelat cu

cerinfele pielei muncii.

- Descentralizarea structurilor ce {in de managementul calitalii pâná la nivelul fiecärei

facultäçi în parte çi integrarea într-un sistem unitar numit Auditul Intern al Sistemului de

Management al Calitä1ii (SMC).

- Existenta la nivelul fiecärei facultáfi çi a fiecárui departament a unei comisii de evaluare

çi asigurare a calitalii (CEAC).
-Corelarea cu cerin{ele pielei muncii a programelor de studii çi îmbunátáfirea acestora

prin consultarea cu angajatorii çi absolvenlii.
- Evaluarea personalului didactic de cátre studenli ocupä o componentá importantá a

procesului de învätámânt, nefiind neglijatä sub niciun aspect prin procedurile çi regulamentele

din domeniu asigurárii calitalii din învä!ämântul superior.

- Accesul gratuit al studenfilor la majoritatea facilitá1ilor dedicate procesului de

învä!ámânt.

- Sprijinul flrnanciar oferit de UTBv pentru proiectele çi inifiativele studenfeçti.

- Universitatea este deschisá pentru a oferi informalii publice atât în mediul online, cât çi
prin intermediul secretariatelor.

- Paginile de internet ale universitäfii oferá date çi informalii variate de interes atât pentru

studenli, cât çi pentru oricine este interesat de diverse aspecte legate de universitate.

Puncte slabe:

- Percepfia studenfilor este cä deciziile date de Comisia de Eticä în ultimii ani au fost prea

lejere, existând ca sanctiuni doar sub formä de avertismente scrise.

- Inexistenfa unor mecanisme de prevenire a încãlcãrilor normelor de eticá çi deontologie

universitare.
- Nu existä men{ionate în Codul de eticá çi deontologie universitarä sau în Regulamentul

Comisiei de Eticä çi Deontologie Universitará proceduri privind proteclia datelor de identificare

ale celor care depun sesizäri.

- Neutilizarea unui soft anti-plagiat pentru verificarea lucrárilor redactate de studenfi.
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- Lipsa de interes çi implicare a studenlilor reprezentan\i fatá, de problemele studenlilor,

manifestatä prin absenfe la întruniri çi çedin{e.
- La nivelul Consiliilor facultá1ilor çi a Senatului nu existá reglementatá o prevedere prin

care dacá un student nu îçi poate exercita îndatoririle de reprezentant sä poatä fi înlocuit de cátre

un supleant, cu toate cá existã listä de supleanli.

- Deçi, conform regulamentului de organizare a structurilor decizionale, çedinfele se

anun{ã de regulá cu cel pulin 3 zile lucrátoare înainte de a avea loc, acest termen nu se respectã

întotdeauna.

- Decanii pot f,r membri cu drept de vot în senat.

- Studentii de la formele de învá!ãmânt cu frecven!ä redusã çi la distanfá nu sunt

reprezentali în structurile de conducere ale universitáçii.
- Distanfa între corpurile cládirilor unde se desñçoarä cursurile çi programarea de cursuri

succesive în spatii diferite, cu timp scurt între ele, face dificilá deplasarea studenlilor de la o
clädire la cealaltá.

- Corpul J al universitäfii (sediul Facultä1ii de Construclii çi unde se desfãçoarä foarte

multe activitãti didactice çi ale Facultã1ii de Medicinä) este complet izolat de orice activitate

comercialä, iar transportul pâná la loca{ia sa este anevoios fträ un autoturism personal, în timp ce

activitatea didacticá este perturbatä de trenurile care trec pe lângá aceastá clädire.

- Spalii inadecvate pentru sediile asociafiilor studenleçti.

- Institutul de Cercetare-Dezvoltare çi Inovare este dificil de valorificat în anumite

perioade ale zilei întrucât se aflá într-o zoná cu foarte pufine opfiuni de transport în comun.

- Numãrul mic sau lipsa sálilor de lecturä, a bucátáriilor çi a dotärilor acestora dar çi a
maçinilor de spálat din anumite cámine studenfeçti.

- Furnizarea apei calde în anumite cámine studenleçti doar într-un anumit interval orar.

- Cuantumul alocat din veniturile proprii ale universitálii pentru suplimentarea burselor

asigurate çi reglementate de MEN este redus (6,05% din totalul fondurilor).
- Beneficiarii burselor sociale sunt stabilifi în semestrul I al fiecärui an universitar pentru

întreg anul universitar.

