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Cãtre,

Domnului Profesor univ, dr, ing. lordan PETRESCU

Presedintele Agenfiei Române de Asigurare a Calitãliiîn Învä!ãmântul Superior

Ref. Räspuns la Adresa nr.5324 din 21,09.2018, de informare privind continutul

Raportului de evaluare externä a calitätii la Universitatea Transilvania din Braçov

Stimate Domnule Presedinte,

Vä adresäm, în primul rând, mullumiri pentru modul profesionist în care Comisia de evaluare a

ARACIS 5i-a îndeplinit misiunea de evaluare externä institutionalá la Universitatea Transilvania din

Bragov. Procesul s-a desfå;urat cu respectarea metodologiei specifice çi a cuprins, pe lângä analiza

în detaliu a rapoartelor de autoevaluare (institufional gi ale programelor de studii), numeroase alte

activitãti menite sá ofere membrilor echipei de evaluare o imagine cât mai corectã si completä

asupra a ceea ce reprezintã Universitatea Transilvania din Bra;ov în prezent, comparativ cu anul

evaluärii externe institufionale precedente, 2013. Aceste activitäli au constat din disculii cu

managementul universitälii ;i reprezentanlii Senatului, cadrele didactice, studenfii, absolvenlii,

reprezentanfiimediului economic;i socro-cultural, precum sidin vizite la câteva obiective definitorii

pentru evolufia institu!iei noastre în ultimii cinci ani: lnstitutul de cercetare-dezvoltare al UTBv,

Biblioteca Universitäfii, Campusul Universitar etc. Dumneavoasträ, ca director de misiune, dar ;i dl

Profesor univ, dr, Räzvan Liviu Nistor, în calitate de coordonator al echipei de evaluatori, ati

coordonat întreaga activitate cu profesionalism ;i colegialitate, Evaluatorul internalional, dl, Prof.

univ. dr. Socha Mieczyslaw, însofit, pentru asigurarea traducerii, de colegii nogtri de la Facultatea de

Litere, a realizat numeroase vizite în universitate si a purtat disculii cu diverse grupuri tintä, în

completarea activitälilor desfäsurate cu plenul echipei de evaluare. Cei doi studenli membri ai

Comisiei de evaluare, Sorin Furdui si Marian Miruna Gäinä, cu sprijinul reprezentantilor studenfilor

din UTBv, au desfã;urat, la rândul lor, o serie de activitáli de evaluare independente, dar au

participat gi la vizitele ;i întâlnirile organizate împreunä cu ceilalfi membri ai Comisiei, Vizita de

evaluare a fost amplä;i a inclus evaluarea externä a 19 programe de studii, pentru care s-au

realizat activitälispecifice de cätre experliievaluatori de specialitate. Acegtia au analizatîn detaliu

programele de studii, formulând observalii ;i recomandäri pertinente,

Cele trei rapoarte înaintate institufiei noastre (raportul echipei de experli evaluatori, raportul

expertului internalional si cel al studenlilor evaluatori) oferä o imagine realistä a Universitälii
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Transilvania, surprinzând elementele sale definitorii, dar ;i unele puncte slabe, pentru care se

impune îmbunätälirea continuä. Apreciem ca utile recomandärile formulate de Comisia de evaluare

pentru cre;terea performan!elor Universitälii Transilvania în ceea ce priveçte îndeplinirea

obiectivelor sale strategice, de asigurare çi dezvoltare a resurselor çi instrumentelor necesare

derulärii proceselor de educafie 5i de cercetare gtiinlificä la standarde de calitate necesare pentru a

fi competitivä inclusiv în plan internalional.

Conducerea universitãlii - Consiliul de administrafie gi Senatul universitar - au luat la cuno;tin!ä

despre confinutul rapoartelor de evaluare ;i este în mäsurä sä comunice Agenfiei Române de

Asigurare a Calitälii în Învätämântul Superior urmätoarele räspunsuri la observatiile pi

recomandärile formulate de cätre Comisia de evaluare externä:

Referitor la recomandarea ,,continuarea eforturilor de atragere de cadre didactice tinere, mai

ales în sensul scoaterii la concurs gi ocupãrii posturilor de asistent, asigurându-se astfel

rezerva necesarã de cadre didactice titulare si un raport optim între numärul de studenti si

numãrul de cadre didactice titulare":

UTBv are în vedere continuarea politicii de recrutare a tinerelor cadre didactice - asistenti si lectori

/;efi de lucräri - din rândul doctoranzilor valoroçi, respectiv al celor care au oblinut de curând titlul

de doctor si care îndeplinesc condifiile interne de performan!ä profesionalä. Angajarea acestora se

face pe posturi pe perioadä determinatä, urmând ca ei sä fie riguros evaluali pe parcursul derulärii

acestui contract, abia apoi se are în vedere titularizarea lor. Se are în vedere permanent mentinerea

raportului optim între numärul de studenli çi numärul de cadre didactice titulare, însä calitatea

profesionalä a personalului didactic este la fel de importantä.

o Termen; permanent

Referitor la recomandarea,,deplasarea centrului de greutate în pregãtirea studentilor spre

practicã, prin cre;terea numárului de studii de caz prin care sã se dezvolte simtul practic-

aplicativ, precum gi capacitatea de a adopta decizii":

UTBv are în vedere: (i) continuarea dezvoltärii de laboratoare didactice în colaborare cu companiile

;i participarea unor speciali;ti din companii la derularea unor aplicalii practice de laborator; (ii)

implicarea unor speciali;ti din companii si institutii partenere din diferite domenii în activitatea

didacticä (organizarea periodicä a unor cursuri, workshop-uri, seminare care sä abordeze teme

concrete de lucru din domeniile lor de activitate); (iii) elaborarea de lucräri de licen!ä/disertafii/teze

de doctoratîn baza unor teme propuse de partenerii economici ;i socio-culturali.

