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Domnului prof. un¡v. dr. loan Vasile ABRUDAN

Rectorul Universitälii,,Transilvania" din Braçov

Stimate domnule rector,

Subiectul prezentei scrisori este informarea universitãlii privind conlinutul raportului
de evaluare externã a calitätii din Universitatea ,,Transilvania" din Braçov, numitä în
continuare çi UTBv.

Scopul evaluãrii institufionale externe efectuatä de cãtre Agen{ia Românã de
Asigurare a Calitälii în Învã!ãmântul Superior (ARACIS) în perioada 16-18 mai 2018, la

sediul Universitã{ii ,,Transilvania' din Braçov, a fost acela de a identifica si certifica mäsura în

care universitatea räspunde interesului public gi se preocupä de: creçterea calitälii educaliei
si cercetãrii çtiinlifice, organizarea eficientã a structurilor institulionale, administrative si

manageriale, monitorizarea rezultatelor çi performan{elor academice ale universitä!ii,
contribuind prin acestea la promovarea încrederii în standardele de acordare a calificãrilor
universitare, respectiv a diplomelor.

Pentru a räspunde scopului declarat al misiunii de evaluare institulionalã externã,
echipa de experti evaluatori s-a concentrat asupra urmätoarelor elemente principale:
. examinarea mecanismelor çi procedurilor de asigurare si îmbunãtãlire continuä a calitälii
proceselor de predare-învãfare çi de cercetare, precum si a rezultatelor aplicärii acestora la

nivelul programelor de studiu;
. identificarea modului în care universitatea aplicã referinlele incluse în Metodologia privind
asigurarea calita{iisi exercitä dreptul legal de acordare a diplomelor si calificärilor;
. aprecierea capacitãlii structurilor institulionale si administrativ-manageriale ale universitätii
de a formula çi aplica strategii de creçtere/îmbunätälire a calitãlii învã!ãmântului si cercetãrii

çtiin{ifice.
Obiectivele principale ale misiunii de evaluare institutionalã externä a Universitãtii

,,Transilvania" din Braçov au fost urmãtoarele:
. sã verifice existen{a çi mentinerea consecventã a fundamentelor unei culturi a calitälii în
cadrul programelor educalionale si în activitälile de cercetare-dezvoltare-inovare çi mäsurile
întreprinse de universitate pentru promovarea si consolidarea unei înalte calitãli în procesele

de educalie giformare profesionalä în cadrul Universitã{ii ,,Transilvania" din Braçov;
. sä evalueze mäsura în care la nivelul universitãtii existã preocupãri pentru crearea çi
consolidarea durabilä a bazelor profesionale, çtiinlifice gi logistice pentru ca membrii
comunitãlii universitare, actorii din mediul economic, social si institulional si publicul larg sã

dispunä de un acces constant, transparent si rapid la informatii relevante si nedistorsionate,
de încredere çi explicite despre modul în care universitatea gestioneazã programele de studii
pentru care dispune de acreditare sau autorizare provizorie de funcfionare, oferã diplome,
certificate de studii universitare si fundamenteazä calificäri care respectã standardele
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nationale si asigurã conformitatea cu cele mai bune practici academice europene çi cu
principiile unei autentice culturi a calitälii activitätilor academice;
. sã contribuie la promovarea çi consolidarea unei culturi a calitãlii çi la

formularea/dezvoltarea de strategii care sä garanteze aplicarea principiilor calitãlii în
procesele de predare-învälare çi cercetare stiintificä în institulia de învã!ãmânt superior
evaluatä;
. sã aprecieze mãsura în care studenfii, angajatorii si publicul au acces la informalii clare,
de încredere çi explicite despre modul în care Universitatea ,,Transilvania" din Braçov oferá
programe de studii, diplome si calificãri ce respectã cerin{ele na{ionale, în conformitate cu
standardele academice europene si principiile de calitate;
. sä creeze conditiile ca, în situatiile în care se constatã existenla unor disfunclionalitäli în
asigurarea calitãlii programelor de studii, sä se recomande initierea actiunilor de
îmbunãtälire/remediere a acestora;
. sä se recomande mecanisme prin care sã se îmbunätãteascã calitatea procesului de
educalie si formare profesionalã, transparenfa gestiunii çi responsabilitatea publicã a

institu{iei de învã!ãmânt superior.

Modul de organizare a evaluãrii externe institulionale
Evaluarea institu{ionalä externã s-a desfäçurat conform prevederilor Ghidului

activitá{ilor de evaluare a calitätii programelor de studii universitare çi a instituliilor de
învãlämânt superior, Paftea a lll-a - Evaluarea externã a calitàtii academice din institu{iile de
î nv ä{ ä m â nt s u p e ri o r ac red it ate ( ev al u a re a exte rn á i n stit u{i o n al ã) .

Organizarea çi desfãgurarea evaluãrii institutionale externe la Universitatea

,,Transilvania" din Braçov s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor metodologice
specifice ARACIS, pebaza unui program detaliat, stabilit în colaborare cu institutia vizitatã.

Evaluarea institutionalã externã efectuatã la Universitatea ,,Transilvania" din Bra¡ov a

avut în vedere urmãtoarele trei componente:
. auditarea institufiei în ansamblu, cu referire la organizare, administrare, managementul
calitälii çi respectarea legislatiei în vigoare;
. auditarea, prin egantionare, la nivelul programelor de studii. În acest sens, au fost
selectate 19 programe de studii universitare de licen!ã organizate în cadrul unora dintre cele
18 facultãli care funcfioneazá, în prezent, în cadrul UTBv;
. modul în care Universitatea ,,Transilvania" din Braçov a transpus în practicã
recomandärile fäcute în urma evaluärii institutionale externe efectuatã de ARACIS în anul
2013 (5-7 iunie 2013).

Componen{a comisiei de evaluare externä institutionalã a UTBv, a fost urmãtoarea:
Prof. univ. dr. ing. lordan Petrescu - Universitatea Tehnicä de Constructii din Bucureçti,
Director de misiune;
Prof. univ. dr. Rãzvan Liviu Nistor - Universitatea ,,Babeç-Bolyai" din Cluj Napoca,
Coordonatorul echipei de experti evaluatori;
Vlad Nicolae Popescu - ARACIS, Secretar tehnic;
Prof. univ. dr. $tefan Szamoskozi - Universitatea ,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca,
Reprezentantul Comisiei consultative;
Prof. univ. dr. Doinila Ciocîrlan - Universitatea ,,Româno-Americanã" Bucureçti, Expert
evaluator Comisie institutionalã;
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Prof. univ. dr. Daniela Danciu - Universitatea din Craiova, Expert evaluator la programul

Automaticã gi informaticä aplicatã;
Prof. univ. dr. Valentin Nãvrãpescu - Universitatea ,,Politehnica" Bucuresti, Expert
evaluator Ia programul lnginerie electricä gi calculatoare (în limba englezã);
Prof. univ. dr. Adrian Savu - Universitatea Tehnicä de Constructii Bucureçti, Expert
evaluator la programul Mäsurãtori terestre çi cadastru;
Prof. univ. dr. loan Vida-Simiti - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Expert evaluator la
programul lngineria prelucrãrii lemnului;
Prof. univ. dr. Teodor Mateescu - Universitatea Tehnicã Gheorghe Asachi din lasi, Expert
evaluator la programul lnstalatii pentru construclii;
Conf. univ. dr. Emilia Gogu - Academia de Studii Economice Bucuregti, Expert evaluator la

programul lnformaticã - lD;

Gonf. univ. dr. Daniela Dänciulescu - Universitatea din Craiova, Exped evaluator la

programul lnformaticä - lD;

Prof. univ. dr. Horia Florin Pop - Universitatea ,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, Expert
evaluator la programul lnformaticä aplicatã;
Prof. univ. dr. lon lancu - Universitatea din Craiova, Expert evaluator la programul

lnformaticä aplicatä (în limba germanã);

Prof. univ. dr. luliana Ciochina - Universitatea Constantin Bråncoveanu Pitesti, Expert
evaluator la programulAdministrarea afacerilor (în limba englezä);
Prof. univ. dr. Alina Badulescu - Universitatea din Oradea, Expert evaluator la programul

Economia come(ului, turismului si serviciilor;
Prof. univ. dr. Steliana Toma - Universitatea Tehnicä de Constructii Bucuregti, Expert
evaluator la programul Pedagogia învätämântului primar çi prescolar;

Prof. univ. dr. Virgil Ene-Voiculescu - Academia Navalä ,,Mircea cel Bätrân" Constanfa,
Expert evaluator la programul Kinetoterapie si motricitate specialä;
Prof. univ. dr. Laurenfiu Mogoan!ã - Universitatea de Medicinã si Farmacie Craiova,
Expert evaluator la programul Medicinã;
Prof. univ. dr. $tefan Stanciu - Scoala Nationalã de Çtiinfe Politice si Administrative din

Bucuresti, Expert evaluator la programul Limba çi literatura romanã - O limbä si literaturã
modernã (englezã, francezã) - lD;

Prof. univ. dr. Liviu Franga - Universitatea Bucureçti, Expert evaluator la programul Limba

çi literatura romanã - O limbä si literaturä modernã (englezã, francezä) - lD;

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

Limbi moderne aplicate (germanã - englezä);
Prof. univ. dr. Michaela Praisler - Universitatea ,,Dunãrea de Jos" din Galati, Expert

evaluator la programul Studii americane (în limba englezä);
Prof. univ. dr. Natalia-Veronica Stoica - Academia de Polilie ,,Alexandru loan Cuza"
Bucureçti, Expert evaluator la programul Drept;

Prof. univ. dr. Mihail Anton - Universitatea Nalionalã de Apãrare ,,Carol l" Bucuregti, Expert
evaluator la programul Asisten!ã socialã;
Prof. univ. dr. Luminila Roçca - Universitatea din Bucureçti, Expert evaluator la programul

Comunicare si relalii publice.

Din echipa de expe(i pentru evaluarea institulionalã a UTBv au mai fäcut pade

expertul evaluator sträin desemnat de ARACIS, prof. univ. dr. Socha Mieczyslaw
(Universitatea din Varçovia), precum si studentii Sorin Furdui (Universitatea din Oradea) -
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delegat ANOSR si Maria Miruna Gãinã (Universitatea Tehnicã ,,Gheorghe Asachi" din laçi) -
delegatã UNSR.

Evaluarea institulionalã a UTBv s-a realizat pe baza unei analize complexe a actului
managerial, care a avut la bazá raportul expe(ilor evaluatori de programe de studii çi
evaluãri suplimentare efectuate asupra serviciilor funclionale ale UTBv, a managementului
general practicat la nivelul institu(iei si a funclionalitälii componentei de asigurare a calitãlii
de la nivelde departament pânã la nivel de institutie.

Evaluarea s-a efectuat pe baza rapoartelor de evaluare institulionalä internä a
universitãtii si a programelor de studii, întocmite de cätre UTBv, precum çi a altor materiale
solicitate de cãtre membrii comisieiîn timpulvizitei.

În cadrul evaluärii externe a calitälii la nivel institutional au fost evaluate si

urmätoarele 19 programe de studii universitare de licen!ã: Automaticã çi informaticà aplicatã,
lnginerie electricä çi calculatoare (în limba englezä), Másurätoriterestre çi cadastru, lngineria
prelucrárii lemnului, Instala[ii pentru construc{ii, lnformaticã - lD, lnformaticä aplicatã,
lnformaticã aplicatã (în limba germanã), Administrarea afacerilor (în limba englezä),
Economia comer,tului, turismului çi serviciilor, Pedagogia învãtãmântului primar çi preçcolar,

Kinetoterapie çi motricitate specialã, Medicinã, Limba çi literatura romanã - O limba çi
Iiteraturä modernã (englezã, francezã) - lD, Limbi moderne aplicate (germanä - englezä),
Studii americane (în limba englezä), Drept, Asisten{ã socialá, Comunicare çi relalii publice.

il.r. STRUGTURA tNST|TUT¡E!. OFERTA EDUCATTONALÃ (DOMENil, PROGRAME DE

sTUDr¡)
Universitatea ,,Transilvania" din Braçov a fost înfiintatã prin Decretul nr. 17511948 çi

Decizia Ministerialä nr. 26332711948, cu denumirea ,,lnstitutul de Silviculturã" Braçov; în

1956 s-a creat lnstitutul Politehnic din Brasov, prin Ordinul Ministrului nr. 144011956; în 1971

s-a creat Universitatea din Brasov prin fuziunea lnstitutului Politehnic cu lnstitutul Pedagogic,
prin Decretul 3481297 1 .