- Studenlii din anul I (licen{á çi master) pot primi doar burse de merit partiale, adicá70Yo

din valoarea bursei de merit integrale.

- Neimplicarea studenfilor în procesul de revizuire a programelor de studii, în mod activ,

constant çi adecvat.

- Inexistenfa unui studiu exhaustiv cu privire la traseul profesional al absolvenlilor

Universitä1ii Transilvania din Braçov.

- Atitudinea ostilä a unor cadre didactice fa{á de metode inovative de predare, probabil

datoritá lipsei de pregãtire pedagogicã çi privind tranzi\ia la noua paradigmã de a privi
învä{ämântul.

- Lipsa unei infrastructuri adecvate învä{ãmântului centrat pe student în unele

sáli/laboratoare.
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- Lipsa promovárii conceptului de înväfãmânt centrat pe student în rândul studenlilor çi a

unei párfi din cadrele didactice.
- Lipsa promovárii eficiente a celor douä structuri tematice çi neimplicarea studenlilor în

activitãti le or ganizate de acestea.

- Nerespectarea articolului 5, alineatului (2) din OM nr. 650 din 19 noiembrie 2014

privind organizarea çi funclionarea Centrelor de Consiliere çi orientare în carierä în sistemul de

învä{ámânt superior din România, care prevede: ,,Numärul angajafilor din cadrul CCOC se

stabileçte pornind de la numärul de studenti înmatriculati în cele trei cicluri de studiu. Raportul

minim acceptat este de cel pulin I consilier de carierá/psiholog/2.000 de studenfi înmatriculali".
- Numärul studenfilor care çtiu despre CICOC este relativ mic.

- Lipsa unei prezentári mai ample a CICOC pe pagina web.

- Pagina web a CICOC este dificil de accesat, necesitând o bunä cunoaçterea a site-ului

universitä1ii.

- Lipsesc másurile de stimulare a implicärii studenfilor în echipele de cercetare.

- Neimplicarea studenlilor în echipele de management a proiectelor.

- Cadrele didactice nu se implicá în promovarea çi susfinerea implicárii studenfilor în

colectivele de cercetare çi în sprijinirea activitälilor de cercetare derulate de cátre aceçtia.

- Numárul mic de studenfi care sunt implicali în programele de cercetare, fie datoritä

lipsei de promovare a oportunitãlilor în rândul acestora, fie din cauza lipsei de susfinere din

partea cadrelor didactice.
- Implicarea insuficientã a studentilor în procesul de asigurare a calitálii.
- Lipsa recomandárilor din raportul anual de evaluare interná a calitáfii.
- Nepublicarea analizelor çi a rapoartelor consultárilor cu privire la inilierea sau revizuirea

programelor de studii.

- În puline cazuri studenfii au considerat cá examinarea la o discipliná a fost organizatá çi

în funcfie de aspectele semnalate de aceçtia.

- Existã unele presiuni asupra unor studenfi în ceea ce priveçte completarea chestionarului

pentru a avea un numãr însemnat de räspunsuri.

- Reticenfa studenlilor de a participa çi de a fi deschiçi la procesul de evaluare al cadrelor

didactice.
- Neimplicarea studentilor în numár mare în procesul de evaluare a cadrelor didactice,

deoarece aceçtia considerã cá rezultatele evaluárilor nu sunt opera{ionalizate în niciun fel, nu

aduc niciun fel de îmbunätãfiri a situa{iei actuale, dar çi pentru cä existä teama cä evaluärile vor

avea repercusiuni negative asupra lor.

- Existä discipline în cadrul Facultalii de Medicinä pentru care cadrele didactice refuzá sá

punä la dispozilia studen{ilor în mod gratuit bibliografia/suportul de curs.

- UTBv nu dispune de resurse de înváfare pentru persoane cu dizabilitäfi.
- Nu sunt onorate toate cererile studen{ilor pentru a beneficia de cazare în cámine.

- Nu existã un plan strategic de dezvoltare al serviciilor studenleçti.
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- UTBv nu verificä periodic satisfaclia studenfilor fa!ã de serviciile studenfeçti oferite.

- Materiale didactice insuficiente pentru studenfii de la unele facultali.
- Lipsa programelor specifice de sprijin pentru studenfi cu dizabilitäçi.

- Site-ul çi documentele interne nu sunt accesibile persoanelor cu deficienfe de vedere.