o Termen: permanent

Referitor la recomandarea ,,desfã;urarea organizatä a stagiilor de practicã sub coordonarea

directã a cadrelor didactice responsabile":

în prezent, prin Biroul de relalii cu mediul economic (BRME) al Universrtälii Transilvania din Bragov,

sunt centralizate date privind calendarul activitä!ilor de practicä çi lista cadrelor didactice

coordonatoare, pentru fiecare program de studii, Aceste informalii se actualizeazä la începutul

fiecäruian universitar, în funclie de facultate, orele asociate activitälii de practicä, pot fi distribuite

de-a lungul anului universitar (säptämânal) sau, concentrat, la finalul semestrului al ll-lea.

lndiferent de modul de desfåçurare, fiecare facultate alocä un cadru didactic responsabil pentru

practicä, iar evaluarea finalä a activitätii este realizatä de cätre o comisie,

Pentru o mai bunä organizare ;i monitorizare a activrtälii de practicä, UTBv are în vedere

urmätoarele mäsuri:
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(i) îmbunätälirea modului de comunicare a ofertelor de practicä ale partenerilor din mediul

economic cätre facultä!i, astfel încât cadrele didactice responsabile sä poatä ìdentifica

locurile de practicá ce permit desfägurarea centralizatä a practicii studenlilor.

o Termen: permanent

(ii) dezvoltarea unui portal de practicä (PRACTICA-UTBv) care sä coreleze gi sä centralizeze

date privind ofertele de practicä, convenliile de practicä încheiate pe baza ofertelor,

studenlii care desfägoarä practica gi cadrele didactice responsabile implicate, inclusiv

persoanele responsabile din partea partenerilor,

o Termen: 1 iulie 2019

Referitor la recomandarea ,,organizarea formatiilor de studiu, la toate programele de studii,

în limitele standardelor acceptate":

UTBv a avut întotdeauna în vedere respectarea standardelor privitoare la dimensiunea formaliilor

de studii la toate programele, färä a negl¡a însä principiul eficienfei costurilor procesului didactic.

Pentru a mentine acest echilibru, se investeste constant în modernizarea bazei materiale dedicate

activitälilor didactice, în optimizarea întregii infrastructuri didactice,

o Termen: permanent

Referitor la recomandarea ,,studierea posibilitãtilor de implicare a studenÇilor din anii

terminali de la ciclul de masterat în cadrul activitätilor didactice de seminar ;i laborator, în

calitate de mentor, precum si asigurarea, în sens mai larg, a unui sistem de mentorat la

nivelul studenlilor, în sensul întãririi legáturilor între generafiile de studenfi (de exemplu,

studenfii de la masterat sä asigure mentorat studenlilor de la licentã)":

UTBv va analiza oportunitatea implementärir sistemului de mentorat al studenlilor de la

programele masterale, printr-un program pilot la douã din cele 18 facultäti.

o Termen: 1 octombrie 2019

Referitor la recomandarea ,,|ãrgirea curriculei universitare prin introducerea de noi discipline

optionale (de exemplu la informaticã, medicinä)":

Oferta de cursuri opfionale este constant revizuitäîn întreaga universitate, dar se va urmäriîn mod

special acest lucru în cazul celor douä domenii mentionate.

o Termen: 1 octombrie 2019

Referitor la recomandarea ,,dezvoltarea ofertei educationale de cursuri facultative, corelatä

cu elaborarea unei metodologii mai clare de alegere a acestor disciplinelor de cätre

studenli":

Metodologia de alegere a disciplinelor facultative este, în opinia noasträ, pe de o parte, foarte clarä,

pe de altä parte, foarte generoasä, în sensul cä studenfii pot alege orice disciplinä din orice plan de

înväfämânt care se deruleazä în universitate, în limita a douä cursuri pe an. În plus, studenlii

universitålii noastre nu plätesc taxe pentru disciplinele facultatrve. Ghìdul studentului, distribuit la

începutul fiecärui an universitar celor din anul I confine ;i el informafia referitoare la disciplinele

facultative, formulatäîntr-o manierä accesibilä, Relinem sugestia unuia dintre evaluatori de a veni

în sprijinul studenfilor cu sugestii de discipline facultative compatibile cu domeniul profesionalîn

care suntîncadrafi, dar rämânem fideli ideii de a nu le îngrådi posibilitatea de a explora çi alte zone

ale cunoasterii, chiar putin înrudite cu filiera aleasä pentru viitoarea carierä.

o Termen: 1 octombrie 20'19
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Referitor la recomandarea,,acordarea unei atenlii mãrite procesului de finalizare a studiilor
prin realizarea lucrärii de licen!ä (conform rapoartelor sintetice realizate de experfii la nivel

de programe de studii, s-au recomandat: elaborarea unui ghid de elaborare a lucrärii de

licen!ä, care sä fie pus la dispozilia studenlilor - Medicinã; mai multe activitãti aplicative, de

metodologie a cercetãrii, pentÍu a ajuta studentii sã poatã realiza mai bine lucrãrile de

licen!ã - Economia comertului, turismului ;i serviciilor; în vederea intensificãrii preocupärilor

studenlilor privind elaborarea lucrãrii de licen!ä, introducerea unei sesiuni de pre-susfinere

a unei pãrti din lucrarea de licen!ä, în principal a design-ului cercetãrii ;i a rezultatelor

preliminare, în luna aprilie - Pedagogia învã!ãmântului primar ;i pregcolar; repartizarea

echilibratã a temelor pentru proiectele de diplomä pe principalele directii de specializare

parcurse (electrice, termice, ventilare-climatizare, tehnico-sanitare) gi pe cadre didactice

îndrumätoare - lnstalatii pentru construcÇii)":

UTBv are în vedere analiza celor semnalate de evaluatori în rapoartele lor sì îgi asumä rezolvarea

problemelor respective într-un termen rezonabil de timp (începutul anului universitar urmätor).