Universitatea,,Transilvania" din Braçov are în componentä 18 facultäli gi 30 de
departamente, un institut de cercetare-dezvoltare (ICDT), o bibliotecä centralã, o editurã, un

centru multicultural, un centru muzical, 13 cämine, douä cantine-restaurant, laboratoare
didactice si de cercetare, baze didactice çi de practicá, baze sportive, servicii tehnice,
administrative etc.

Structura academicã a Universitälii ,,Transilvania" din Brasov cuprinde în prezent 18

facultäfi, în cadrul cärora se desfãçoarà activitãti didactice, de cercetare stiinlificä si de

formare continuã.
Universitatea ,,Transilvania" din Braçov a fost evaluatä institutional în urmä cu 5 ani, în

perioada 5-7 iunie 2013, iar în urma respectivului proces de evaluare a obfinut calificativul

,,Grad de încredere ridicat'.

íl.1.1 Analiza numãrului de studenti înmatriculali
Numãrul de studenli înmatriculali la Universitatea ,,Transilvania" din Braçov în fiecare

an de studiu, în perioada scursä de la ultima evaluare institutionalã, a fost în corelalie cu

capacitälile maxime de çcolarizare aprobate de ARACIS gi publicate în hotãrârile de guvern

anuale, la toate programele de studii universitare.
Evolutia numärului de studenti înmatricula{i în fiecare an de studiu, în corelalie cu

capacitälile maxime de scolarizare aprobate de ARACIS çi publicate în hotãrârile de guvern

anuale, în perioada scursä de la ultima evaluare institutionalä la:
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tr toate programele de studii universitare de licentã;
tr toate domeniile / programe de studii universitare de master;
tr toate programele de studii de doctorat.

este prezentatã sintetic în tabelul urmãtor, în baza informaliilor prezentate în raportul de

autoevaluare çi anexele acestuia, a Anexei 3 la Fiça vizitei (FV) çi a celor rezultate în urma
verificärilor din timpul vizitei institulionalã, dupã cum urmeazã:

Numãrul de studenliînmatriculali la toate programele de studii
universitare gi la toate formele de învã!ãmânt ale UTBv, pentru

fiecare an universitar
Ciclul de

studii
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Licentã 15.331 14.957 15.292 15.284 15.506
Masterat 3.791 3.571 3.482 3.536 3.357

Doctorat 542 441 429 468 457

Studenti
strãini

286 309 321 325 317

Total* 19.664 18.969 19.203 19.288 r9.320
* (studenti internalionali se regãsesc înmatriculali la toate cele trei cicluri UM/D)

II.2 CAPACITATEA INSTITUTIONALÃ A INSTITUTIE¡ DE ÎruVÄTÄMÂNT SUPERIOR
ll.2.1 Carta Universitarä

Universitatea funclioneazá pe baza Car|ei universitare, elaboratã în anul 2011 si

revizuitã în anul 2016, în concordan!ã cu legislatia în vigoare çi armonizatã cu principiile
promovate în Spaliul European al Învä!ämântului Superior (Anexa 1.3 la Raportul de evaluare
internä). De asemenea, Carta este fãcutä publicã prin postare pe site-ul universitãfii, la

adresa https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotararilcarta-
universitatii/CartaTo20UnitBv.pdf, fiind astfel cunoscutä de cãtre toti membrii comunitãtii
academice.

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

Carta universitarã consfinleste autonomia universitälii în definirea misiunii si a profilului säu

de educalie si cercetare stiin{ificã pentru a fi competitivã la nivel nafional si international, în
promovarea contractelor de cercetare cu diferite organizatii publice si private, în dezvoltarea
structurilor antreprenoriale pentru creçterea prestigiului si a veniturilor universitä!ii. De

asemenea, înscrie libertatea academicä si integritatea universitarä ca principii fundamentale
ale activitãlii din spafiul universitar.

ll.2.2 Misiunea instituliei de învãtämânt superior
Universitatea are bine si clar prezentate misiunile sale de educatie si de cercetare

çtiinlificä în Carta universitarã, dar si în Planurile strategice si operalionale la nivel de
institu!ie http://mryw.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
institutionala/planu ri-strateg ice-si-operationale. htm I

Conform articolului 1 din Carta universitarã, ,,misiunea UTBv constä din producerea çi
transferul de cunoaçtere cätre societate prin: (1) formare ini{ialã la nivel universitar
concretizatä prin programe de studii de licenlä, master çi doctorat; (2) cercetare çtiinlificá
avansatá, dezvoltare, inovare çi transfer tehnologic; (3) programe postuniversitare; (4)
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dezvoltarea interac(iunii dintre universitate çi soclefafe, prin parteneriate în acord cu
principiile unei societá{i bazate pe cunoaçtere".

Misiunile de educa{ie si de cercetare ale facultãlilor sunt precizate în planurile
operalionale proprii. De asemenea, acestea sunt definite pentru fiecare program de studii
universitare prin planurile de învã!ãmânt si planurile de cercetare.

Viziunea UTBv se focalizeazä pe excelen!ä, competitivitate si responsabilitate
socialä, ca universitate de cercetare si educalie de referin!ã, cu un rol conducãtor în
promovarea dezvoltãrii durabile, deplin integratä în Spaliul European al Învä!ämântului
Superior, pentru beneficiul comunitãlii nalionale çi internalionale.

Din definirea misiunii UTBv se evidentiazä ca elemente prioritare ale strategiei si
politicii universitälii:

alocare a resurselor care sã contribuie la dezvoltarea durabilä si armonioasã a
universitã.tii.

umane.

corelat cu cerinlele pielei muncii.

calitälii în educa{ie çi cercetare.

tuturor proceselor academice din universitate, în rezolvarea problemelor sociale
precum siîn colaborarea cu mediul exterior universitãlii.

ca entitate reprezentativä la nivel regional, nafional si international.

Strategia universitã{ii, transpusã în planul strategic de dezvoltare 2016-2020 çi în
planurile operalionale anuale publicate pe site-ul universitätii, este destinatã îndeplinirii
misiunii asumate prin realizarea urmãtoarelor obiective strategice:

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

corelat cu cerinlele pietei muncii;
(2) dezvoltarea activitãlii de cercetare-inovare çi transfer tehnologic;
(3) promovarea unui mediu de lucru stimulativ gi a unor servicii de calitate pentru membrii

comunitätii universitare;
(4) extinderea rela{iilor cu mediul economic çi socio-cultural în dezvoltarea ofertei de

educalie gi promovarea universitälii;
(5) intensificarea procesului de internalionalizare a universitälii.

Masteratul gi doctoratul sunt organizate numai în domeniile de licen!ã acreditate
(Anexa l.11 la Raportul de evaluare internã - M.O. nr.7311 04.09.2017 - programe de studii
de licen{ã;Anexa l.12la Raportul de evaluare internã - M.O. nr.712104.09.2017 - programe
de masterat).

În universitate nu func{ioneazã programe de studii neautorizate, conform Declaratiei
rectorului, înaintatä ConsiliuluiARAClS Ia depunerea Raportului de evaluare institutionalã.
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ll.2.3 Regulamentele, procedurile çi metodologiile institutiei de învãdãmânt superior
Regulamentele çi anexele specificate în Carta universitarä sunt elaborate în

conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, corespund scopului pentru care au fost
elaborate çi sunt publicate pe site-ul universitätii (hffp"q://UnruW."Vnitbv.fgldeqp!:e.

U. n i t bv/ re gu I a m e nJe - s ! 
- hgt a rq rilJe qu I a m e nle l_e *u n i ve rs i t at i i. h t m I ).

Existã 4 regulamente de ordin general, un regulament de eticä, 3 regulamente de

alegeri, 16 regulamente care vizeazä activitatea studentilor, 9 regulamente referitoare la
angajali, 1 pentru programele de studii, 3 care vizeazá activitatea de cercetare, 22 pentru

structurile suport si 10 pentru servicii.

/f.2.4 Conducerea institu{iei, structuri manageriale
Funcliile de conducere, de la Directorii de departamente la Rector si Presedinte al

Senatului, sunt desemnate prin alegeri libere.

Alegerea structurilor çi funcliilor de conducere s-au desfãçurat conform cu

Metodologiei de organizare çi desfáçurare a alegerilordin UTBv (Anexa 1.10 la Raportul de
evaluare internã), care respectä prevederile legale si pe cele din Metodologia ARACIS.

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

22.02.2016 (Anexa ll.6 la Raportulde evaluare internä).
Personalul de conducere al institu{iei, de la toate nivelurile, este format din cadre

didactice titularizate în învã!ãmântul superior, cu norma debazá în institulie si grad didactic
corespunzätor (Anexa 1.18 la Raportul de evaluare internã; Anexa 5 FV la Raportul de
evaluare internä - Ordin de titularizare)

Senatul Universitätii este organul de decizie al UTBv, creat prin alegerea
democraticá a reprezentan{ilor de la fiecare facultate si departament. În cadrul Senatului
funclioneazä gase comisii de lucru specializate: Comisia didacticä, Comisia çtiin!ificã,
Comisia de asigurare a calitãlii çi relalii internafionale, Comisia privind drepturile çi obligaliile
studenlilor, Comisia buget-finanfe çi Comisia juridicã (Anexa ll.8 la Raportul de evaluare
internà). Comisiile de specialitate ale Senatului, în colaborare cu prorectoratele de resoft çi
cu structurile suport relevante, au actualizat çi au supus spre aprobare Senatului principalele

regulamente çi metodologii privind desfäçurarea proceselor didactice, de cercetare,
studenlesti si administrative din universitate.

Universitatea are un plan strategic pentru perioada 2016-2020 si planuri operalionale
anuale, prezentate atât pe suport de hârtie, cât si electronic, pe pagina web a universitälii, la
adresa: https://www. unitbv. roldespre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
i"nstitutionala/plan uri-strA!ç¡gice:Si-gperatiol.ale. htm l.

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

la Raportul de evaluare internã) care corespunde, sub aspect numeric si al calificärii,
scopului si obiectivelordefinite prin planurile strategice si operationale proprii. În 2012 afost
creat Biroul de analizä çi strategie financiarä, care furnizeazä rectorului informatii zilnice
privind situatia tuturor încasärilor çi plä!ilor pentru conturile din Trezorerie si sprijinä
conducerea în stabilirea unor mäsuri de reducere a cheltuielilor si creçtere a veniturilor
(Anexa 11.24 la Raportul de evaluare internä). Pentru a se asigura transparenla proceselor

decizionale si, în special, a celor ce vizeazä aspectele financiare, toate documentele si

situatiile financiare relevante privind universitatea (inclusiv execulia bugetarä) sunt afiçate pe
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portalul universitätii (http://intranet.unitbv.rol), pentru a putea fi cunoscute de cätre întreaga
comunitate din universitate.

În Universitate existä, ca departamente administrative:
a) Directia financiarä si contabilitate;
b) Directia Tehnico-Administrativä;
c) Serviciul resurse umane;
d) Biblioteca.

Serviciile administrative sunt conectate la releaua internet. Serviciile administrative
deruleazã activitatea curentä, activitatea de monitorizare çi de raportare utilizând software
specific.

1l.2.5 Personalul didactic
Universitatea are un Regulament privind ocuparea posturilor didactice çi de cercetare

(Anexa 11.32 la Raportul de evaluare internä) elaborat în conformitate cu prevederile legale.
Regulamentul are prevederi clare privind scoaterea posturilor la concurs, desfäsurarea si

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

aprobatã prin HG nr.457 din 04.05.2011, universitatea publicã informatii complete despre
concursurile privind ocuparea posturilor didactice çi de cercetare pe site-ul web specializat
administrat de MEN çi pe site-ul universitälii (https://www.unitbv.roldespre-unitbv.htm!)
(Anexa ll.33 la Raportul de evaluare internã - Posturi scoase la concurs 2016-2017; date
statistice 2012 -2017).

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

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

ocupate çi771de posturi vacante (Raport autoevaluare pag. 38), statistic reprezentând un

procent de 48,630/o cadre didactice titulare.
Posturile didactice sunt încadrate cu personal care îndeplineste cerinfele legale

(Anexa SFV la Raportul de evaluare internã). Selectarea cadrelor didactice asociate se face
pe criterii de performan!ã, cu respectarea prevederilor legale privind calificarea, titlul stiinfific,
declaralia adresatä conducätorului institutiei din care provin etc., dovezile fiind pästrate în
Dosarul personal al cadrelor didactice asociate.

