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PREAMBUL 

 

 Evaluarea externă instituŃională a UniversităŃii „Transilvania” din Braşov s-a efectuat 

cu scopul certificării calităŃii educaŃiei, cercetării ştiinŃifice, structurilor intituŃionale, 

administrative şi manageriale, a rezultatelor şi performanŃelor academice ale UniversităŃii, 

contribuind prin aceasta la promovarea încrederii publice în regulile şi standardele de 

acordare a calificărilor universitare, respectiv a diplomelor, de către Universitate. 

 

 Obiectivele generale ale evaluării institu Ńionale externe au fost: 

1. Să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităŃi în procesul de predare-

învăŃare din Universitatea „Transilvania” din Braşov. 

2. Să asigure studenŃilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai larg şi rapid la 

informaŃii clare, de încredere şi explicite despre modul în care Universitatea 

„Transilvania” din Braşov oferă programe de studii, diplome şi calificări care respectă 

cerinŃele naŃionale, în conformitate cu standardele academice europene şi principiile 

de calitate. 

3. Să aplice mecanisme specifice de evaluare externă prin care sunt garantate calitatea 

procesului de predare-învăŃare, transparenŃa gestiunii şi responsabilitatea publică a 

UniversităŃii „Transilvania” din Braşov. 

 Pentru a răspunde scopului pentru care s-a realizat evaluarea externă, comisia de 

experŃi-evaluatori a urmărit câteva elemente principale, respectiv: 

• Examinarea mecanismelor şi procedeelor de asigurare şi ameliorarea continuă a 

calităŃii şi a rezultatelor aplicării acestora la nivelul fiecărui program de studiu 

oferit de Universitatea „Transilvania” din Braşov. 

• Modul în care Universitatea a utilizat referinŃele externe incluse în Metodologia 

privind asigurarea calităŃii. 

• Modul în care Universitatea „Transilvania” din Braşov formulează şi 

operaŃionalizează strategii de creştere a calităŃii învăŃământului, cercetării 

ştiinŃifice, structurilor instituŃionale şi administrativ-manageriale. 
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I. Prezentarea universităŃii 
 

Universitatea „Transilvania” din Braşov funcŃionează în baza Legii de organizare a 

învăŃământului superior din 1948, prin care a fost înfiinŃat Institutul de Mecanică şi apoi 

Institutul Forestier (format în 1953). Ele s-au unificat, în 1956, sub numele de Institutul 

Politehnic Braşov, cu două facultăŃi (Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Silvicultură). 

În 1959 ia fiinŃă Facultatea de Industrializare a Lemnului, iar în 1966 Facultatea de 

Tehnologia ConstrucŃiilor de Maşini. În anul 1960 s-a înfiinŃat Institutul Pedagogic cu 

facultăŃile: Matematică, Fizică-Chimie, ŞtiinŃele naturii, Muzică.  

Începând cu anul universitar 1971-1972 se înfiinŃează Universitarea din Braşov prin 

fuzionarea Institutului Politehnic din Braşov cu Institutul Pedagogic din Braşov (Decretul 

Consiliului de Stat nr 348/12.10.1971). 

În baza Hotărârii de Guvern nr. 4894 din 22.03.1999, instituŃia primeşte numele de 

Universitatea Transilvania” din Braşov şi siglă. 

Sediul administrativ al UniversităŃii Transilvania din Braşov este în Braşov, B-dul Eroilor 

Nr.29, iar facultăŃile au diverse locaŃii în oraşul Braşov. Reprezentativă este Colina 

UniversităŃii. 

La data evaluării externe, în cadrul UniversităŃii funcŃionează următoarele facultăŃi: 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie Tehnologică, Facultatea de ŞtiinŃa şi 

Ingineria Materialelor, Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor, Facultatea de 

Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Facultatea de Industria Lemnului, Facultatea de 

Matematică şi Informatică, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Facultatea de Muzică, Facultatea 

de Medicină, Facultatea de Litere, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Facultatea de Drept şi 

Sociologie, Facultatea de ConstrucŃii, Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei.  
 

 
 
 

Tabelul 1 - FacultăŃile UniversităŃii „Transilvania” din Braşov şi numărul studenŃilor  
de la ciclul de licenŃă şi master, în ianuarie 2007 

       Nr. StudenŃi   

  LicenŃă 

Nr.  
crt. 