Cu toate acestea, menlionäm urmätoarele: {i) Ghiduri de elaborare a lucrärilor de finalizare a

studiilor existä la majoritatea facultälilor si consideräm cä este necesar ca ele sä fie concepute

diferenfiat, pentru a nu se pierde din vedere numeroasele elemente de specificitate ale celor câteva

zeci de domenii existente în universitate; (ii) metodologiei cercetärii i se acordä o mai mare

importan!ä la nivelul de masterat, aceastä disciplinä regäsindu-se (cu diverse denumiriechivalente)

la aproape toate programele ciclului al doilea. Ceea ce se întâmplä la UTBv de doi ani universitari (în

premìerä nationalå, dupä ;tiinfa noasträ) este o mäsurä mult mai utilä pentru familiarizarea

studenfilor ciclului de licen!ä cu cerinfele muncii intelectuale;i, implicit, cu exigenfele elaborärii unei

lucräri de licen!ä: introducerea la anul la unei discipline obligatorii pentru toate programele de

studiiîn care studenfii säînvete regulile scrierii academice (;i implicit, reguli de integritate a muncii

intelectuale gi tehnici de cercetare stiinfificä).

Nu se practicä, deocamdatä, în nicio facultate, sesiuni de presuslinere a lucrärilor de licen!ä (ar fi de

altfel, destul de dificil, dat fiind calendarul academic extrem de încärcat al studenlilor din anii

terminali), dar numero;i studenfi din ultimul an participã la sesiunile de comunicäri gtiinlifice

studenfe;ti ;i la Conferinla AFCO (Absolvenfiiîn fafa Companiilor) cu fragmente din lucrärile lor sau

cu lucräri derivate din tematica tezei de finalizare a studiilor. De asemenea, la aproape toate

programele de licenfä ;i la toate programele de masterat existä disciplina Practicä pentru

elaborarea lucrärii de licen!ä (cu credite transferabile si cu evaluare prin notä a muncii depuse),

disciplinä care Ia multe programe este conceputä ca un atelier ce le permite studenlilor sä î;i
confrunte rezultatele preliminare cu ale colegilor;isä beneficieze de coordonarea cadrului didactic

îndrumätor într-o manierä mai structuratä.

Conducerea universitälii nu a monitorizat pânä acum repartizarea temelor pentru proiectele de

diplomä pe direcÇiile de specializare, läsând la latitudinea fiecärur departament gestiunea acestora,

însä vom aveaîn vedere acest Iucru în anul universitar curent. S-a intervenit centralizatîn aceastã

chestiune într-un singur mod (oarecum indirect), prin adoptarea mäsurii de a-i recompensa (din

veniturile proprii ale universitälii) pe îndrumätorii lucrärilor de licentä/proiectelor de

diplomä/disertaliilor cu o sumä netä de 50 de lei/ lucrare pentru maximum 10lucråricoordonate,

stimulând astfel cadrele didactice din toate domeniile çi direcliile de studii sä coordoneze

lucräri/proiecte de diplomä, urmärind, în acelagi timp, sä asiguräm si calitatea muncii de îndrumare,

prin limitarea la un numär rezonabil de studenti.

Referitor la recomandarea ,,continuarea eforturilor de stimulare a tuturor cadrelor didactice

din universitate pentru îmbunãtátirea rezultatelor aferente cercetärii gtiinfifice, existând
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încã, în cadrul universitãfii, cadre didactice care nu au cel pulin o publicatie sau o realizare

didacticä sau stiintificã pe an; preocuparea pentru îmbunätãfirea producliei ¡tiinlifice în
cazul cadrelor didactice cu rezultate sub medie":

UTBv are în vedere mentinerea programelor interne de stimulare gi recompensare a performanlei

în activitatea gtiinlificä (remunerare diferentiatä pentru publicarea articolelor gtiinlifice în reviste

cotate lSl WoS - Clarivate Analytics cu factor de impact mai mare de 0,5, premierea publicärii

articolelor stiinlifice în reviste lSl WoS cu Scor Relativ de lnfluen!å (SRl) mai mare de 0.1,,

remunerarea diferenfiatä pentru directorii proiectelor de cercetare Stiintificä care au obtinut un

punctaj de cel puÇin 80% din punctajul maxim al competifiei),

Sistemul online de raportare gi evaluare anualä a rezultatelor cercetärii gtiinlifice permite întregii

comunitäli academice accesul la datele raportate çi oferä echipelor de conducere din cadrul

departamentelor ;i facultätilor o imagine clarå asupra performanlei individuale a cadrelor didactice

gi cercetätorilor, Pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice cu rezultate slabe ori sub medie, ne

propunem consolidarea mecanismului de analizä ;i feedback. Astfel, dupä finalizarea raportärii

anuale, consiliile departamentelor vor organiza întâlniri individuale cu cadrele didactice cu

performanle scäzute, identificând împreunä cauzele ;i propunând un plan de mäsuri pentru

îm bu nätätirea rezu ltatel or.

o Termen: permanent

Referitor la recomandarea ,,încercarea de implicare mai substantialä a studenlilor în

activitãlile de cercetare":