Nu existä cadre didactice titularizate în învätãmântul superior care sä acopere într-un
an universitar mai mult de trei norme didactice (Anexa 6FV la Raportul de evaluare internã).
Conform HCA nr. 23106.02.2013, numãrul maximum de ore remunerate în regim de plata cu

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

consiliilor facultälilor, Consiliul de Administrafie poate aproba, în cazuri bine justificate,

depãsirea acestei limite.
La data vizitei, existau 72 de cadre didactice asociate pensionate care aveau activitäli

didactice în institu{ie. Dintre aceçtia, 56 acoperã între 0,07 si 0,97 norme, ialt6 depãçesc o
normä didacticã în institutie cu fracliuni cuprinse între 0,03 si 0,56 norme la plata cu ora. Un

singur cadru didactic asociat pensionar (încadrat la DPPD) are în statul de functii 2,4 norme,
justificarea pentru aceastã depãsire fiind aceea cã 1,5 norme reprezintã activitãtile de
evaluare de la examenul de gradul ll, cu observatia cã numãrul de ore aferent activitãtilor
pentru grade didactice se estimeazã la începutul anului universitar, însä se regleazä în lunile
august-septembrie, în func{ie de numärul candidalilor înscrisi.

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

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

conform procedurii Acoperirea activita{ii didactice în regim plata cu ora. Toate persoanele

care desfãçoarä activitäli didactice în calitate de cadre didactice asociate au declaralii scrise
prin care informeazä conducätorul instituliei unde au funclia de bazã despre numärul orelor
prestate prin asociere. În timpul vizitei s-a realizat verificarea prin sondaj a dosarelor cadrelor
didactice asociate çi nu au fost constatate neconformitãli.

La toate programele de studii universitare de licen!ã verificate, gradul de acoperire
al activitãlilor didactice din statele de funcfii cu cadre didactice proprii este de peste

7Qo/o (la unele programe existã acoperire de 100% cu cadre didactice proprii, titularizate în
învã!ãmântul superior). Activitãtile didactice sunt acoperite în propo(ie de 41,5%o de cadre
didactice cu gradul de profesor çi conferen{iar.

Toate cadrele didactice de predare au titlul çtiinfific de doctor sau sunt
doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat. Existä, în cazul acestor titulari, çi
concordan!ä între pregätirea inilialã, competenlele dobândite prin perfeclionare çi
competenfele din domeniul disciplinelor predate (Anexa 5 Fiça vizitei).

Cadrele didactice care ocupã posturi de preparator sau asistent au pregätire
pedagogicã atestatã. Pregätirea s-a realizal prin: padiciparea la module de pregätire
pedagogicã în timpul studiilor universitare sau prin participarea la module de instruire
pedagogicã organizate de cätre Departamentul pentru Pregätirea Personalului Didactic
(DPPD) al universitätii. La Serviciul Resurse-Umane, în dosarele de personal, existä ataçate
copii ale atestatelor privind pregätirea pedagogicä a cadrelor didactice, conform verificãrilor
efectuate în timpul vizitei. O exceptie constatatã în timpul vizitei a fost la programul de studii
Medicinã, unde nu toli asistentii universitari au atestate de pregätire pedagogicä sau cursuri
în acest domeniu. Aceastã situatie este în curs de rezolvare, posturile de asistent din cadrul
programului de studiu Medicinä fiind ocupate de cadre didactice care sunt înscrise în
programele de formare psiho-pedagogicã.

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

elaborat cursuri si alte materiale necesare procesului de învä!ãmânt, lucrãri care se regäsesc
în fondul de carte al bibliotecii universitälii. La programul de studii Mediciná s-a constatat cä
pentru 93,75o/o dintre disciplinele obligatorii titularii de disciplinã au elaborat lucrãri necesare
procesului de învã!ãmânt, existând cursuri în format tipãrit sau electronic, procentul fiind de

76,250/o dacä se iau în calcul si disciplinele op{ionale. Nu existã note de curs pentru

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

nutritie çi comportament alimentar, Terapie ocupalionalã, Chirurgie articularã minim invazivä,
Bazele medicinei complementare, Medicinã materno-fetalä, Drept medical si Bacteriologie
clinicä.

Pentru toate programele de studii evaluate existä o bunã acoperire cu cadre
didactice competente a disciplinelor din planul de învätämânt (Anexa 1FV la Raportul de

evaluare internã - la programele de studii evaluate).
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Din analiza situaliei actuale se constatä existenla unor departamente în care gradul

de ocupare a posturilor din statele de func{ii este destul de redus. Acest fapt, corelat cu

situalia existentä la unele facultãli în ceea ce priveçte raportul studenti / cadre didactice
titulare, impune o crestere a preocupärilor legate de scoaterea la concurs si ocuparea unora
dintre posturile vacante.

Raportul dintre numãrul cadrelor didactice cu normã de bazã în universitate çi
cel al studenlilor este de 19320 studenti la un numär de 730 de cadre didactice, ceea ce

reprezintä 26,46 studenliicadru didactic.
Formatiile pentru cursuri çi seminare sunt aproape în toate cazurile cele preväzute în

reglementärile legale specifice domeniilor de studii çi în corelatie cu capacitatea sãlilor (în
cazul cursurilor). Raportul dintre numãrul de cadre didactice gi numãrul de studenli este
adaptat si în functie de tipul activitãlii didactice. La programul de studii Comunicare çi relalii
publice se recomandä ca grupa de studiu sä fie compusã în limitele standardelor acceptate:
25-30t33 de studenti, pentru a asigura transferul de cunoçtinte în mod eficient. În prezent, în

anul ll de studiu existä 2 grupe cu câte 44 de studenli în fiecare grupã. De asemenea, la

programul de studii Drept se recomandã ca pentru anul I activitatea didacticã sä se

desfãçoare la nivelul a douä serii de predare. La programul de studti Limba si literatura
românã - O limba çi literaturã modernã (englezá, francezã), forma de învä!ämânt lD, se

recomandä organizarea grupelor astfel încât acestea sä cuprindã maximum 25 de studenli,
în condi{iile în care s-a constatat cã în anul l, respectiv în anul ll, sunt înmatriculati 45 si,

respectiv, 31 de studenliîncadraliîntr-o singurã grupã.

I 1.2.6 Adm i n i strali a i nstituti ei
Organigrama institufiei este prezentatä çi pe site-ul universitälii, la adresa

https:/iwr4r-w*..unitb""v.ro_/de"sp*r"e-unitbv/inform"atij-de-inte*!:es:puþ!i-c_/g_rganigramA.

Din aceasta rezultä rela{iile existente între Senatul universitar, Rector, Consiliu de

Administra{ie, Consiliul consultativ (lnternational Advisory Board) çi celelalte structuri
managerial-administrative. De asemenea, este evidentiatã existenla unor structuri absolut
necesare pentru func{ionarea universitälii, cum sunt Comisia de eticä çi deontologie
profesionalã universitarä sau Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitãfii.

În organigramã se regãsesc gi structurile necesare pentru funclionarea Çcolii
doctorale (CSUD Scoala doctoralã interdisciplinarã), facultälile, institutele de cercetare
(lnstitutul de cercetare dezvoltare, Biroul de management al proiectelor, Biroul de proprietate

intelectualã, lncubatorul tehnologic si de afaceri), precum gi compartimentele tehnice si

administrative.
Diagramele de relalii la nivelul departamentelor/structurilor institulionale

respectã prevederile legale, pe de o parte, dar asigurã, pe de altä parte, çi o funclionare
eficientã a întregii universitãli, pe toate dimensiunile sale.

11.2.7 Baza materialã
Universitatea deline în proprietate 98,5% din spafiile de învätãmânt (Anexa ll.1 la

Raportul de evaluare internä), diferenta pânä la 100% fiind reprezentatã de Clãdirea corpului
Z, retrocedatã. Universitatea dispune de 22 corpuri de clädire, 4 baze didactice çi 3 säli de

sport, cu suprafala totalä este de 98.190,63 m',75 de säli de curs si amfiteatre (cu 6.260
locuri gi suprafala de 7.464,4 m'¡,32 de sãli de seminar (cu 1.201 locuri çi suprafa{a de

1.717,92m2)ç¡ 3S6delaboratoare (cu7.116locuri çi21.133,78m2) (Anexal.23,Anexal.24
la Raportul de evaluare internã). De asemenea, ICDT oferã spatii de învätãmânt çi cercetare,

rçìs-2rìe I $iaÀroeff ùr¡ìÉu\À

10



q, ¡:i:'

ROMANIA
rÊls-2tr¡ I $RaÀlôÈtÍ ù¡FqÊu!À

astfel: 26 de sãli de curs çi seminar (cu 330 locuri çi suprafala de 1.164 m2) si 112 spatii de
cercetare (cu 7.901 m2) (Anexa 1.23 la Raportul de evaluare internã).

Structura pe säli de curs, seminar, laborator etc. se încadreazä în standardele în
vigoare, asigurând desfãçurarea unui proces de învätämânt de calitate.

Sãlile de curs, seminar çi laborator sunt repartizate prin orarele sãptãmânale, în

concordan!ä cu mãrimea forma{iunilor de studiu (Anexele la Rapoartele de evaluare internä
a programelor de studii).

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

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

Existä o bibliotecä universitarä modernä, dotatã si organizatä la cel mai înalt nivel.
Are sec{iuni cu acces liber la raft, secliuni de împrumut carte, schimb de publicatii inter-
bibliotecar etc. Existä biblioteci specializate la facultälile de Muzicä si Constructii, precum çi
la fiecare departament (cu un fond de publicalii propriu pentru disciplinele din planurile de
învãtämânt ale ciclurilor de studii universitare de licen!ä çi masterat). Numärul publicatiilor:

721.030 volume, din care 553.065 cärti, 121.627 reviste çi 46.338 coleclii speciale (Anexa
l.28la Raportul de evaluare internä - Raport pag 41-42).

Existä säli de lecturã la Biblioteca universitätii, pe Colina universitãlii, la

departamente, la Mediatecã, în cäminele studentesti, la lnstitutul de cercetare-dezvoltare al

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

41; Anexa 1.28 la Raportul de evaluare internã). Universitatea are înmatriculati în acest an

universitar 19320 studenli (Anexa 1.17 la Raportulde evaluare internä).
Existä un numãr suficient de abonamente corespunzãtor misiunii programelor de

studii derulate în universitate (Anexa 1.28 la Raportul de evaluare internã). Biblioteca
universitãtii asigurã accesul la baze de date çi informationale de renume. Aprecierea
procentualã (procent din fondul existent la 01.10.2017) a fondului de cã(i, reviste çi cursuri
achizitionate în ultimii 5 ani (2012-2017) se prezintä astfel: cä(i - 17.925 vol. = 3,14 o/o din
totalul cä(ilor; periodice - 7.804 vol. = 6,05 % din totalul revistelor existente.

Universitatea dispune de numeroase softuri generale si specializate utilizate pentru

activitãtile didactice çi de cercetare.
Universitatea dispune de editurä proprie (Anexa 1.48 la Raportul de evaluare internã).

in ultimii 5 ani au fost publicate 552 de titluri: cãrti tipãrite - 193 titluri în 12.738 exemplare,
cã(i pe CD - 359 de titluri în 18.452 exemplare. Cursurile si celelalte materiale didactice sunt
tipärite pe suport hârtie si/sau CD-uri. Studenlii au acces la aceste lucrãri, atât în biblioteci
(acces liber la raft sau împrumut), cât si prin achizifionare (cumpãrare).

Laboratoarele tuturor disciplinelor (obligatorii, op{ionale si facultative) au o dotare
corespunzätoare lucrärilor practice exa 11.35 Anexa 2 FV Raportul de la programele de
studii evaluate). Existã o preocupare continuä a departamentelor, facultälilor si universitãtii
pentru completarea dotãrii cu aparaturä modernã.

Universitatea dispune de 13 cãmine studentesti, totalizând un numãr de 4233 de
locuri de cazare (Anexa 1.25 la Raportul de evaluare internä). S-a investit constant în

creçterea confortului în cãminele studenleçti, iar în anul 2017 a fost demarat procesul de
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pregãtire a documenta{iei pentru construirea unui nou cämin în cadrul programului

Companiei Nalionale de lnvestitii de construire a 30 de cãmine studenleçti la nivel nafional.
În perioada 2013-2017 au fost realizate lucrãri de investitii, reparalii, modernizãri în valoare
de 8.184.330 lei pentru cämine-cantine (Anexa 1.26 la Raportulde evaluare internã).