- Regulamentele interne ale universitátii nu sunt traduse într-o limbá de circulatie

internafionalá.

Oportunitãfi:

Interesul companiilor multinationale din tará çi din sträinãtate pentru absolvenlii

universitá1ii çi încheierea unor parteneriate cu acestea.

Posibilitatea accesárii Fondurilor de Dezvoltare Institufionalá.

Ameninfãri:

Creçterea competitivitálii din partea universitá1ilor din stráinátate, astfel absolventii de top

ai ciclului de licenfã/masterat, aleg sá îçi continue studiile de masterat/doctorat la alte

universitáçi din stráinátate.

Neimplicarea studentilor în activitatea de reprezentare.

Renunlarea la unele programe de studii.

Lipsa transparen{ei în procesul de evaluare a cadrelor didactice.

Numärul absolvenlilor de liceu care promoveazä bacalaureatul çi care au un nivel de

pregätire corespunzátor pentru a urma studii universitare, în scádere.

Rata abandonului çcolar în primul an de studii.

Recomandãri

- Individualizarea misiunii Universitäfii Transilvania din Braçov în acord cu cerinfele

locale ale pie{ei muncii, cu statutul acestei universitá1i în regiune, cu rela{iile bune între

Universitatea Transilvania din Braçov çi alte centre de învã{ämânt superior din vecinätate.

- Crearea unui ,,buton roçu" distinct pe site-ul facultã1ilor/universitä1ii pentru sesizãri

privind posibilele încälcári ale eticii çi deontologiei universitare.
- Desñçurarea unor campanii de informare çi încurajare a studenfilor sá foloseascá acest

mecanism (denumit generic ,,buton roçu") de sesizare (sau altele) în cazul în care au cunoçtintä

despre încálcãri ale normelor de eticä çi deontologie universitarä.

- Introducerea în Comisia de Eticä çi Deontologie Universitarä a unui membru, cu statut

de invitat permanent, din cadrul departamentului juridic al universitáfii, pentru asigurarea

suportului juridic în procesul de luare a deciziilor.

I
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- Studenlii membri în Comisia de Eticá sá fie propuçi de cãtre studenlii reprezentanfi în

structurile de conducere ale universitafli çi organizaliile studenfeçti.

- Publicarea proceselor verbale ale çedinfelor Comisiei de Eticá çi Deontologie

Universitarä pe site-ul universitá1ii.

- lJtilizarea unui soft anti-plagiat în vederea verificárii lucrärilor elaborate de studentii de

la toate ciclurile de studii çi a publicaliilor çtiin{ifice.
- Elaborarea unui ghid de informare privind principiile çi normele de eticä çi deontologie

universitará.

- Completarea Regulamentului Comisiei de Eticã çi Deontologie Universitarä cu

prevederi clare privind protec{ia datelor de identificare ale celor care sesizeazâ posibile încãlcäri

ale normelor de eticã çi deontologie universitarä.

-Monitorizarea implementárii recomandárilor fãcute de cátre comisia de audit intern, prin

întocmirea unui grafic de punere în practicã a acestora, cu termene clare çi numirea unor

responsabili pentru solufionarea fiecãrei probleme identificate.

- Alocarea unor locuri speciale în structurile de conducere ale universitá1ii çi în anumite

comisii, precum Comisia de Eticá, pentru organizafiile studen{eçti legal constituite.

- La nivel de comisii/consilii ale facultáçilor/Senat universitar/Consiliu de Administra{ie

sä fie prevázute modalitali prin care dacä un student nu îçi poate exercita îndatoririle de

reprezentant acesta sä poatá fi înlocuit de cätre un reprezentant supleant.

- Limitarea mandatului de student reprezentant în structurile de conducere ale universitä1ii

la un an, cu posibilitatea reînnoiri acestuia, dacã este cazul, prin depunerea unei noi candidaturi,

dar cu o limitã maximá de 4 ani.

- Acordarea dreptului la reprezentare çi studenfilor care nu sunt înmatriculati la programe

de studii la formá de înväfämânt cu frecventá.

- Separarea executivului de legislativ prin interzicerea posibilitalii ca decanii facultalilor

sá de{iná simultan çi statutul de membru cu drept de vot în Senatul universitar.

- Stabilirea unor perioade de timp mai scurte pentru realizarea obiectivelor propuse în

planul strategic çi operafional.