UTBv are în vedere cre;terea gradului de implicare a studenfilor în activitatea de cercetare, în

principal prin integrarea acestora în echipele proiectelor de cercetare si intensificarea efortului de

dezvoltare si diversificare a manifestärilor ;i evenimentelor stiintifice dedicate studenlilor (sesiuni

stiintifice, cercuri gtiinfifice studen!e;ti, gcoli de varä). Un prim pas a fost fäcut prin implementarea

în perioada iulie - decembrie 2018 a 14 granturi în cadrul competiliei interne "Granturi pentru

integrarea masteranzilorîn echipe de cercetare". Competilia a fost finanlatä prin proiectul CNFIS-

FDI-2018-0371 | a condus la integrarea în echipe de cercetare si angajarea pe perioada

proiectuluia 28 de masteranzicare ocupä posturide asistenlide cercetare.

o Termen: permanent

Referitor la recomandarea ,,identificarea mai multor contracte/proiecte/granturi de

cercetare si/sau educafionale din surse europene, nationale sau în parteneriat cu mediul

economic, care sã valorifice potenlialul de cercetare çi didactic al universitãlii":

UTBv are în vedere continuarea acliunilor dedicate stimulårii participårii în cadrul competiliilor

nafionale;i internafionale, precum ¡iacfiunile dedicate dezvoltäriicolaboräriicu mediul de afaceri.

Biroul de Management al Proiectelor va monitoriza apelurile de proiecte din cadrul competifiilor

nalionale gi internalionale gi va informa periodìc comunitatea academicä cu privire la oportunitälile

de finanfare. De asemenea, se va continua ;i dezvolta activitatea de training pentru elaborarea

cererilor de finanfare;i managementul proiectelor, fiind organizate sesiuni de instruire dedicate

competiliilor majore. În ceea ce prive;te intensificarea colaborärii cu mediul economic sunt

planificate acfiuni de promovare a serviciilor oferite de lnstitutul de Cercetare Dezvoltare al

Universitålii, incluzând întâlniri cu reprezentanlii companiilor, elaborarea;i distribuirea de materiale

de prezentare (de exemplu, suplimentar,,Catalogului cercetärii" editat din anul 2015, este în curs

de aparifie ,,Catalogul produselor inovative ICDT"), desfägurarea unei campanii prin intermediul

social media,

o Termen: permanent
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Referitor la recomandarea ,,analizarea atentã a motivelor retragerii studenlilor de la studiu
(cauzele abandonului gcolar) gi stabilirea unei strategii care sä contribuie la diminuarea

semnificativã a ratei abandonului":

UTBv are în vedere implementarea Procedurii de monitorizare a abandonului universitar la nivel

centralizat. Pânä în prezent, în cadrul Centrului de informare, consiliere gi orientare a carierei s-au

derulat douä studii centrate pe identificarea factorilor de risc ai abandonului universitar în rândul

studenfilor din anul I (2016 si201B). Rapoartele celor douä studii aratä cä principaliifactoride risc

de ordin demografic sunt asociali veniturilor familiilor, rar principalul factor de ordin psihologic este

angajamentul în învälare al studenlilor din anul l. Dificultälile în analiza detaliatä a motivelor

abandonului universitar sunt generate, în special, de faptul cã studenlii aflafi în situalie de risc de

abandon sau care au luat deja decizia de a renunla la studii pot fi foarte greu contactafi ;i
intervievafr. Ca atare, ne propunem sä includem în procedura de monitorizare a abandonului

universitar un chestionar pentru identificarea motivelor, care säfie completatîn momentul ridicärii

actelor de studii.

o Termen: 1 iulie 2019

În vederea diminuärii semnificative a ratei abandonului generate de angajamentul academic scäzut,

deruläm gi ne propunem sä continuäm derularea în cadrul CICOC a workshop-urilor destrnate

dezvoltärii strategiilor de învälare eficientä ;i strategiilor de gestionare a anxietälii fa!ä de

evaluare. Pentru diminuarea ratei de abandon generate de factori demografici, UTBv a inifiat deja o

serie de proiecte de sprijinire financiarä a studenlilor cu venituri mici sau provenind din medii

defavorizate.

o Termen: permanent

Referitor la recomandarea ,,creçterea fondului de carte (cursuri, lucräri practice, tratate,

monografii) pentru Medicinä, Administrarea afacerilor (în limba englezã), lnstalatii pentru

constructii", UTBv are în vedere un set de mäsurir

(i) implicarea mai activä a coordonatorilor de programe de studii în procesul de achizilii de

cärfi pentru acoperirea fondului de resurse de informare, pe de altä parte, utìlizarea mai

intensä a platformei de E-learning ;iîn activitatea didacticã de la programele cu frecven!ä,

putându-se astfel asigura mai eficient accesul tinerilor la resursele bibliografice actuale;

o Termen: 1 iulie 2019

(ii) continuarea unui program al Editurii Universitälii Transilvania din Bra;ov prin care sunt

stimulate traducerile de carte ;tiinlificä valoroasä; dincolo de beneficiile pentru studenfi,

proiectul are ;i o însemnatä valoare culturalä, prin contribufia la formarea, actualizarea gi

modernizarea terminologiei stiintifice române;ti.

o Termen: permanent

(iii) în mod special, la Facultatea de Medìcinä, unde s-au semnalat cele mai multe probleme în

acest sens, încä de la începutul acestui an universitar au fost predate în editurä patru

manuscrise ;i cursurile universitare respective vor apärea în cel mai scurt timp, 5e va

monitoriza atent achizilia de tratate si cursuri pentru toate disciplinele programelor de

studii din acest domeniu,

o Termen: 1 iulie 2019

Referitor la recomandarea ,,analizarea oportunitãfii legate de alocarea de fonduri pentru

construirea unor relele de intranet, astfelîncât, la programul de studii Medicinä, sä se poatä

transmite în direct din sälile de chirurgie operalii laparoscopice, gastroscopii, colonoscopii,
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coronarografii, examinãrile computer tomografice, de rezonan!ä magneticã si de radiologie

intervenfionalã":