I 1.2. 8 Activitatea fi nanci arã
Activitãlile desfãçurate la UTBv privind asigurarea resurselor financiare çi folosirea lor

eficientã sunt în responsabilitatea Direc,tieifinanciare çi contabilitafe, a cãrei organizare este
reglementatä printr-un regulament propriu (Anexa 11.24). Personalul angajat este
corespunzätor posturilor ocupate, având studii economice de specialitate, medii çi
superioare. Conducerea direcliei este asiguratä de un Director economic, economist cu studii
superioare.

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

Universitatea dispune de buget propriu de venituri si cheltuieli, cod fiscal si conturi în

lei si în valutã la Trezorerie si bänci comerciale (Anexa 1.32, Anexa 11.24). Planificarea
financiarã a activitätilor din universitate se face prin stabilirea alocaliei bugetare, având în
vedere Contractul institulional, Contractul complementar çi veniturile proprii ale instituliei.

Universitatea are organizatã contabilitate proprie, întocmeste bilan! contabil, cont de
execulie bugetarã si raport de gestiune propriu din care rezultä cä cheltuielile efectuate sunt
în concordan!ä cu legislafia în vigoare, cu veniturile încasate si destina{ia lor, precum çi cu

caracterul non-profit al institutiei (Anexa 11.24 la Raportul de evaluare internã). Serviciul
Contabilitate desfäçoarã în mod sistematic çi cronologic activitäli de înregistrare în

evidenlele contabile a tuturor documentelor privind operafiunile patrimoniale, veniturile gi

cheltuielile bugetare. Activitatea de contabilitate este informatizatã si permanent

transparentã, aspect constatat siîn timpul vizitei.
Taxele de gcolarizare acoperã cheltuielile pentru activitälile didactice gi sunt

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

domeniile universitare de licentä çi de masterat sunt aprobate anual de cätre Senatul
universitar çi aduse la cunoçtinla studenlilor prin: Ghidul admiterii (Anexa 11.39 la Raportul de
evaluare internã), site-ul universitälii çi avizierele facultätilor. Cuantumul taxelor este afisat
pe site-ul universitãtii, la adresa httpsl/www.unitbv.rqlqtudenti/adminletrAtiyç/taXe.html.

Existä Regulamentul pentru acordarea burselor çi a altor forme de sprijin material
(Anexa 1.55 la Raportul de evaluare internä). Bursele sunt acordate din alocatii de la bugetul
de stat gi din resurse proprii (Anexa 1.31, Anexa 11.40 la Raportul de evaluare internä). Taxele
de gcolarizare gi alte taxe reprezintã venituri în bugetul institutiei çi se utilizeazã conform
hotärârilor Senatului universitar, din care fac parte si studenti.

În anul 2017, formele de sprijin acordate studentilor din veniturile proprii ale
universitãtii reprezintã mai mult de 10% din totalul fondurilor alocate pentru burse si alte
forme de ajutor material pentru studenti.

Compartimentul de Audit Public lntern din universitate realizeazã audituri interne,
conform normelor specifice domeniului (Anexa 1.9 la Raportul de evaluare internã).

Rezultatele auditului financiar, împreunã cu analiza anualã a execuliei bugetului de
venituri si cheltuieli, au fost dezbãtute de Senatul universitãtii si publicate pe pagina de
internet a universitätii la adresa https:i/www.unitbv.ro/de.s-prg:UnitþV/jntg.Lmatii-de-interes-

renta-institutionala/buoet-bilanturi-contabile.html. Auditul extern a fost realizatpublic/transpa
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pentru anä 2015 - 2017 de cãtre Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Brasov

çi Ministerul Finanfelor Publice - Agentia Nationalä pentru Achizilii Publice (ANAP).
Constatãrile echipelor de audit au fost consemnate în rapoarte (Anexa 11.41 la Raportul de

evaluare internã) ce au fost analizate în sedinte ale Senatului universitar, unde s-au adoptate
mãsuri de remediere.

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

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

Raportul de evaluare internä) coordoneazã gi controleazá implementarea în universitate çi la
toate entitätile structurale ale acesteia a standardelor de control intern, conform legii.

Universitatea, prin Compartimentul financiar-contabilitate, este integratä în Sistemul
Transparenta bugetarã, portal realizat de Ministerul Finanfelor Publice, unde se încarcä
date privind veniturile si cheltuielile entitälilor publice, bazá de date care poate fi accesatã
online.

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

asigurã sustenabilitatea financiarã a universitälii (Anexa 1.31 la Raportul de evaluare internã).
Cheltuielile de personal în perioada evaluatä, pentru fiecare an calendaristic, au reprezentat
procentual: 2013 - 51,44o/o;2014 - 50,77 o/o;2015 - 47,O2yo;2016 - 55,74o/o;2017 -
56,01o/o.

íí.2.9 Etica în lnstitu{ia de învã!ämânt superior
Codul de eticã çi deontologie profesionalã universitarä (Anexa 1.6 la Raportul de

evaluare internã) apärä valorile libertãlii academice, ale autonomiei universitare çi integritälii
etice. Universitatea dispune de mecanisme clare de aplicare a prevederilor Codului, puse în
practicã de Comisia de Eticã si Comisia de disciplinã, a cäror funclionare are la bazá
regulamente proprii (Anexa 1.6, Anexa 1.7 la Raportul de evaluare internã).

Universitatea, prin Senatul universitar, controleazä modul în care se respectã Codul
de eticã çi face dovada aplicãrii lui prin rezoluliile adoptate. Comisia de eticã çi
deontologie profesionalä universitarã a fost înfiin{atã în anul 2006, conform prevederilor

OMEC nr. 44942005 privind promovarea eticii profesionale în universitã,ti. Comisia
funclioneazä în baza Codului de eticä çi deontologie profesionalã universitarã çi a

Regulamentului de organizare çifunctionare a Comisiei de eticã çi deontologie universitarä.
Comisia de eticä elaboreazã anual rapoarte, publicate pe site-ul universitälii:

http://r¡wrryv.unitbv. ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-publicicomisia-de-etica-
universitara.html.

În anul 2017, conform Raportului Comisiei de eticä
(https:li"S yw- u"nitbv,LoJdgcume_nlçld"e_"çpte-u.ni1b""v{infg^-intçres-public/comisia-etica-

u n iv/ra poa rte-com is ie-etica-u n iv/R apoft 20 1 7. pdf) , âu existat un numär de 6 cazuri
dezbãtute în aceastä structurã, dintre care în o situalie s-a acordat avertisment scris, iar în
celelalte cinci cazuri s-a constatat cã nu sunt încälcate prevederile Cartei Universitälii çi a

Codutui de eticã çi deontotogie universitarã.În anul 2016, conform Raportului Comisiei de

eticä (https://www.unitbv.roldocumente/despre-unitbv/info-interes-public/comisia-etica-
un iv/raooarte-com isie-etica-u n iv/Raport etica 2016.pd0 , structura a fost solicitatã sã
analizeze gi sã se pronunle pentru un numãrde 15 cazuri.

În UTBv func{ioneazá si Comisia de disciptinã, înfiinlatã în anul 2007, care este
implicatã în procesul de rezolvare a reclamafiilor privind abaterile disciplinare primite de la
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membr¡i comun¡tãti¡ academice. Funclionarea acestei comisii are la bazá Regulamentul de
funcfionare a Comisiei de discipliná (Anexa ll.3 la Raportul de evaluare internã) çi
reglementãrile în vigoare.

II.3 EFICACITATEA EDUCATIONALA A INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR
/l.3.1 Admiterea

UTBv aplicä o politicã transparentã de recrutare çi admitere a studentilor, care se
face pe baza unei metodologii proprii (Anexa 11.39 la Raportul de evaluare internä).
Admiterea se bazeazä pe un sistem transparent de selecfie, avându-se în vedere exclusiv
competenlele candidalilor. lnformatiile legate de admitere sunt anun{ate public cu cel pulin

çase luni Înainte de organizarea admiterii, prin broçura Ghidul admiteriisi pe site-ul UTBv, la

adresa http://www.unjt.Þv.ro/documente/desp.fe:!.lnitbv/regulamente:h_o*tarari/re-gulamentele-

universitatii/studenti/Metodologia admitere*licenta masterat 23.10.2017.pdf.
Promovarea ofertei educalionale se realizeazá utilizându-se metode variate (anunfuri

prin intermediul mass media gi pe site-ul universitãtii, pliante çi broçuri, ,,Zilele porlilor
deschrse" si alte manifestäri în care sunt implicate atât cadre didactice, cât çi studenfi).

Admiterea studenfilor se face pe baza Metodologiei privind organizarea çi
desfäçurarea concursului de admitere în UTBv, elaboratã în conformitate cu legislatia în
vigoare çi actualizatã anual. Înscrierea se face numai pe baza Diplomei de Bacalaureat sau
a altor acte echivalente recunoscute de MEN. Admiterea se face pe bazá de concurs
organizat conform legii. La verificarea prin sondaj, la secretariate, a dosarelor candidatilor nu

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

care precizeazã metodologia organizãrii si desfãsurãrii concursului de admitere, numärul
locurilor çi forma de admitere pe domenii/programe de studii. Modul de admitere si probele
de concurs sunt stabilite prin decizii la nivel de facultate si aprobate de Senatul universitar. În
prezent, circa 314 dintre facultãli aplicä concursul pe bazä de dosar, iar doar 1/4 concursul
tradilional, bazal pe criterii combinate, în care rezultatul la proba de concurs deline o
pondere între 50 çi 90% din nota finalã. Conform Metodologiei, examenul de admitere constã
într-o serie de probe, diferenliate pe facultäfi, cum ar fi:
a) Facultatea de Medicinã: concursul de admitere constã din douã probe scrise la

disciplinele Anatomie si Chimie sau dintr-o singurã probä combinatã (în functie de
programul de studii);

b) Facultatea de Muzicä si Facultatea de Educa{ie fizicã çi sporturi montane au, pe lângã
probele scrise, si probe de aptitudini.

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

rezultatelor ob{inute de candidat la examenul de bacalaureat, luat în considerare (global sau
secve nli a I ) în d ife rite po nderi (http_s : {Adln ite_re. u n itbv. ro/).

Conditiile de admitere pentru programele de studii universitare de masterat propuse a

se organiza în anul universitar 2018-2019 sunt prezentate pe site-ul universitälii la adresa
hff ns://admifere unithv rolim ente/masteraticond iti i-

admiterelAdmitere%2020 1 8%20master7o20criterii. pdf pentru forma
frecven!ã, iar pentru forma de învãtãmânt cu frecven{ä

hltss-;/1"edmiter,e"."un-úþ-v-.rp{imasçs/dq"q"u.m-entç/maslera-l/"çqn-dilii:

admite!:e/Admitere 2018 master FR criterii v2.pdf.

de învãtämânt cu
redusä la adresa
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Concursul de admitere la doctorat are loc sub formã de examen de specialitate (una

sau mai multe probe specifice domeniului de doctorat). Tematica gi, dupä caz, temele
propuse pentru concursul de admitere çi bibliografia pentru examen sunt stabilite çi
comunicate de cãtre conducãtorii de doctorat. Media de admitere la doctorat se obtine ca

medie aritmeticã dintre:
a) media oblinutä la examenul de specialitate (media aritmeticã a notelor membrilor comisiei
de admitere);
b) media oblinutã la examenul de disertatie (unde este cazul);
c) media oblinutä la examenul de licentä.

Media de admitere constituie criteriul de admitere si de ierarhizare a candidalilor
pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (finanfate de la buget si cu taxä) si a burselor
de studii doctorale, conform criteriilor specifice. Candidalii care obfin la examenul de
specialitate o medie mai micä de 8 (opt) sunt declarali respinsi

://www. u n itbv. rolcercetare/d octo rat-s ctorat/adm itere/cond itii-d

1/.3.2 Activitatea de formare profesionalá a studen{ílor
Contractul de studii çi actele adilionale aferente sunt încheiate în douã exemplare: un

exemplar se înmâneazã studentului, iar celälalt se pãstreazá în dosarul studentului, la
secretariatulfacultälii. În contractul de studii se specificã programul de studii, durata studiilor,
sistemul de credite çi condiliile de promovare, diploma obtinutã la absolvire, serviciile oferite,
facilitãlile si toate obligaliile de care universitatea este rãspunzãtoare, drepturile çi obligaliile
financiare çi de studiu ale candidatului etc.. in baza acestor acte, candidatul este înmatriculat

ca student.
Programele de studii universitare de licen!ä/masterat se organizeazá pe baza planului

de învã!ãmânt aprobat de Senatul universitar.
Figele de disciplinã au structura si conlinutul corecte, sunt întocmite cu seriozitate gi

conlin referiri la bibliografie recentã çi relevantä. Din analiza realizatá atât la nivel

institufional, cât çi pentru programele de studii, a rezultat respectarea, cu câteva exceplii,
normelor privind mãrimea formatiilor de studii, precum çi corelarea acestora cu spaliile de
învãtãmânt, conform orarelor afisate. O exceplie este reprezentatä de programul

Comunicare çi relalii publice, unde grupa de studiu ar trebui sã fie formatä din 25-30/33 de
studenli, pentru a asigura transferul de cunoçtin{e în mod eficient, iar în prezent în anul ll de
studiu existã 2 grupe cu 44 de studenli în grupä.