- Actualizarea planurilor manageriale la nivelul facultãçilor çi implicarea studen{ilor în

acest proces.

- Consultarea çi implicarea studentilor în elaborarea planurilor strategice çi operafionale.

- Renovarea exterioarã çiisau interioará a cládirilor ce nu au trecut printr-un proces de

reabilitare.

- Oferirea unor spatii adecvate pentru sediile asociatiilor studenfeçti.

- Rezolvarea problemelor legate de transport pentru studen{ii care îçi desñçoarä

activitatea didacticã în special în corpul J.

- Remedierea problemelor din corpul J legate de funclionalitatea liftului çi construirea sau

amenajarea unor rampe pentru studenfii cu dizabilitá[i atãt la spa{iile de învä{ãmânt, cât çi la
cäminele care nu au prevázute astfel de facilitãfi.
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- Dotarea cäminelor studenfeçti cu maçini de spälat pentru fiecare palier.

- Remedierea problemei legatá de furnizarea apei calde în cáminele studen{eçti.

- Amenajarea de spalii pentru gátit în fiecare cámin studentesc çi dotarea acestora cu

aparatura necesará.

- Amenajarea de sáli de lecturá în frecare cämin studen{esc.

- Elaborarea unui regulament privind acordarea reducerilor çi scutirilor de taxe.

- Îmbunätãlirea Regulamentului pentru programul <Serviciul în folosul UnitBv> cu

criterii clare de acordare a acestor forme de sprijin pentru studenfi, modalitatea de seleclie a

studenlilor care aplicá pentru aceste beneficii, componenfa comisiei de seleclie etc.

- Diversificarea modalitalilor de acordare a scutirilor/reducerilor de taxe pentru studentii

care solicitá acest lucru, fürá a fi neapárat condilionali de a desñçura activitáli în folosul

universitá1ii dacá benefTciazá de aceastá formá de sprijin.
- Bursa de merit sá se acorde tuturor studenfilor în acelaçi cuantum, indiferent de anul de

studiu în care se aflã
- Beneficiarii burselor sociale sá fie stabilili semestrial, nu anual, deoarece pot exista

schimbäri în situa{ia financiará a studenlilor benefìciari de acest tip de burse.

- Reglementarea modalitalii de desemnare a studenlilor reprezentan{i în Comisia de

acordare a burselor la nivel de universitate/facultate.
- Implicarea organiza[iilor studenteçti în activitatea comisiilor de acordare a burse.

- Introducerea unei burse ocazionale pentru performanfã çtiinlificá, prin care studenlii cu

activitate çtiinlificä deosebitá sá poatá fi recompensafi la sfârçit de semestru.

- Creçterea procentului din venituri proprii pentru fondul de burse total, în prezent fiind
doar 6,050/o.

- Creçterea numärului de membri studenli în Comisiile de acordare a burselor la nivel de

universitate çi la nivel de facultá1i, astfel încât proporfia studen{ilor sá fie de 50yo+l din totalul

membrilor comisiilor.
- Se recomandä introducerea examenului de admitere pentru toate programele de studii, în

aça fel încât pentru nici o specializare sä nu mai existe practici de admitere bazate exclusiv pe

media sau notele examenului de Bacalaureat.

- Fiçele disciplinelor sä fie integrate în planul de învátámânt, sä confinä modalitä1i diverse

de examinare çi sá fie publicate pe site-urile facultá1ilor.

- Facilitarea creãrii de trasee flexibile de înväfare pentru studenfi çi introducerea

posibilitä1ii studenfilor de a alege çi urma discipline op{ionale/facultative din cadrul altei

facultä1i/altui domeniu de studii.

- Menfinerea planurilor de învá!ámânt inifiale nemodificate pe întreg parcursul çcolarizärii
unei promofii çi operarea oricãror modificäri ale acestora doar pentru urmätoarele promotii ce vor
fi înmatriculate.

- Diversificarea ofertelor pentru disciplinele op{ionale cuprinse în planurile de învãfãmânt.

*'"""*"""rr**"'
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- Descrierea programelor de studii pe site-ul universitá1ii sá fie mai detaliatá çi sä conliná

mai multe informatii relevante, precum obiectivele programului de studii, rezultatele açteptate ale

învá!árii çi corelarea acestora cu disciplinele din planul de învä!ámânt, planul de învã!ämânt çi

fiçele disciplinelor, durata stagiilor de practicä, formele de examinare etc.