UTBv are în vedere extinderea proiectului Campus Wi -Fi, în prezent implementat în cinci corpuri de

clädire ale universitälii, Sunt în curs de realizare lucrárile de cablare necesare extinderii refelei în

toate corpurile universitälii, urmând punerea în funcliune a echipamentelor, În acest fel, prin

îmbunätäfirea semnificativä a accesului la internet în campusul universitar, funcfionalitälile

platformei E-learning vor putea fi extinse în vederea cre;terii gradului de interactivitate a activitätii

didactice {incluzând distribuire de materiale video, implementare modul live streaming etc.).

o Termen: 1 octombrie 2020

Referitor la recomandarea ,,cregterea vizibilitälii ;i a utilitãfii Centrului de informare gi

consiliere pentru orientarea în carierä în rândul studenfilor, prin implicarea acestuia în

organizarea unor activitäli de dezvoltarea personalã pentru cresterea competitivitãtii

absolvenlilor pe piafa muncii":

UTBv are în vedere sprijinirea în mod constant a studenlilor si absolvenfilor prin activitäli de

consiliere ;i informare în carierä, în vederea cre;terii competitivitätii pi capacitálii de angajare a

acestora pe piafa muncii. în acest sens, pânä în prezent, Centrul de informare, consiliere 5i

orientare a carierei (CICOC) a derulat, anual sau semestrial) activitäli de dezvoltare a abilitälilor

personale de gestionare a propriei cariere (de exemplu, workshop-uri suslinute în cadrul

evenimentului Zilele Carierei), activitäli de dezvoltare a abilitä!ilor transversale (de exemplu

workshop-uri de dezvoltare a abilitälilor de lucru în echipä sau a abiìitälilor de leadership în cadrul

evenimentul Transilvania Summer Event), precum ;i sesiuni de pregätire în vederea elaborãrii CV-

ului sau a participärii la interviul de angajare. Aceste activitäli se deruleazä în parteneriat cu

reprezentanli ai departamentului de resurse umane din cadrul companiilor din judeful Braçov,

pentru a compatibiliza agteptärile studenfilor cu cele ale angajatorilor.

Pentru cre;terea utilitälii CICOC în rândul studenlilor în vederea cregterea competitivitälii viitorilor

absolvenfi pe piala muncii, ne propunem stabilirea unui plan semestrial de activitäfi centrate pe

dezvoltarea personalä, care sá includä activitälile generale derulate pânäîn prezent dar;iactivitäli

specifice adaptate pariicularitälilor domeniilor de studii existente în UTBv. În acest sens, vom

adapta obiectivele ;i confinutul activitälilor la cerinfele gi nevoile domeniilor de studiu/ sau ale

calificärilor solicitate de piala muncii în domeniul respectiv. În aceeasi direcfie, ne propunem sã

construim parteneriate cu angajatorii pe domenii de activitate ;i sä deruläm semestrial activitäti

comune cu angajatorii pe facultä!i/ domenii de studii.

Pentru cresterea vizibilitälii ofertei CICOC ne propunem promovarea pe canale multiple: avizierele

facultälilor (prin afiçe), informarea directä (prin intermediul reprezentanlilor CIC0C în facultäli ;i
prin prezentäri directe ale CIC0C în facultäli, de tipul ,,Ziua consilieriiîn carierä"), online (prin site-ul

UTBv, prin transmiterea de emailuri de informare pe adresele institulionale ale studenlilor) ;i prin

canalele de social media (în special, Facebook), De asemenea, ne propunem promovarea ofertei de

activitäfi, cât gi a fiecärei activitäfi/ eveniment în parte. Participarea la evenimente majore în

universitate (precum deschiderea anului universitar (0rientation day), conferinla,,Absolventiîn fafa

companiilor") este o altä direclie de urmat în vederea cresterii vizibilitälii,

Referitor la recomandarea,,îmbunãtãtirea procesului de monitorizare a inserfiei profesionale

a absolventilor, corelat cu crearea la nivel de universitate a unui sistem de promovare a

ofertelor de muncä disponibile pentru absolvenfi":

UTBv are în vedere crearea unei platforme ALUMNI care, pe lângä asigurarea unei mai bune

comunicäri cu absolvenlii - inclusiv în ceea ce priveste traseul lor profesional - sä asigure çi
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posibilitatea de promovare a ofertelor de muncä din partea absolvenlilor angajafi în companii sau

a celor care desfä;oarä activitäli în firmele propriì. Platforma va avea o secfiune specialä dedicatä

ofertelor de muncã facilitând astfel atât întâlnirea cererii cu oferta de muncä cât gi implicarea

absolvenlilor universitälii în activitáti specifice, Suslinerea financiará a realizãrii platformei va

presupune accesarea unui grant anual de tip Noi dezvoltäm universitatea, ale cäror fonduri provin

din vemiturile proprii ale universitätii,

o Termen: 1 octombrie 2019

Referitor la recomandarea,,dezvoltarea ;i, mai ales, aplicarea consecventå si unitarå a unor

proceduri pentru îmbunãtãlirea proceselor necesar a fi implementate, cum ar fi procesul de

evaluare a cadrelor didactice de cãtre studenli (la programul de studii Asisten!ã socialã s-a

constatat numärul extrem de redus al studenfilor care completeazã formularul on-line)":

Evaluarea cadrelor didactice de cätre studenfi reprezintä un proces care a evoluat timid, cu toate cä

institulia a depus gi depune eforturi consistente pentru aplicarea lui în mod consecvent si unitar.