Conferirea diplomelor si certificatelor de absolvire se face în conformitate cu conditiile
stabilite de lege, Tn baza Metodologiei de organizare a examenelor de finalizare a studiilor
universitare (Anexa 11.44 la Raportul de evaluare internã) - pentru ciclurile I si ll, si a
Regulamentului privind organizarea çi desfàçurarea studiilor universitare de doctorat -
pentru ciclul lll de studii.

Respectarea ponderii de reprezentare a studenlilor în structurile universitare de
conducere (senat gi consiliile facultãfilor) a fost constatã în momentul vizitei si a rezultat

atât din documentele analizate, cât çiîn urma discutiilor cu studentii.
În conformitate cu Legea educaliei nalionale nr. 112011 cu modificärile si completãrile

ulterioare, UTBv aplicã principiul reprezentärii studentilor la toate nivelurile, aceçtia având
reprezentan{i în toate structurile de conducere: Consiliul facultãlii, Consiliul de Administra{ie,
Senatul universitar. În plus, Comisia de eticã çi deontologie profesionatã si Comisiite pentru
evaluarea çi asigurarea calitälii(la nivel institulional çi pe departamente) includ reprezentanli
ai studentilor. Cei 23 de studenti senatori (Anexa 11.11 la Raportul de evaluare internä), aleçi
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conform Regulamentului pentru alegerea reprezentanlilor studen,tilor (Anexa ll.12la Raportul
de evaluare internä), sunt încurajali sã participe activ la sedinlele Senatului universitar,
formulând propuneri si amendamente.

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

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

Evaluarea pe parcurs, examinarea gi notarea studenlilor
Universitatea are reguli definite privind organizarea gi desfäçurarea evaluãrii

studenfilor, cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesionalã a studentilor (Anexa ll.5
la Raportul de evaluare internã). La examinare participã, pe lângã titularul cursului, cel pulin

încä un cadru didactic.
Organizarea examenelor de finalizare a studiilor
Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate si se desfäsoarã pe baza

Regulamentului privind activitatea profesionalá a studenlilor (Anexa ll.5 la Raportul de
evaluare internã).

Conferirea diplomelor çi a certificatelor de absolvire se face în baza Metodologiei de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare (Anexa 11.44 la Raportul de
evaluare internä), în conformitate cu conditiile stabilite de lege.

Asigurarea mobilitãlilor la nivel nafional gi internafional
Mobilitatea academicä a studentilor se face în baza Regulamentului privind activitatea

profesionalä a studenfllor (Anexa.ll.S la Raportul de evaluare internã), cu respectarea
legislaliei în vigoare (Ordinul MEN nr. 651119.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind
mob il itate a acad em icä a stude n{i I o r).

ll.3.3 Valorificarea calificãrii obli nute
Goncordanla între planurile de învã!ãmânt çi competenfele agteptate la

finalizarea ciclului de studii; consistenla fiçelor de disciplinä
Pentru a rãspunde nevoilor de instruire ale candida{ilor, precum si nevoilor

angajatorilor, UTBv çi-a lãrgit si diversificat continuu oferta educalionalã. Procesul este
dinamic si se deruleazã concomitent cu analiza funclionärii programelor de studii din

universitate, pe baza mai multor criterii: compatibilitatea cu programele de studii similare din
UE, cerinlele zonei, numärul de candidati la admitere, numãrul de studen{i care au promovat

anul l, formarea unor linii de educatie Licen!ä - Masterat - Doctorat, compatibilitatea cu

direc{iile de cercetare ale departamentelor coordonatoare etc. Ca urmare, periodic sunt
propuse spre evaluare noi programe de studii, iar unele programe de studii mai putin

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

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

Diplomele oferite absolvenlilor sunt în concordan!ä cu calificärile universitare
reglementate la nivel nalional prin Cadrul Nalional al Calificärilor.
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La unele programe de studii, de exemplu lnginerie Electricä si Calculatoare, s-a
constatat în timpul vizitei cã studenlii nu stiu aproape nimic despre oferta de cursuri
facultative. Desi la nivel de universitate existã o metodologie prin care un student poate avea
acces la orice curs din cadrul universitälii, s-a constatat cã, în ultimii ani, în afara disciplinelor
din cadrul modulelor psiho-pedagogice, studenlii de la acest program de studii nu au optat
pentru nicio disciplinã facultativä.

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

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

organizarea practicii si oferta de practicä sunt prezentate pe site-ul Biroului de relalii cu
mediul economic, la adresa http.//old. u nitbv. ro/Studenti/Practicastudentilor. aspx.

La întâlnirea avutä cu angajatorii în cadrul vizitei de evaluare, aceçtia au solicitat
creçterea ponderii pregätirii aplicative si practice a studentilor, inclusiv introducerea unor
stagii de practicã cu duratä mai mare.

Folosirea noilor tehnologii în procesele educafionale. Centrarea predãrii -
învã!ãrii- evaluãrii pe student

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

achizilionarea unor softuri de ultimã generafie, pentru a se menline un contact permanent cu

activitatea practicä efectivä.
Cadrele didactice de la UTBv îsi îmbunãtätesc continuu metodele de predare,

valorificând prin tehnologia de predare si rezultatele cercetärilor proprii din proiectele

educafionale derulate (Anexa 1.21 , Anexa 1.22 1, Anexa 1.22 2, Anexa 1.22 3, Anexa 1.22 4
la Raportul de evaluare internä). La toate formele de studiu se utilizeazä metode interactive
de predare, bazate pe munca în echipã, comunicarea cu studenlii, antrenarea lor la diferite
prezentäri sau experimente demonstrative. Strategia de predare are în vedere gi nevoile
studen{ilor cu dizabilitäli.

Universitatea creeazä condilii çi experienle de învãlare care conduc studenlii sã

descopere si sä producä cunoaçtere prin participarea la proiecte de cercetare stiinfificã,
inclusiv în colaborare cu parteneri din mediul economic.

Mecanisme de urmãrire a traseului absolvenfilor
Comparfimentul ALUMNI sprijinä si îndrumã tinerii absolvenli çi realizeazã studii

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

ALUMNI (Anexa 1.52 la Raportul de evaluare internã), care vizeazã obfinerea unui feedback
util din partea absolventilor ce completeazä chestionarele.

Rata de inse(ie a absolven{ilor este peste nivelul de 50% la toate programele de
studii. lnstitutia evaluatä efectueazä studii privind insertia profesionalã a absolventilor.
Conform studiului efectuat în anul 2015,71,44o/o dintre absolven[i erau angaja{i în institulii cu

capital privat, 23,640/o în institutii publice si 1,670/o în fundafii/asociafii/ONG-uri. (v. Rapoartele
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de evaluare internã ale programelor de studii din universitate; Raportul anual privind starea
UTBv - Anexa 11.42 la Raportul de evaluare internã).

Cel pulin 50% dintre absolven{ii ultimelor douä promolii sunt admigi la studii
universitare de masterat, indiferent de domeniu (anexele Rapoartelor de evaluare internã a

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

ll.3.4 Activitatea de cercetare çtiinlificã
Misiunea declaratä a UTBv este de a produce gi transfera cunoaçtere cãtre

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

Strategia UTBv privind cercetarea stiinfificã, pe termen mediu çi lung, adoptatä de
Senatul universitar, este comunicatã întregii comunitäli universitare, pe site-ul universitãlii
(h_ttp.liiVqWW.uAitbv,rq). Sunt precizate si practicile de oblinere çi alocare a resurselor pentru

cercetare. Structurile de conducere ale facultälilor si departamentelor definesc strategiile de

cercetare ale facultãlilor/departamentelor, având în vedere valorificarea çi dezvoltarea
resurselor disponibile prin cercetäri în domeniile prioritare, în conexiune cu programele de
studii.

Programarea cercetãrii în UTBv line cont de direcliile de cercetare prioritare la nivel
nalional çi european si de criteriile calitative de evaluare a cercetãrii, asigurând cresterea
competitivitãlii çi a vizibilitälii activitãlii de cercetare-dezvoltare. Au fost definite 30 de centre
de cercetare stiinlificä (Anexa 1.20.2 la Raportul de evaluare internä), în conexiune cu

direcliile prioritare la nivel nalional çi european.
Cercetarea dispune de resursele financiare, logistice çi umane necesare pentru

realizarea obiectivelor stabilite. Sumele alocate pentru cercetare în perioada evaluatã sunt:
2013 - 7.656.942 lei:2014 - 6.801 .212 lei; 2015 - 8.960.925 lei; 2016 - 13.755.067 lei;

2017 - 13.781.606 lei; ceea ce conduce la un TOTAL de 50.955.752\ei.
UTBv are un sistem modern de management al activitãlilor de cercetare stiinlificã,

caracterizat prin structuri, procese si metode specifice de planificare, monitorizare çi control
al rezultatelor. Astfel, planificarea çi controlul activitãlii de cercetare se fac la nivel de
universitate/facultate/centre de cercetare/cadru didactic, iar pentru monitorizarea çi
evaluarea activitälii de cercetare stiintificã au fost create proceduri çi au fost dezvoltate
aplicalii soft (Anexa.ll.45 la Raportul de evaluare internã).

Biroul de Management al Proiectelor (Anexa 1.21 la Raportul de evaluare internã)
asigurã monitorizarea proiectelor çi gestiunea informaliilor necesare managementului
cercetãrii stiintifice din universitate.

lnstitutul de cercetare-dezvoltare ICDT asigurä o infrastructurä de înalt nivel si

creeazá premisele pentru creçterea calitälii activitälii de cercetare çtiinfificä care a permis

dezvoltarea unor colaborãri pe termen lung cu industria localä, în special cu sectorul
automotive.

Suslinerea cercetãrii la nivel de universitate se realizeazá si prin aplicarea unei politici

de remunerare centratã pe performan!ã, iar rezultatele acestei politici sunt reflectate de
creçterea numãrului publicaliilor lSl si, mai ales, a calitãlii revistelor alese pentru diseminarea
rezultatelor cercetärii (aça cum rezultã din parametri scientometrici ai acestora), dar si de
creçterea numärului de propuneri de proiecte în competitiile nationale çi Orizont 2020,

acliune demaratä si continuatä din 2012 (Anexa 1.22.1 la Raportul de evaluare internã).
Universitatea asigurä si suslinerea financiarä a demersurilor cadrelor didactice,

cercetãtorilor çi doctoranzilor de înregistrare a drepturilor de proprietate industrialä çi, în
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particular, de obfinere a brevetelor de inven!ie
:/iold.unitbv.ro/b nventi i UTBv/Brevetedeinventii. as

Rezultatele activitãlii de cercetare gtiinlificã din universitate sunt valorificate prin:

publicalii pentru scopuri didactice sau publica{ii çtiinlifice (Anexa.l.22.1, 11.45 la Raportul de
evaluare internã). Biroul de proprietate intelectualä (Anexa 1.47 la Raportul de evaluare
internä) çi lncubatorultehnologic çi de afaceri(Anexa 1.20.3 la Raportul de evaluare internä)
sprijinã procesul de transfer tehnologic, cu rezultate semnificative în ultimii ani.

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

compania Honeywell- Realizare filme de TiO2 çi caracterizare).
La programul de studii Automaticä çi lnformaticã Aplicafã, conform listelor de lucräri

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

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

Veniturile obfinute din activitãli de cercetare
În anul 2017 , în cadrul universitätii s-au derulat 135 de proiecte nalionale (finantate

de UEFISCDIiANCSI, companii çi alte organizafii) gi 36 de proiecte internalionale de
cercetare si educalie. Se aflã în implementare sase proiecte Orizont 2020, unul în calitate de
coordonator si cinciîn calitate de partener (Anexa 1.21 la Raportul de evaluare internä).