- Întocmirea unor procese verbale çi realizarea unor rapoarte în urma întâlnirilor de

consultare cu studentii çi partenerilor externi çi publicarea acestora pe site.

- Elaborarea unei proceduri de feedback privind programele de studii pentru toli actorii

externi interesaf i (absolven{i, angajatori etc.).

- Implicarea studenfilor în evaluarea çi revizuirea periodicã a programelor de studii çi

consu ltarea acestora pentru îmbunátá{irea planuri lor de învá!ámânt.

- Îmbunãtá{irea mecanismelor de relafionare cu absolvenlii çi de monitorizare a acestora,

cu precádere pe domeniul angajabilitátii.
- Implementarea unor mecanisme formale de sondare a satisfacliei studenlilor (de

exemplu, prin intermediul unor chestionare aplicate anual) privind starea universitá1ii,

infrastructura, serviciile studenfeçti, problemele cu care se confruntá aceçtia zilnic, nivelul
propriu de competenfe çi abilitali dobândite în urma absolvirii programului de studii, relevanfa

programelor de studii, relaliile cu diferite categorii de persoane din universitate (cadre didactice,

tutori sau responsabili de stagiile de practicä, colegii de an, etc.), personalul administrativ
(secretariat, serviciul taxe, curäfenie çi igienizare, administratori cámine çi baze sportive etc.),

îndrumátori de an, membrii Consiliilor facultã1ilor, membrii Senatului universitar, personalul

CICOC etc., întocmirea unor rapoarte în urma sondärii opiniilor studenlilor çi publicarea lor pe

site-ul universitä1ii çi elaborarea unor planuri de mäsuri pentru îmbunãtáfirea problemelor

identificate în urma acestor activitäfi.
- Utilizarca în mai mare másurá a unor instrumente precum Departamentul pentru

Pregátirea çi Perfeclionarea Personalului Didactic pentru a instrui periodic personalul didactic în

domeniul pedagogic çi pentru a fi capabili sä implementeze în mod real çi eficient principiile

învä!ämântului centrat pe student.

- Adaptarea întregii infrastructuri de înváfare pentru cerin{ele unui asemenea tip de

învá!ámânt.

- O promovare mai buná a Centrului de Informare çi Consultanfä pentru Orientarea în

Carierã çi a Societãfii Antreprenoriale Studen{eçti în rândul studenlilor.
- Colaborarea cu oryanizalülor studenfeçti în promovarea Centrului de Informare çi

Consultanfä pentru Orientarea în Carierä çi a Societä{ii Antreprenoriale Studenfeçti çi organizarea

de proiecte comune cu acestea.

- Angajare de personal calificat în cadrul CICOC în vederea eficientizãrii çi extinderii

activitätii acestuia çi respectärii articolului 5, alineatul (2) din OM nr. 65012014 (cel pufin un

consilier de carierã/psiholog la fiecare 2000 de studen{i).

50

CÄIN¡,



Ê81f,t !.r.'îS'
I .r." ,1:: ':È*

'e¿e"_-:æ
' .2þ'

Agenfia Românã de Asigurare a Calitãfii în Învã{ãmântul Superior

relaliei cu organizafiile patronale çi angajatorii din judelul Braçov çi
judefele limitrofe pentru asigurarea unor oferte de locuri de muncä pentru cât mai mulli studenli,

în domenii de specializare cât mai vaste.

- Elaborarea çi aplicarea unui chestionar de feedback pentru studenli cu privire la

activitatea Centrului de Informare, Consiliere çi Orientare privind Cariera.

- Implicarea în mod activ a Centrului de Informare, Consiliere çi Orientare privind Cariera

în viala studenfilor çi creçterea vizibilitätii acestuia la nivelul universitã1ii.

- Crearea unui subdomeniu pe site-ul universitá1ii pentru Centrul de Informare, Consiliere

çi Orientare privind Cariera, care sä fie vizibil çi uçor de accesat.

- Elaborarea unui plan strategic distinct cercetärii-inovãrii.
- Introducerea unor mãsuri de promovare, stimulare çi implicare a studenfilor în proiectele

de cercetare.

- Elaborarea unor mäsuri de stimulare a cadrelor didactice pentru implicarea studentilor în
procesele de cercetare (punctaj suplimentar proiectelor care implicá studenli în echipá de proiect

în cadrul programelor ,,Granturi pentru tineri cercetãtori" çi ,,Granturi pentru echipe

interdisciplinare").
- Stimularea financiarä a doctoranzilor care publicã articole în reviste cotate ISI.