CEAC-U;i Biroului de asigurare a calitälii asigurå cadrul institufional de desfä;urare (infrastructura,

instruirea membrilor comisiilor CEAC-D, analiza rezultatelor) dar se apreciazä cä oblinerea unui

numär mare de respondenfi are directä legäturä cu dezvoltarea culturii calitäfii. Din aceastä

perspectivä, consideräm cã atât institulia cât ;i studenlii, în ciuda progreselor evidente, mai au de

parcurs un drum semnificativ. CEAC-U va continua acliunile de conptientizare a comunitälii

universitare cu privire la importanla asigurärii interne a calitãfii.

o Termen: permanent

Referitor la recomandarea ,,intensificarea activitãlilor de promovare a unor domenii ;i
programe de studii, cum ar fi lngineria prelucrãrii lemnului sau lnginerie geodezicå, în cadrul

liceelor, cu scopul cregterii numãrului de candidali la admitere":

5e fac eforturi importante în ultimii ani pentru promovarea domeniilor tradifionale si cu caracter de

unicitate - cum sunt programele de licen!ä de la Facultatea de lngineria lemnului - prin vizite în

licee, prin manifestäri stiinfifice ;i culturale cu deschidere cätre toatä comunitatea din regiune, prin

participarea la târguri educafionale, la emrsiuni de radio gi televiziune etc., însä se vor cåuta si alte

modalitäli prin care sä fie atra;i mai mulfi candidali la examenul de admitere,

o Termen: 1 mai2020

Referitor la recomandarea ,,demersuri amplificate pentru un marketing mai bun al

programelor de studii, care sã 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 studenfilor":

De;i bazinul de recrutare al UTBv nu se limiteazä la regiune (v, harta disponibilä pe portalul

https://rei.gov.ro) ;i de;i, în condifiile scäderii populafiei ;colare în România, la multe dintre

facultälile universitälii fluxul de candidali se înscrie pe un trend ascendent, avem în vedere

intensificarea programelor de recrutare a noilor candidali ;i din regiuni de unde în mod tradilional

avem candidali, dar;i din regiuni maiîndepärtate, inclusiv recrutarea de studenfi internafionali.

o Termen: 1 mai 2020

8

Din raportul evaluatorului strãin:



Apreciem raportul evaluatorului international, dl. Prof. univ. dr. Socha Mieczyslaw, care a reugit sä

surprindä, corect ;i obiectiv, stadiul actual al Universitälii Transilvania, Refinem recomandärile

formulate, în raport cu care prezentäm, în continuare, urmätoarele räspunsuri:

1, Raportul de evaluare internä: precizäm cä elaborarea acestui document s-a realizat în

conformitate cu metodologia specificä çi ghidurile ARAC|S, Färä a räspunde unora dintre

comentariile despre care consideräm cä vizeazä mai pufin universitatea (gi mai mult modul în

care evaluatorul sträin înfelege procesul de evaluare externä institulionalä realizat de ARACIS),

retinem recomandarea pentru includerea unei analize 5W0T dupä fiecare standard de calitate

discutat, în locul analizei SWOT globale realizatä la final

2, Misiunea si strategia universitätii: aîa cum se prezintä în raportul de evaluare internã, din anul

2012 existä Consiliului partenerilor din mediul economic gi socio-cultural, care include

reprezentanfii principalelor companii si institufii din regiune; acesta se întruneste de douä ori pe

an cu reprezentanlii universitälii, în vederea analrzärii si implementärii celor mai eficiente mäsuri

de colaborare, în scopul îmbunåtälirii activitälii institutiei noastre. 5e reline recomandarea de a

extinde implicarea membrilor acestui consiliu în procesul de elaborare a strategiei de

dezvoltare a universitäfii;totodatä, se va analiza propunerea de revizuire a moduluiîn care se

elaboreazã planul strategic al universitälii, eventual considerarea reformulärii misiunii gi viziunii

institufiei pentru o mai puternicä individualizare în spaf iul nalional gi internafional al

învãtämântului superior.

3. Politica de asigurare a calitãtii ;i asigurarea internã a calitäfii: suntem bucuro;i pentru

aprecierea drept ,,bunå practicä" a politiciì de asigurare a calitälii implementate de

Universitatea Transilvanra. Totodatä, relinem toate sugestiile pentru cre¡terea eficientei

procesului de asigurare internä a calitäfii, pe care le consideräm în concordan!ä cu viziunea

institu!iei noastre,

4. Învätämântul centrat pe student: aceastä componentã esenlialä pentru implementarea cu

succes a principiilor procesului Bologna reprezintä o preocupare constatä în Universitatea

Transilvania, iar raportul de evaluare internä conline justificäri în spr¡inul acestei afirmalii.

Considerãm utile recomandärile concrete ale evaluatorului international si vom tine cont de ele

în elaborarea planului de îmbunätälire a activitätii institutiei.

5. Proiectarea, elaborarea, monitorizarea ;i evaluarea periodicä a programelor de studii:

recomandärile formulate se regäsesc în acliunile pe care Universitatea Transilvania le

întreprinde cu privire la acest proces complex. Existä cadrul institufional - proceduri ;i
instrumente specifice -însä admitem cä mãsuraîn care acestea se aplicäîn diferitele facultäli

este diferitä. Asadar, Universitatea este în continuare preocupatä sä identificä mäsurile

potrivite pentru îmbunätålirea calitätii programelor de studii, inclusiv prin intensificarea unora

dintre acfiunile recomandate - ce nu sunt limitate de constrângeri legislative sau de finanlare

(de exemplu realizarea unei analize a ofertei educafionale tinând cont de avantajele oferite de

fiecare facultate, extinderea ofertei de programe interdisciplinare, înfiinlarea de comisii

consultative cu parteneri din mediul socio-economic si cultural la nivelultuturor facultälilor çi

cre;terea gradului de implicare a acestora în îmbunätälirea rezultatelor programelor de studii.