Veniturile din cercetare, conform contului de execufie, pentru ultimii ani reprezintã:
2014 - 7 958 336 lei, 2015 - 10 679 446 lei, 2016 - 10 190 638 lei (datele sunt cuprinse si în
Rapoartele anuale privind starea universitátii, disponibile la adresa web
https://www_.un.itbv..rold.e..spre-unitbv/informati.i-de-interes-public/transparenta-
institutionala/ra

l1.3.5 Relatiile internalionale çi parteneriatele Institu.tiei de învã!ämânt superior

La nivel de universitate existã semnate atat acorduri bilaterale ERASMUS, cât si alte
acorduri bilaterale, precum çi parteneriate pentru doctorate în co-tutelä.

il.4 MANAGEMENTUL CALtrATtr tN tNSTtTUTtA DE TNVATAMANT SUPERIOR
ll.4.1 Situalia evaluãrilor institulionale çi a programelor de studii

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

Programele de studii universitare de licen!ã çi masterat au obtinut calificativul

,,încredere", mai putin urmãtoarele programe:

Facultatea

$tiinla 9i
lngineria

Materialelor

N
AP

Ultima
evaluare

Nr. Raport
ARACIS

Domeniul
Specializarea/

Program de studii

lngineria
materialelor

I nformaticä aplicatã în

ingineria materialelor
A 28.07.2016

s017/
215,216 A-tL

Menliu ni (cal ificativ)

Calificativ

încredere limitatã - cu vizita de
evaluare dupã 2 ani de la

evaluare; program de studii
propus spre lichidare

L9
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Domeniul Specializarea/ N Ultima

A 26.02.2015 s017t24 MAD.P.P.D

Programulde formare
psihopedagogicã în
vederea certificärii

competenfelor pentru
profesia didacticã

A 3t27t2014 s017/ 674Sãnätate
Balneofiziokineto-

terapie çi recuperare

Facultatea

Psihologie

çi $tiin{ele
Educatiei

Medicinã

Menfiuni (calificativ)

încredere limitatã - cu vizita de
evaluare dupã 1 an de la evaluare

1/.4.2 lmplementarea recomandärilor fácute la evaluarea externã precedentã
(implementare plan de mãsuri):

Ca urmare a recomandärilor din raportul de evaluare externä rezultat în urma
evaluãrii institutionale anterioare, universitatea a luat o serie de mãsuri imediate, în cursul
anului universitar 2013-2014, pentru rezolvarealremedierea situatiilor identificate.

Situa{ia la momentulvizitei se prezintä astfel:

Nr.
crt.

1

2

3

Descrierea activitåti i Responsabil Termen

Prorectorul
responsabil cu

relaliile publice si
promovarea

imaginii
universitätii

Octombrie
2013

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

explicit modul în care se desfãçoarã procesul

de luare a deciziilor, în specialîn ceea ce
priveçte rela{ia dintre Consiliul de

Administralie si Senatul universitar, cu

respectarea prevederilor privind structura
funclionalã a universitälii stipulate în OUG nr.

77126 iunie 2013

Dezvoltarea în continuare a instrumentelor de
monitorizare a evoluliei absolvenlilor si a

mecanismelor de feedback pentru asigurarea
informaliilor privind performanlele

absolventilor si satisfacerea cerin{elor
societãtii

Prorectorul
responsabil cu

relatia cu studen{ii
si legãtura cu

mediul economic çi
socio-cultural,

ALUMNI

Permanent

lmplicarea mai activä a studenfilor în
procesele de evaluare a activitälii didactice si

în alte ac{iuni organizate în vederea
îmbunãtãtirii calitätii educatiei

CEAC-U
CEAC-D

Semestrial

Recomandarea ARACIS
asociatã

Revizuirea/înnoirea
organigramei UTBv, cu

subordonarea conformã a

competen{elor

mbunätãtirea monitorizãrii
evoluliei absolvenlilor çi a

opiniei studenlilor cu
privire la mediul de

învälare oferit de UTBv,
prin utilizarea eficace a

instrumentelor specifice
asocia{iei ALUMNI,

respectiv Dezvoltarea
sistemului de monitorizare
a evoluliei absolvenlilor si

a opiniei studenlilor cu
privire la mediul de
învãlare oferit de

universitate

20



Responsabil TermenDescrierea activitäti i

crcoc,
BRME

CEAC-D
Permanent

lmbunãtãlirea activitãtii si instrumentelor de
comunicare çiîndrumare a studen[ilor, cu

ajutorul structurilor din universitate
Coordonatorii de

programe de studii
Tutorii de an

Permanent
Intâlniri periodice cu studenlii ale

coordonatorilor de programe de stud i i/tutori lor
de ani

Directorii de
departamente

Semestrial
Planificarea si afiçarea consulta{iilor oferite de

titularii de disciplinã

Decanatele Permanent
I mbunätãlirea comunicãrii structurilor de

conducere çi a secretariatelor facultãlilor cu

studentii
Prorectorul

responsabil cu

relalia cu studenlii
si legãtura cu

mediul economic çi
socio-cultural,

BRME

Permanent

Creçterea fondurilor din resurse proprii

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

stimularea oblinerii de burse private din
partea agen{ilor economici

Prorectorul
responsabil cu

relalia cu studen{ii
si legätura cu

mediul economic çi
socio-cultural,

BRME

Permanent

Continuarea procesului de dezvoltare a
parteneriatelor cu mediul economic gi socio-
cultural, pentru asigurarea unei activitãli de

practicã de calitate

lntroducerea caietelor de practicã standard,
în care este inclusä Fiça disciplinei la practicã

(cu toate informaliile necesare bunei
desfãçuräri a acesteiactivitäfi) çi Fþa de

evaluare a activitã{ii(cu indicatori de evaluare
inclusiv a caracterului aplicativ al temelor

abordate) - ca instrumente de monitorizare si

evaluare a activitätii studentilor

BRME
Coordonatoriide

practicä

Octombrie
2013

BRME
Coordonatorii de

practicä
Permanent

Extinderea organizãrii competiliilor pentru

acordarea de burse oferite de companii
studen{ilor, pentru cât mai multe domenii de

studii

q, '.a,'
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4.

Nr.
crt.

'10

11

Recomandarea ARACIS
asociatã

Îmbunätälirea comunicärii
cu studenlii gi a acestora
cu mediul socio-economic

Dezvoltarea unui

management mai eficient
sijudicios cu privire la

practica de specialitate a

studen!ilor

5.

6

7

8.

I
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crt.

12

13

14

15

16

ROMÂNIA
rçìs-2rÌs ¡ $rBÁroarÉ ù¡þÞÉu\À

Recomandarea ARAGIS
asociatä

Coordonarea judicioasã a
orarelor pentru activitãlile
didactice astfel încât sä se

elimine unele repartilii
neuniforme ale activitãlilor

didactice în timpul
säptämânii

Creçterea implicärii
Centrului de informare,
consiliere si orientare a

cariereiîn viata çi deciziile
asupra carierei studenlilor

Dezvolta rea infrastructurii
pentru activitãtile didactice

Descrierea activitãti i Responsabil Termen

Îmbunätälirea moduluide elaborare a orarelor
la nivel de universitate/facultate/programe de

studii, prin urmärirea respectãrii regulii de
pãstrare a corpului de clädire si unui numär

maximum de I ore pe zi

Prorectorul
responsabil cu

activitatea
didacticã,

Responsabilii cu

orarul pe

universitate/
facultate/

programe de studii

Octombrie
2013

Prorectorul
responsabil cu

interna!ionalizarea
universitälii si

evaluarea calitãlii
ctcoc

Permanent

Dezvoltarea de proiecte çi programe de
consiliere si orientare a carierei la care sä

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

Continuarea procesului de creçtere a
vizibilitãlii Centrului de informare, consiliere çi

orientare a cariereiprin activitäli çi acfiuni
organizate pentru studenfi, diseminate pe

site-ul UTBv

Prorectorul
responsabil cu

relatia cu studentii

çi legãtura cu

mediul economic çi
socio-cultural,

CICOC

Permanent

Modernizarea infrastructurii pentru activitãlile
didactice, în special pentru cele aplicative

Prorectorul
responsabil cu

activitäli didactice
Prorectorul

responsabil cu
activitatea de
cercetare çi

informatizare,
Decanii

Octombrie
2014

Extinderea facilitälilor de
predare/învälarelevaluare, cu accent pe

infrastructura lT si multimedia

Prorectorul
responsabil cu

activitatea de
cercetare gi

informatizare,
Decanii

Octombrie
2014

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

Coordonatorii
programelor de

studii
Titularii de
disciplinã

Octombrie
2014

17
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Descrierea activitãti i Responsabil Termen

Asigurarea vizibilitãtii activitãlii didactice prin

elaborarea de materiale pentru studenli pe

suport hârtie si pe site

Prorectorul
responsabil cu

activitäti didactice
Decani

Octombrie
2Q14

Nr.
crt.

Recomandarea ARACIS
asociatã

18

1í.4.3 AIte evaluãri externe realizate de institulia de învã!ämânt superior
În anul 2013 în UniversitateaTransilvania din Braçovs-a derulat procesul de

evaluare institufionalã internalionalã conform procedurii European University Association,
prin lnstitutional Evaluation Program (http;llqld.unitbv.rolqalitate/EUA20122Q13.aspx).
Evaluarea a oferit prilejul unei analize comprehensive a universitälii, având în vedere
contextul institutional si bunele practici interna{ionale. Concluziile si recomandärile formulate
de echipa de evaluatori, incluse în raportul EUA, au stat la baza mäsurilor de îmbunãtätire a

activitãlii stabilite pentru dezvoltarea universitãlii, cregterea vizibilitãlii çi a calitãlii
institutionale.

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

cerinlele standardulu¡ SR EN lso 9001:2008 (httpj//"-o_td.unitþ-v.rq&aüt4giPrimaP_"asina."apx),

pentru domeniile de activitate ,,învã{ámânt superior, cercetare-dezvoltare în çtiinle naturale çi
inginerie" çi ,,cercetare-dezvoltare în çtiin{e sociale çi umaniste" pentru perioada 04.10.2014 -
04.10.2017. in baza vizitelor de monitorizare desfãgurate anual, a fost pästratã certificarea
lSO. În anii 2015 çi 2016 în universitate s-au derulat audituri externe de monitorizare ale
organismului de certificare, în urma cärora s-a primit menfinerea certificãrii SMG conform
standardului SR EN ISO 9001: 2008.

În anul 2016, Universitatea Transilvania din Braçov a demarat procesul de certificare
internalionalä a patru programe de studii universitare de licentä din domenii de stiinte
inginereçti, pentru a obline certificatul de recunoaçtere europeanã EUR-ACE al asocialiei
ENAEE (European Network for Engineering Education). În urma acestor evaluãri externe au
oblinut certificarea EUR-ACE urmãtoarele programe de studii universitare de licen!ã:
lnginerie mecanicã, Design industrial, Mecatronicã, Construclii civile, industriale si agricole
(http :/& u race. e n aee. e u/n o_de./1 6-3_).

11.4.4 Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitã(ií
Sistemul de management al calitãlii (structurã comisii, departamente,

regulamente, proceduri, metodologii de funcfionare, atribufii etc.)
În universitate existã Comisia pentru Evaluarea çi Asigurarea Catita{ii (CEAC-U)

(Anexa 1.5 la Raportul de evaluare internã), care are în subordine Comisiile create la nivel de
departament (CEAC-D) (Anexa 1.34 la Raportul de evaluare internã), care includ un
coordonator, un responsabil cu calitatea din departament çi, pentru fiecare program de studii,

câte un cadru didactic si câte un student. Biroul de Asigurare a Calitáfri (Anexa 1.35 la
Raportul de evaluare internã) sprijinã CEAC prin dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor
de asigurare gi evaluare a calitãlii, coordoneazã realizarea auditurilor interne privind
procesele educa{ionale si administrative si asigurä gestionarea informaliilor referitoare la
calitate.

În vederea actualizãrii sau îmbunãtãtirii documentelor Sistemului de Management at
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Calitãlii, Biroul de asigurare a calitäfü a elaborat cinci proceduri çi a revizuit alte gase
proceduri pe parcursul ultimului an universitar. Pentru diseminarea informa{iilor si crearea
unei culturi a calitälii în universitate s-a asigurat consultan!ä permanentã referitoare la
aplicarea procedurilor gi documentelor SMC pentru persoanele din structurile de conducere,
responsabilii cu calitatea sau pentru alti membri ai comunitätii academice çi s-au organizat
întâlniri cu reprezentan{ii studen{ilor din CEAC-D pentru identificarea problemelor existente
sau informäri periodice cãtre Consiliul de Administratie privind activitatea de asigurare çi
îmbunãtãtire a calitãtii.