- Elaborarea unui regulamentþroceduri de sprijinire a studenlilor în vederea participárii la

conferinle sau alte evenimente çtiintifice.
- Completarea Consiliului de Coordonare al ICDT cu 2 studen{i (dintre care un student

doctorand).

- Participarea studenlilor masteranzi çi doctoranzi (în echipe sau individual) la Programul

,,Granturi pentru tineri cercetátori", accesibil în acest moment cadrelor didactice çi cercetärilor.

- Implicarea studenlilor în echipele de management al proiectelor çi în proiectele de

cercetare în vederea creçterii capacitä1ii manageriale a acestora çi a pregãtirii lor pentru o carierá

academicã.

- Încurajarea participärii studenfilor în sistemul de asigurare a calitáçii, atât prin

reprezentan{ii aleçi în Senatul universitar çi în Consiliile facultáfilor, cât çi prin delegafii

organizaf i i lor studen{eçti.

- Includerea studenlilor ca membri cu drepturi depline çi în comisiile de evaluare çi
asigurarea a calitalii de la nivelul fiecárei facultali.

- Întocmirea unor procese verbale cu ocazia consultärii studenfilor, absolvenfilor çi
angajatorilor cu privire la inifierea sau revizuirea programelor de studii.

- Publicarea pe site-ul instituliei a concluziilor consultärilor desñçurate cu stakeholderii

cu privire la inilierea sau revizuirea programelor de studii.
- Elaborarea unei proceduri de consultare a studenlilor, absolvenfilor, angajatorilor çi a

altor parteneri externi cu privire la inilierea sau revizuirea programelor de studii.
- Implicarea unor evaluatori extemi în procesul de examinare çi notare a studenfilor, la

nivel institu{ional.
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- Elaborarea unui Regulament cadru pentru notarea çi evaluarea studenlilor cu consultarea

studen{ilor reprezentanli çi ai organizaf i ilor studenleçti.

- Revizuirea çi îmbunátä{irea Regulamentului privind activitatea profesionalã a

studenfilor, în urma consultárii directe cu studenlii, reprezentanlii lor çi organiza{iile studen}eçti,

finând cont de diversitatea domeniilor de studii çi de nevoile studenfilor din cadrul frecärei

facultá{i în ceea ce priveçte procesul de predare-învãfare-evaluare.

- Numirea unor studenli reprezentanfi (din Consiliile facultá1ilor sau Senatul universitar),

cu statut de invitaçi ñrã drept de vot, în Comisiile de rezolvare a contesta{iilor.
- În urma consultárii cu studenlii reprezentanli çi cu organizaliile studenleçti din

Universitatea Transilvania din Braçov, în acord cu cadrele didactice, sä se stabileascá un sistem

unitar de examinare la nivelul fiecárui program de studii, finându-se cont de particularitã1ile

fiecärei discipline.
- Acordarea unei atentii mai mari din partea cadrelor didactice cu privire la propunerile

privind examinarea ñcute de cätre studen{i.

- Implementarea unor cursuri postuniversitare pentru perfecfionarea çi formarea continuá

a cadrelor didactice în domeniul pedagogiei çi evaluárii, în vederea pregátirii acestora pentru a

fumiza programe de instruire moderne, folosind metode inovative de predare-înváfare-evaluare.

- Dezvoltarea în universitate a activitäfilor de cercetare privind educafia adultului, care sä

sprijine creçterea calitafii programelor de studii oferite.
- Sprijinirea facultalilor în realizarca marketingului programelor de instruire pentru

formare continuã, prin colaborarea cu alte departamente de formare continuã çi organizatii
similare din larä çi stráinátate.

- Încurajarea studenlilor sä se implice în procesul de evaluare a cadrelor didactice ftrá a

exista teama de repercusiuni.

- Promovarea chestionarului online de evaluare a cadrelor didactice în rândul studenfilor

çi mobilizarea acestora pentru a-l completa.

- Întocmirea unui raport detaliat înbazaevaluärilor activitalii didactice de cãtre studenfi în

care sä fie men{ionate problemele sesizate de aceçtia, mäsurile ce se impun pentru îmbunätäfirea

problemelor identificate çi termenele în care se vor rezolva.