Referitor la posibilitatea de a oferi certificate profesronale internationale, se subliniazå faptul

cä Universitatea Transilvania din Bra;ov este, în prezent, cea mai activä institufie cu privire la

obtinerea certificärii EUR-ACE (certificare profesionalä internalionaläîn domeniul ingineriei); de
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asemenea, Centrul de înväfare a limbilor moderne din cadrul UTBv oferä cursuri si posibilitatea

susfinerii examenelor pentru obfinerea certificatelor internalionale de competente lingvistice,

6. Cercetarea ;tiinlificã: programele internationale implementate în ultimii ani au condus la

extinderea refelei de parteneri capabili ;i dispuçi sä contribuie la elaborarea strategiei de

dezvoltare a cercetärii ;tiinfifice. în procesul de elaborare a viitoarei strategii de cercetare se va

avea în vedere posibilitatea implicärii partenerilor externi.

7 , Resurse: ne bucurä aprecierea drept ,,bunä practicä" cu privire la politica transparentä de

remunerare ;i stimulare a angajalilor cu rezultate deosebite în domeniul didactic ;i al cercetárii

gtiinfifice, monitorizarea eficientä a veniturilor Fi cheltuielilor, asigurarea sustenabilitä!ii

instituliei din punct de vedere financiar,

B, lnternafionalizarea: ne bucurä aprecierea drept ,,bunä practicä" cu privire existenfa unei

strategii de internationalizare. Cu toate cä aceasta nu include indicatori-cheie de performan!ä

(Key Performance lndicators - KPI), se precizeazä cä, între indicatorii de performan!ä preväzufi

pentru evaluarea activitälii decanii facultätilor în mandatul 2016-2020, este ;i acela de

înfiinlare a cel pufin un program de studii în limbi sträine. De asemenea, conducerea

Universitälii Transilvania este con;tientä de importanla tot mai mare pe care

internafionalizarea o are în procesul global de dezvoltare institulionalä;i va continua pe

aceastä direcfie, Acceptäm cä informaliile prezentate în raportul de evaluare internä pot fr

îmbunätãlite si refinem recomandarea cu privire la confinutul analitic al rapoartelor viitoare.

9. lnformalie publicã: ne bucurä aprecierea drept ,,bunä practicä" cu privire la publicarea

rapoartelor anuale ale diferitelor structuri din universitate, inclusiv a acelora legate de

asigurarea calitälii. Recomandärile pentru îmbunätãtirea vizibilitälii informaliilor publicate pe

site sunt deja luate în considerare, în contextulîn care, la momentul vizitei de evaluare, site-ul

universitälii era într-un amplu proces de revizuire; acesta va fi finalizat în perioada imediat

urmätoare.

Din Raportul studentilorr

Apreciem raportul studenlilor, realizat pe baza informafiilor acumulate în cadrul activitälilor

preväzute în programul evaluärii externe institufionale, Având în vedere conlinutul säu, modul de

formulare ;i prezentare a observafiilor ¡i recomandårilor (detaliat gi orientat pe aspecte specifice),

consideräm oportunä prezentarea räspunsului Universitälii Transilvania din Bra;ov în contextul

urmätoarelor considerafii generale:

- o parte dintre recomandärile formulate se regãsesc, chiar dacä structurate gi sintetizate diferit,

în scrisoarea înaintatä de Agenlie ;i în raportul evaluatorului internafional. Din aceastä

perspectivä, consideräm cä întregul proces de evaluare externä a fost omogen, grupuri diverse

din echipa de evaluare, pe baza rapoartelor individuale, au ajuns la concluzii asemänätoare;

ráspunsurile se regäsesc în paragrafele de mai sus,

- În spiritul îmbunätåÇirii continue, adoptat de Universitatea Transilvania cu mult timp în urmä,

recomandärile formulate ca urmare a concluziilor desprinse din disculiile cu diversele grupuri

tintä sau pe baza rezultatelor chestionarelor aplicate unui numär de 50 de studenfi pot;ivor
reprezenta o bunã orientare în elaborarea planului de îmbunätäfire a activitälii instituliei. În
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a_ acelaFi timp, suntem con;tienfi cä unele aspecte prezentate au un anumit grad de subiectivism

apärut ca urmare a nivelului redus de reprezentativitate al respondenfilor.

0 serie dintre recomandäri se adreseazä studenfilor Universitälii Transìlvania din Bragov; în

ceea ce priveste institufia, se poate afirma cä toate documentele rezultate în urma evaluärii

externe institulionale vor fi aduse la cuno;tinta întregii comunitäli universitare, inclusiv

studenfilor, care vor avea posibilitatea sä î9i elaboreze propriul plan de îmbunätãlire a

activitälilor (utilizând, dacä vor considera oportun, recomandärile colegilor lor din comisia de

evaluare externä). În calitate de parteneri în procesele de Iuare a deciziilor gi de evaluare gi

asigurare a calitälii, le respectäm independenla cu privire la organizare gi Ie acordäm sprijinul

ori de câte ori acesta ne este solicitat, În plus, organizäm întâlniri periodice cu studenlii

prezenli în diversele structuri institulionale, inclusiv pentru instruiri sau colectare de feedback.