Politici çi strategii privind asigurarea calitälii
Politica de asigurare a calitätii în UTBv (Anexa 1.4 la Raportul de evaluare internã),

elaboratã de rectorul universitãlii çi publicatã pe site-ul universitätii, demonstreazã locul
central al calitãlii în strategia universitã{ii si implicarea totalä a managementului de la cel mai

înalt nivel la realizarea obiectivelor privind asigurarea calitäfii. Sunt precizate si comunicate
principalele mijloace de realizare a calitälii: abordarea integratä a educaliei cu cercetarea
stiintificã, bazatá pe valorile dezvoltärii durabile; evaluarea sistematicã a calitälii programelor
de studii, pentru îmbunätäfirea lor continuä çi adaptarea constantä a ofertei educalionale la

cerinlele piefei muncii; atingerea excelen{ei în cercetarea çtiinlificä; îmbunãtälirea calitätii
pregãtirii resursei umane; participarea activã a studentilor la procesul de asigurare a calitãfii;
orientarea universitãlii spre comunitatea economicã çi socio-culturalä; transparen!ã çi
comunicare privind procesele de asigurare a calitãtii institutionale.

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

Rapoarte anuale (institulional çi pe facultäfi) privind asigurarea calitälii
Rapoartele anuale privind asigurarea calitälii sunt prezentate çi dezbãtute în cadrul

Senatului universitar si în Consiliile facultãlilor gi sunt postate pe site. Astfel, la adresa
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
institutionala/rapoarte. html sunt prezentate Rapoañele de activitate ale Comisiei de evaluare

çi asigurare a calitälii începånd cu anul universitar 2007-2008 si pânä în anul universitar
2016-2017, dar çi Rapoartele anuale de evaluare internã a calita,tii pentru aceeaçi ani

universitari.

//.4.5 Proceduri privind inilierea, monitorizarea çi revizuirea periodícã a programelor çi
activitã{ilor didactice desfãçurate

lnilierea unor noi programe de studii, planificarea lor, monitorizarea si evaluarea
periodicã a calitãfii programelor derulate în universitate se realizeazá în mod sistematic, cu

respectarea unor reguli unitare din Regulamentul privind ini{ierea, aprobarea, monitorizarea

çi evaluarea periodicã a programelor de studii(Anexa 1.37 la Raportul de evaluare internã).
Au fost elaborate si implementate instrumente care sprijinä optimizarea deciziilor

privind proiectarea, organizarea si derularea programelor de studiu. Fundamentarea
deciziilor are la bazá: compatibilitatea cu programele de studii similare din UE, cerinfele
socio-economice ale zonei, numärul de candidati la admitere, numãrul de studenli care au
promovat anul l, formarea unor linii de educalie Licen!ã Masterat Doctorat,
compatibilitatea cu direcliile de cercetare ale departamentelor coordonatoare etc.

Planurile de învã!ämânt ale programelor de studii oferite de universitate sunt
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proiectate în concordanlã cu cadrul nafional çi european al calificärilor si prin comparalie cu

experienfa europeanã gi internalionalä. Procedura internã de initiere a unui program nou de
studii prevede elaborarea unei analize în acest sens. Un exemplu elocvent al preocupärii
pentru sincronizarea cu programele interna{ionale performante sunt douä programe de studii
universitare de licentä introduse în premierä la Bragov çi incluse în Nomenclatorul
specializärilor la iniliativa UTBv: lngineria biomaterialelor si lngineria designului de produs.

Universitatea organizeazá un program de studii universitare de masterat cu diplomä
dublã în parteneriat cu Universitatea Tehnicã din llmenau, Germania, cu finanlare DAAD, iar

din anul universitar 2018-2019 va organiza çi un program de studii universitare de masterat
în domeniul Silviculturii în parteneriat cu patru universitãli prestigioase din Europa giAmerica

- Multiple Purpose Forestry.

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

elemente fu rnizate de mon itorizarea proceselor didactice.
Universitatea dispune de instrumente de evaluare multicriterialä a cadrelor didactice.

Promovarea cadrelor didactice depinde de rezultatele evaluärii lor, care include

autoevaluarea, evaluarea colegialä çi evaluarea de cätre studenfi. Evaluarea cadrelor
didactice se face pe baza unui plan, cu respectarea cerin{ei din Legea educafiei nalionale nr.

112011care prevede ca fiecare cadru didactic sã fie evaluat cel putin odatä la 5 ani.

Evaluare colegialã
Evaluarea periodicã a cadrelor didactice din UTBv se face în conformitate cu

Regulamentul privind evaluarea periodicã a calita[ii corpului profesoral (Anexa 11.34 la

Raportul de evaluare internä). Evaluarea colegialä a activitãtii individuale a cadrelor didactice
este una dintre formele de evaluare a personalului academic, realizatä pentru aprecierea
periodicã a performanlelor individuale, precum çi în situalii speciale (promovare, premiere

etc.).
Evaluarea colegialä este obligatorie si periodicä. Fiecare departament si-a dezvoltat

instrumente proprii pentru evaluarea colegialã, în baza metodologiei cadru stabilitä la nivel

institufional. Rezultatele evaluãrii colegiale sunt utilizate la evaluarea cadrelor didactice de
cãtre seful ierarhic/directorul de departament.

Evaluarea cadrelor didactice de cätre studenfi
Evaluarea activitãlii individuale a cadrelor didactice cuprinde gi evaluarea de cãtre

studen{i (Anexa 1.40 la Raportul de evaluare internã). Rezultatele evaluãrii individuale sunt
utilizate la nivel de departament, facultate çi universitate pentru stabilirea de mäsuri corective

çi fundamentarea deciziilor privind recompensarea/sancfionarea cadrelor didactice.
Evaluarea de cätre studenti esie obligatorie si se face în baza unei proceduri interne.

Sistemul de evaluare se bazeazá pe o aplicatie software. Evaluarea se face semestrial çi se

finalizeazá prin mãsuri de îmbunãtãlire a conlinuturilor si metodelor de predare-învãfare-

evaluare. Existã uneori un interes scãzut în completarea chestionarelor on-line de cãtre

studenfi. Sinteza rezultatelor evaluãrii este dezbätutä în cadrul departamentului si în Consiliul
facultälii çi este comunicatã pä(ilor interesate: cadru didactic titular, conducere si studenti.

Începând cu anul universitar 2016-2017, studen{ii care suslin examele de finalizare a

studiilor universitare de licentä si masterat sunt solicita{i sã îgi exprime opinia despre
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profesorii care le-au marcat cariera profesionalä în timpul studiilor la UTBv. Cadrele didactice
plasate pe primele pozilii ale acestui clasament realizat de cãtre facultäti beneficiazä de o

mãrire salarialã de 15%.

Utilizarea rezultatelor evaluãrii este obligatorie. Pe baza rezultatelor acestor
evaluãri s-a adoptat un sistem de stimulare gi recompensare a personalului didactic: grada{ia

de merit de 25o/o se atribuie prin competi{ie la nivel de universitate, în baza scorului obtinut
de candidafi în ultimii 5 ani (ei sunt ierarhizali dupä o grilã aprobatã de Senat, care cuprinde
punctajul din fiça FRACS (de raportare a rezultatelor cercetärii) si alte trei punctaje care
cuantificã activitatea didacticã çi în interesul învã!ämântului).

Rezultatele obtinute de cadrele didactice în urma evaluãrii colegiale çi a celei fãcute
de studenli sunt avute în vedere gi în rapoartele de apreciere ale membrilor comisiilor de
concurs pentru ocuparea unui post didactic superior.

11.4.7 Baza de date actualizatã sistematic, referitoare la asigurarea internã a calitätii
Mecanisme pentru colectarea, prelucrarea çi analiza datelor çi informafiilor

relevante pentru evaluarea çi asigurarea institufionalã a calitãfii
Universitatea are un sistem informatic adecvat, prin care realizeazá, în mod

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

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

clädire ale universitälii, facultätile, departamentele gi laboratoarele.
Dezvoltarea sistemului informatic are ca referintä bunele practici din universitälile din

tarã si din sträinätate.

Ii[.4.8 Transparenta informaliilor de interes public
Universitatea çi toate facultälile oferã informalii cu privire la programele de studii,

diplomele acordate, organizarea procesului educa!ional, facilitätile oferite studenlilor,
informalii de interes public etc. Comunicarea informa{iilor se face prin: site-ul universitälii
(http://unitbv.ro), mass media, pliante, Ziua porlilor deschise si alte acliuni de promovare a

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

oferitä de universitãlile din Spaliul European al Învä!ämântului Superior. Universitatea
publicã anual un Ghid al studentului, destinat cunoaçterii de cätre studenti a cerintelor
programelor de studii.

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

ilt. MANAGEMENTUL STRATEGTC çt CAPACTTATEA DE ADAPTARE
lll.1. Managementul strategic promovat de l/S

Definirea trãsãturilor caracteristice ale UTBv în raport cu institutiile academice din

România, pe termen lung, a condus la dezvoltarea integratä a educaliei cu cercetarea
stiintificä, cu accent pe excelen!ã, în contextul dezvoltãrii durabile.

Pentru implementarea strategiei universitãlii au fost formulate un set de decizii
strategice si planuri de acfiune, având ca axã centralã promovarea în universitate a valorilor
dezvoltärii durabile (Anexa 1.3 la Raportul de evaluare internä).
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Strategia pentru perioada 2016-2020 are ca axä majorã dezvoltarea resursei umane

çi valorificarea infrastructurii universitälii, cu accent pe punerea în valoare a patrimoniului si a
clädirilor istorice, aläturi de promovarea imaginii universitälii çi a conceptului de dezvoltare
durabilã.

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

nalionalä de dezvoltare;
(ii) în cercetare, prin organizarea activitälii de cercetare stiinlificä în 30 de centre

axate pe domenii çiteme circumscrise mai ales dezvoltärii durabile (Anexa ICDT).

lll.2. Fundamentarea çi realizarea programelor operalionale çi a planului strategic
Universitatea are un plan strategic pentru perioada 2016-2020 si planuri operalionale

anuale, prezentate atât pe suport de hârtie, cât çi electronic, pe pagina web a universitãlii, la
adresa: https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
i"nstitutionalaiplan.Uri-stlategj_c""_e*-"si-op."erationa"l"e_,htm"!.

Ca urmare a managementului strategic performant, se constatã o serie de realizäri la

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

în2012,|a 80 de milioane lei, în 2017);
(b) UTBv are o pozi{ie bine definitã în peisajul academic românesc, prin mäsurile de

salarizare diferentiatã bazatá pe performantã (didacticã si de cercetare), precum si prin

mäsurile de asigurare a unor condilii decente de activitate (programul ,,Omul çi calculatorul",
programul intern ,,Dotarea laboratoarelor", programele de mobilitäfi externe si de atragere de
specialisti din sträinätate) ;

(c) deçi în ultimii 3 ani a scãzut numãrul absolvenlilor de liceu, numärul de studenli ai

UTBv a crescut usor (în special prin creçterea numärului de candidati çi studen{i din alte
judele ale !ärii);

(d) performan{a çtiinlificã a universitãlii a crescut semnificativ, indicatorii relevanli în acest
sens fiind cresterea veniturilor din cercetare, creçterea produc{iei çtiinlifice constând în
articole publicate în reviste indexate lSl cu SRl, atât sub aspect cantitativ, dar mai ales
calitativ;

(e) prin activitätile Centrului Multicultural si ale Centrului Muzical, UTBv are o pozitie

semnificativã la nivel national în ceea ce priveçte implicarea în viata culturalä a comunitãlii.