- Implementarea recomandárilor venite din partea CEAC-U çi DAC în urma analizárä

rezultatelor evaluárilor cadrelor didactice de cãtre studenti.

- Elaborarea unui plan de mãsuri concrete çi cu termene clare în vederea îmbunátáfirii
presta{iei cadrelor didactice çi a calitá1ii programelor de studii (pe baza informa{iilor rezultate în

urrna procesului evaluare a studenfilor çi a recomandärilor ftcute de cätre CEAC-U çi DAC).
- Oferirea gratuitã a suportului de curs pentru toli studenfii, indiferent de specializare.

- Extinderea programului de functionare a bibliotecii universitä1ii, mai ales în perioada

sesiunilor de examene.

Miruna-Mariaft
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- Achizilionare de resurse de înváfare pentru persoane cu dizabilitáfi (volume în format

audio, cãrfi tipärite în alfabetul/codul Braille, softuri care sã transforme textele scrise în variantä

audio etc.).

- Realizarea unui ghid de bune practici privind incluziunea çi integrarea socialä a

persoanelor cu deficienfe de auz, vedere, dizabilitä]i.
- Elaborarea çi implementarea unei proceduri privind sistemul de recuperare a studen{ilor

aflaliîn pericol de abandon universitar.

- Crearea unui spaliu pentru gätit pe fiecare palier çi dotarea acestuia în mod

corespunzätor.

- Achizitionarea unor maçini de spãlat çi uscátoare de rufe (2 maçini de spálat çi un

uscátor de rufe pe palier).

- Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare al serviciilor studenteçti.

- Elaborarea unui chestionar privind satisfac{ia studentilor fa!á de serviciile studenleçti

(cazare, cantinä, biblioteca, administrafia,bazele sportive, cabinetele medicale etc.).

- Elaborarea unui plan de acfiune cu termene çi responsabili privind implementarea

recomandärilor rezultate în urma chestionarului menfionat la punctul anterior.

- Semnarea unui protocol direct între RAT Bv çi Universitatea Transilvania din Braçov

pentru a degreva studenfii çi personalul casieriei de la sarcinile sau obligafiile lunare impuse de

decontarea abonamentelor la transportul în comun, în aça fel încât studenfii sä îçi poatã face

abonament cu reducere 50% direct de la ghiçeele RAT Bv, iar universitatea sä vireze deconturile

direct în contul regiei.
- Demararea unor proiecte de accesibilizarca clädirilor UTBv, oferirea de servicii

individualizate în vederea solutionärii problemelor de integrare çi a dificultálilor de înválare ale

studenfilor cu dizabilitáfi, organizarea unor evenimente specifice pentru integrarea acestor

categorii de studenfi etc.

- Îmbunätäf ireabazei sportive prin construirea unui bazin de înot accesibil studen{ilor.

- Reglementarea procedurilor privind publicarea, actlualizarea çi completarea informa{iilor
de interes public afiçate pe site-urile facultalilor çi cel al universitá1ii.

- Accesibilizarea pentru persoanele cu deficienfe de vedere a documentelor interne

relevante pentru activitatea studenlilor çi a site-ului instituliei, conform art.7l din Legea nr.

44812006 (republicatá).

- Traducerea reglementárilor interne relevante activitálii studenlilor (Carta, Regulamentul

de alegeri, Regulamentul ECTS, Regulamentul de cazare, Regulamentul de burse, Codul

drepturilor çi obligaliilor studenleçti, Regulamentul de admitere, Regulamentul privind activitatea

profesionalä a studenfilor etc.) într-o limbã de circulafie internafionalá.

- Publicarea anunfurilor privind bursele, cazarea, evenimentele çtiinfifice çi într-o limbá

de circulaf ie internaf ionalä.

Sorin
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CONCTUZII

Universitatea Transilvania din Braçov se aflá pe un trend ascendent din punct de vedere al

asigurãrii calitãfii çi performan{ei. Evaluárile succesive fãcute în acest sens au ñcut ca cei ce fac

parte din Conducerea Universitä1ii Transilvania din Braçov sá fie mai atenfi în acest domeniu

respectiv sã respecte cu rigurozitate regulamentele adoptate. Deçi mai sunt aspecte de reglementat

çi îmbunãtäfit, imaginea generalä este una pozitivã.

Calificativul studenlilor acordat Universitãlii Transilvania din Braçov este de Încredere

Ridícøtã.
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