Se subliniazä faptul cä Universitatea Transilvania din Bra;ov îgi doreçte o comunitate

studenteascä informatä si implicatä activ în managementul universitar, dar din aceastä

perspectivä;i studenfii mai au mulli pagi de parcurs.

Tinând cont de pozilia specificä pe care Comisia de eticä si deontologie universitarä o are în

raport cu structurile de conducere ale universitãfii, au fost transmise toate recomandärile ce îi

vizeazá. activitatea atât pre;edintelui acestei comisii, cât ;i pre;edintelui Senatului universitar,

pentru analizä în vederea îmbunätälirii activitälii. De asemenea, Senatul universitar a fost

informat despre recomandärile studentilor din echipa de evaluare externä ce privesc aspecte

ale activitälii sale. Conducerea executivä a universitälii colaboreazä, în continuare, cu ambele

structuri, respectând, pe de altä parte, limitele impuse de legislafie,

Cu privire la asigurarea condifiilor corespunzätoare desfä;urärii activitäfilor specifice

învä!ämântului, dar çi a celor ce privesc aspectele sociale, recomandärile studenfilor sunt, în

cea mai mare parte, în acord cu planul de dezvoltare al universitálii. Mai mult, o parte

semnificativä a acestora este deja acoperitä de mäsuri implementate în universitate (de

exemplu renovarea clädirilor, remedierea problemelor tehnice, dotarea cäminelor studenfegti,

acordarea reducerilor ;i a scutirilor de taxe, implicarea studenlilor în comisiile pentru alocarea

burselor de orice fel etc.), dar care nu au fost cunoscute din cauza limitelor spafiale ;i
temporale în care se realizeazä o evaluare externä.

În ceea ce prive;te activitatea didacticä, cu toate aspectele pe care aceasta le implicä, vom !ine
cont de recomandärile ce nu sunt deja implementate (de exemplu, conform formularului

utilizat la elaborarea figelor disciplinelor, ele trebuie sä continä informalii despre modul de

evaluare/ examinare a studenlilor; planurile de înväfämânt se pästreazä nemodificate pe

întreaga perioadä de ;colarizare a unei promofii; existå gi se aplicä o procedurä de consultare a

absolvenlilor; este în curs de elaborare o procedurä de consultare a angajatorilor cu privire la

rezultatele programelor de studii; existä ;i se aplicá, chiar dacä nu în aceeasi mäsurä în toate

facultälile, o procedurä privind evaluarea periodicä a programelor de studii, în care rolul

studenlilor este definit, dar nu întotdeauna asumat de acestia, etc,). Existä gi recomandäri(de

exemplu introducerea examenului de admitere pentru toate programele de studii) pe care

universitatea nu î;i asumå sá le implementeze, cel pulin nu pe termen scurt sau altele,

preluate direct din practica internafionalä (de exemplu ,,implicarea unor evaluatori externi în

procesul de examinare gi notare a studenlilor, la nivel institufional") asupra cärora, în prezent,

se poate, cel mult, discuta,
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E
- Îmbunätãlirea comunicärii cu studenfii reprezintä un punct important asupra cäruia suntem cu

tolii de acord cä trebuie sä ne aplecäm cu mai multã eficientä, Cre;terea rolului CICOC în acest

context este esenfialä gi trebuie sä continue într-un ritm mai accentuat decât pânä acum, S-au

implementat câteva proiecte de dezvoltare institulionalä pe aceastä direcfie, inclusiv pentru

reducerea ratei de abandon; ne propunem sä continuäm, însä succesul unor astfel de

demersuri depinde foarte mult de modul în care studenlii în;i;i räspund, în calitate de

beneficiari, iar experienta de pânä acum nu este încurajatoare din aceastä perspectivä.

- S-au refinut recomandärile privind îmbunätálirea accesului studen!ilor internafionali la

informalii traduse într-o limbä de circulalie internalionalä,

î,ln concluzie, aÞa cum s-a mai menlionat, cea mai mare parte a recomandärilor studenlilor {mai

pufin cele deja implementate sau cele asupra cärora existä încä puncte de discufie) sunt primite cu

deschidere de universitate, institufia considerându-le utile pentru îmbunätällrea activitälii sale.

*r*

Raportul final al ARACIS, în special observafiile ;i recomandärile formulate de Comisia de evaluare

externä, inclusiv de evaluatorul internafional ;i studenfi, vor fi comunicate întregii comunitäli

universitare ;i analizate în cadrul structurilor de conducere ale universitälii ;i facultälilor, în

vederea identificärii celor mai potrivite cäi pentru îmbunätälirea calitälii proceselor din Universitate

Transilvania din Bragov. Analizele se vor finaliza cu propuneri de acliuni, care vor sta la baza

planurilor de îmbunätäfire a calitälii la nivelul universitäfii, pe facultäli gi departamente. În perioada

urmätoare, planul de mäsuri detaliat va fi propus de Comisia de evaluare gi asigurare a calitälii din

universitate piînaintat Consiliului de administrafie ;i Senatului, pentru discufie gi aprobare.

în final, ne exprimäm încrederea cä, a;a cum s-a întâmplat de fiecare datä cu prilejul evaluärilor

externe (din parteaARAClS -în2OO7 si 2013, sau internafionale -în 20111i2013), perspectiva

obiectivä a experfilor evaluatori exprimatä în raportul de evaluare va constitui un factor

determinant pentru îmbunätälirea calitälii la Universitatea Transilvanra din Bra5ov si consolidarea

culturii calitälii instituliei noastre.

Cu stimä,

loan Vasile ABRUDAN

rsitåtii Transilvania din Brasov
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