I I l. 3. Rãs p u n de re gi respons a b i I itate p u b I i c á
Misiunea institutiei este bine precizatä gi are obiective clare, menlionate în Carta

universitarã, Planul Strategic, Planul Operational si alte regulamente gi proceduri

https.//www.unitbv.roldespre-unitbv/informatii-de-interes-public/transparenta-
i nstitutionalaiplan uri ce-si-ooerationale. htm I

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

obiectiv dezvoltarea durabilä în cercetare çi atingerea excelenlei.
În universitate functioneazä si programe de studii specifice zonei: Silviculturã,

Exploatäri forestiere, Cinegeticä, lnginerie Forestierã, Autovehicule Rutiere, Limbä Germanã,
Turism, Educafie fizicä si sporturi montane ç. a. Programele de studii sunt adaptate cerinlelor
pieleifo(ei de muncä si corespund calificãrilor nalionale gi europene.
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tv. coNcLUzil 9r REGoMANDÃRr
rv.1 coNcLuzil

Analiza SWOT
Puncte tari

- universitatea are o organizare coerentä, un sistem adecvat de administrare çi
conducere, bazá malerialã corespunzätoare standardelor, resurse umane necesare pentru

a-çi realiza misiunea si obiectivele asumate;
- sistem de management orientat spre performan!ã în cercetarea stiinfificã, cu structuri

çi instrumente de stimulare, planificare gi control care sprijinä atingerea excelen{ei în
cercetare;

- accent pe componenta de internalionalizare, numeroase acorduri ERASMUS, dar çi
parteneriate semnate cu universitãli de pe întregul mapamond;

- existenfa unei infrastructuri moderne, fapt care asigurä o derulare la standarde de

calitate a proceselor de învätãmânt si a activitälilor conexe acestora çi atragerea unui numär
constant de candidati la admitere;

- infrastructurã de cercetare modernä, concentratä în cadrul ICDT, resurse moderne de

informare-documentare, publicalii si abonamente la baze de date oferite de biblioteca
universitarã;

- creçterea reputatiei universitätii ca urmare a rezultatelor profesionale ale

absolventilor, a implicãrii active a universitãtii si, implicit, a unui numãr din ce în ce mai ridicat

de membri ai comunitãlii universitare în actiuni de responsabilitate socialä, a vizibilitãlii în

cregtere a universitãfii, la nivel de mass-media, în special prin reflectarea evenimentelor de

anvergurã organizate în/de cãtre universitate, a dezvoltärii çi cresterii relevantei actiunilor
iniliate în parteneriat (didactic, cercetare, consultantä) etc.

- ofertä educalionalä diversã, adaptatä cerinlelor pie{ei muncii; institutia manifestä un

interes declarat pentru dialogul cu angajatorii si existä actiuni suslinute în acest sens;
- concluzia fiecãrui expert evaluator pentru programele de studii evaluate s-a

materializat în acordarea cal ificativul ui,,încredere".

Puncte slabe
- participarea neuniformã a cadrelor didactice la activitãlile de cercetare;
- cu toate cä fa!ã de anii trecuti se constatä o oarecare ameliorare, rata abandonului

çcolar, mai ales la nivelul primului an de studii este, încä, la un nivel ce trebuie avut în
atenlie;

- desfäsurarea çi evaluarea practicii studentilor, corespunzãtor cerinlelor de calitate
impuse de curricula universitarä çi de angajatori, trebuie îmbunätãlite;

- deçi numärul proiectelor depuse manifestã o tendin!ä de creçtere în timp, rata de

succes si, implicit, atragerea de finantãri prin intermediul proiectelor de cercetare stiin{ificã
poate fi îmbunãtälitã;

- cultura calitälii este dezvoltatä eterogen la nivelul facultälilor si al departamentelor;
- feedback insuficient sau valorificat doar pa(ial din partea absolventilor çi mediului de

business;
- potential insuficient exploatat referitor la activitälile de consiliere si orientare în carierä

a studentilor, atât prin intermediul CCOC, cât çi al tutorilor.
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Amenin!äri
- concurenfa existentã pe piala educalionalã a învä!ämântului superior, oferta

universitãtilor europene manifestându-se din ce în ce mai agresiv si aträgând candidalii
potenliali din învãtämântul preuniversitar românesc;

- reducerea dimensiunii ,,pie{ei potenliale", ca efect al dinamicii negative din
perspectivä demograficã, al migraliei fo(ei de muncã si al tendinlei unora dintre absolvenlii
de studii preuniversitare de a pleca la studiiîn sträinätate;

- diferente semnificative, uneori antagonice, între valorile promovate la nivelul

sistemului national educafional, de cãtre çcoli, licee, universitäti, autoritäli, si cele prezentate

si sustinute de mass-media, fapt care conduce uneori la aparenta diminuare a interesului gi

preocupärii tinerilor pentru studiu;
- nivelul finantãrii publice pentru educalie çi cercetare çtiinlificã; în contextul actual,

finanlarea publicã pentru educalie çi cercetare s-a redus dramatic, cu efecte negative majore
asupra capacitãlii de dezvoltare a universitãlilor çi, implicit, asupra calitälii în educalie si

cercetare;
- scäderea numãrului absolven{ilor de liceu care promoveazä bacalaureatul si care au

un nivel de pregãtire corespunzãtor pentru a urma studii de nivel universitar;
- cresterea competitiei, în special din partea universitãtilor din strãinãtate, se manifestä

çi pentru absolventi ciclului de licentã/masterat, care aleg sä îçi continue studiile de

masteraUdoctorat la alte universitãti din UE si SUA.

Oportunitäli
- existen{a, la nivelul structurii interne, a unei puternice suslineri pentru accelerarea

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

- conçtientizarea, din ce în ce mai puternicä, la nivelul potenlialilor candidali si a
familiilor acestora, a importanlei calitãlii ofertei educa{ionale, a oportunitãlilor în carierã
oferite la finalizarea studiilor sau în perioada derulärii acestora çi exprimarea op{iunii pentru o

institulie de învã!ãmânt superior sau alta cu o mai mare atenlie çi responsabilitate;
- creçterea numãrului de burse de studii oferite de cätre universitate sau partenerii sãi

institutionali pentru studenti sau capacitatea ridicatã de a räspunde adecvat aspiratiilor
tinerilor de a beneficia de burse de studii si internship-uri în sträinätate;

- creçterea interesului principalilor stakeholderi ai universitãtii de a se implica în
dezvoltarea acesteia;

- fonduri europene ce pot fi accesate de universitate prin participarea în cadrul
competiliilor organizate în cadrul Programelor Operationale aferente exerciliului financiar
2014-2020 (de exemplu, Programul Operational Competitivitate - POC, Programul
Opera{ional Capital Uman - POCU, Programul Opera{ional Regional - POR etc.);

- deschidere spre nevoile comunitãlii (cercetare, formare, consultan!ä etc.).

IV.2 RECOMANDARI

- continuarea eforturilor de atragere de cadre didactice tinere, mai ales în sensul
scoaterii la concurs si ocupärii posturilor de asistent, asiguråndu-se astfel rezerva
necesarä de cadre didactice titulare çi un raport optim între numãrul de studenti si

numärul de cadre didactice titulare;
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deplasarea centrului de greutate în pregätirea studenlilor spre practicä, prin creçterea
numärului de studii de caz prin care sã se dezvolte simtul practic-aplicativ, precum çi
capacitatea de a adopta decizii;
desfäsurarea organizatã a stagiilor de practicã sub coordonarea directã a cadrelor
didactice responsabile;
organizarea formaliilor de studiu, la toate programele de studii, în limitele
standardelor acceptate;
studierea posibilitãlilor de implicare a studentilor din anii terminali de la ciclul de
masterat în cadrul activitãtilor didactice de seminar si laborator, în calitate de mentor,
precum çi asigurarea, în sens mai larg, a unui sistem de mentorat la nivelul
studenlilor, în sensul întäririi legäturilor între generatiile de studenti (de exemplu,
studentii de la masterat sã asigure mentorat studenlilor de la licen!ã);
lãrgirea curriculei universitare prin introducerea de noi discipline op{ionale (de

exemplu la informaticã, medicinã);
dezvoltarea ofertei educalionale de cursuri facultative, corelatã cu elaborarea unei
metodologii mai clare de alegere a acestor disciplinelor de cätre studenti;
acordarea unei atentii märite procesului de finalizare a studiilor prin realizarea lucrãrii
de licentä (conform rapoartelor sintetice realizate de expertii Ia nivel de programe de
studii, s-au recomandat: elaborarea unui ghid de elaborare a lucrãrii de licen!ä, care
sã fie pus la dispozitia studenlilor - Medicinä; mai multe activitäli aplicative, de
metodologie a cercetärii, pentru a ajuta studentii sã poatä realiza mai bine lucrãrile de
licen!ã - Economia comerlului, turismului çi seruiciilo¡ în vederea intensificãrii
preocupãrilor studenlilor privind elaborarea lucrärii de licen!ã, introducerea unei
sesiuni de pre-sustinere a unei pã(i din lucrarea de licen!ã, în principal a design-ului
cercetärii çi a rezultatelor preliminare, în luna aprilie - Pedagogia învä{ämântului
primar çi preçcolar, reparlizarea echilibratã a temelor pentru proiectele de diplomä pe

principalele directii de specializarc parcurse (electrice, termice, ventilare-climatizare,
tehnico-sanitare) çi pe cadre didactice îndrumãtoare - lnstala{ii pentru construc,tii);

- continuarea eforturilor de stimulare a tuturor cadrelor didactice din universitate pentru

îmbunätälirea rezultatelor aferente cercetãrii stiintifice, existând încä, în cadrul
universitãlii, cadre didactice care nu au cel pulin o publicatie sau o realizare didacticã
sau gtiinlificã pe an; preocuparea pentru îmbunãtãlirea producliei çtiinlifice în cazul
cadrelor didactice cu rezultate sub medie;

- încercarea de implicare mai substantialã a studenlilor în activitälile de cercetare;
- identificarea mai multor contracte/proiecte/granturi de cercetare çi/sau educalionale

din surse europene, na{ionale sau în parteneriat cu mediul economic, care sä

valorifice potenlialul de cercetare si didactic al universitãlii;

- analizarea atentä a motivelor retragerii studentilor de la studiu (cauzele abandonului
scolar) si stabilirea unei strategii care sä contribuie la diminuarea semnificativä a ratei

abandonului;
- cregterea fondului de carte (cursuri, lucrãri practice, tratate, monografii) pentru

Medicinã, Administrarea afacerilor (în limba englezã), lnstalalii pentru construc,tii;
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analizarea oportunitãtii legate de alocarea de fonduri pentru construirea unor relele
de intranet, astfel încât, la programul de studli Medicina, sã se poatä transmite în
direct din sälile de chirurgie operalii laparoscopice, gastroscopii, colonoscopii,
coronarografii, examinãrile computer tomografice, de rezonan!ã magneticã si de
radiologie interventionalä;

- creçterea vizibilitälii çi a utilitãlii Centrului de informare çi consiliere pentru orientarea
în carierä în rândul studen{ilor, prin implicarea acestuia în organizarea unor activitãli
de dezvoltarea personalä pentru creçterea competitivitätii absolventilor pe piata

muncii;
- îmbunãtãtirea procesului de monitorizare a inse(iei profesionale a absolvenlilor,

corelat cu crearea la nivel de universitate a unui sistem de promovare a ofertelor de
muncä disponibile pentru absolventi;

- dezvoltarea çi, mai ales, aplicarea consecventã si unitarã a unor proceduri pentru
îmbunãtãlirea procesele necesar a fi implementate, cum ar fi procesul de evaluare a
cadrelor didactice de cãtre studenti (la programul de studii Asrsten{ä socialã s-a
constatat numärul extrem de redus al studentilor care completeazã formularul on-
line);

- intensificarea activitãlilor de promovare a unor domenii çi programe de studii, cum ar
fi Ingineria prelucrãrii lemnului sau lnginerie geodezicä, în cadrul liceelor, cu scopul
creçterii numärului de candidati la admitere;

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

Pentru redactarea Raportului final al ARACIS v-am rämâne îndatorali dacä, am primi

rãspunsul dumneavoastrã pânã la data de25.09.2018, care sã continã inclusiv mäsurile si

termenele preconizate sä räspundã observaliilor gi recomandãrilor formulate. În rãspunsul pe

care îl adresati la scrisoarea ARACIS cu privire la concluziile vizitei de evaluare institu{ionalã
vã rugäm sã faceli referiri si la observaliile evaluatorului sträin si ale studentilor. Pentru
exprimarea unui punct de vedere cât mai obiectiv, vã anexäm aceste rapoarte.

Vã aducem la cunogtin!ã, totodatã, çi faptul cä scrisoarea este elaboratã cu acordul
tuturor membrilor echipei de evaluare çi reflectä, astfel, punctele de vedere ale acestora.

Mullumindu-vä pentru colaborare, primi{i, stimate domnule rector, expresia înaltei
noastre consideratii

Prof. univ n Petrescu
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