 
Facultate 

 Anul  
înfiinŃării/ 
reînfiinŃării ZI ID/FR 

Master  

  1. Facultatea de Inginerie Mecanică 1949 1.488 235 209 
  2. Facultatea de Inginerie Tehnologică 1953 1.390 153 269 
  3.  Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria Materialelor 1990 795 0    78 
  4. Facultatea de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor 1990 1.385  0   171 
  5. Facultatea de Silvicultură 1948 1.198 248    58 
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  6. Facultatea de Industria Lemnului 1971 708 0    57 
  7. Facultatea de ConstrucŃii 2003 674 0    89 
 8. Facultatea de Matematică şi Informatică 1971/1991 615 225    85 
 9. Facultatea de ŞtiinŃe Economice 1990 1.849 551  712 
10 Facultatea de Litere 2002 879 357  170 
11 Facultatea de Muzică 1971/1991 176 0  18 
12 Facultatea de Medicină 1991 692 0  139 
13 Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport 2002 400 129  65 
14  Facultatea de Drept şi Sociologie 2002 1.931 598  650 
15 Facultatea de Psihologie – Pedagogie 2004 508 280  0 
TOTAL 14.688 2.776 2.770 

 

În universitate se derulează programe de studii la nivel de licenŃă, masterat, doctorat, 

precum şi programe de formare continuă, în sistemul de învăŃământ forma de zi, la distanŃă şi 

cu frecvenŃă redusă. Tabelul 1 prezintă numărul studenŃilor de la ciclul de licenŃă şi master de 

la cele 15 facultăŃi ale universităŃii. De remarcat că, numai în ultimii 3 ani, numărul 

studenŃilor universităŃii a crescut cu peste 5000, cu o dinamică deosebită a învăŃământului la 

distanŃă şi a studiilor postuniversitare (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Dinamica numărului de studenŃi pe domenii fundamentale 

Pentru a răspunde nevoilor de instruire ale candidaŃilor precum şi ale angajatorilor, 

universitatea şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaŃională, Tabelul 2. La dezvoltarea 

programelor de studii s-a avut în vedere crearea de fluxuri  Studii de LicenŃă – Master – 

Studii Doctorale şi Formare Continuă, care să asigure satisfacerea cerinŃelor reale ale 

mediului socio-economic şi compatibilitatea cu programele dezvoltate în Uniunea Europeană 

şi pe plan internaŃional. 
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Procesul este dinamic şi se derulează concomitent cu analiza oportunităŃii derulării tuturor 

programelor de studii din universitate, pe baza criteriilor: compatibilitatea programului de studii 

cu altele similare din Uniunea Europeană, cerinŃele zonei, numărul de candidaŃi la admitere, 

numărul de studenŃi care au promovat anul I, formarea unor linii de educaŃie LicenŃă – Masterat – 

Doctorat, compatibilitatea cu direcŃiile de cercetare ale catedrelor coordonatoare, etc. Ca urmare, 

anual, sunt propuse spre evaluare noi programe de studii, iar unele programe de studii au fost 

trecute în conservare.  

 
Tabelul 2 - SituaŃia Programelor de studiu – ciclu de licenŃă, master 

şi studii doctorale – pe facultăŃi 

Programe de studiu  
Studii de LicenŃă  

autorizate/ acreditate 

Programe de 
Master 

Autorizate 

 
Nr. 
crt. 

 
        Facultatea 

ZI FR ID Total ZI 
1. Facultatea de Inginerie Mecanică 4 / 5 1 / -       10 11 

  2. Facultatea de Inginerie Tehnologică 5 / 6 - / - 1 /-       12 10 
3.  3. Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria 

Materialelor 
4 / 5 - / - - / -       9   4 

4. Facultatea de Inginerie Electrică şi 
ŞtiinŃa Calculatoarelor 

4 / 4 - / - - / - 8   7 

5. Facultatea de Silvicultură 2 / 2 - / - 1 / - 5   2 
6. Facultatea de Industria Lemnului 1 / 2 - / - - / - 3   2 
7. Facultatea de ConstrucŃii 2 / 1 - / - - / - 3   2 
8. Facultatea de Matematică 

 şi Informatică 
2 / 2 - / - 1 /- 5   1 

9. Facultatea de ŞtiinŃe Economice 1 / 6 - / - 4 / -      11   7 
10. Facultatea de Litere 3 / 3 - / - 2 /- 8   5 
11. Facultatea de Muzică - / 2 - / -  - / - 2   3 
12.  Facultatea de Medicină 1 / 1 - / -  - / - 2   3 
13. Facultatea de EducaŃie Fizică şi 

Sport 
1 / 1 1 / -  - / - 3   1 

14.  Facultatea de Drept şi Sociologie 1 / 2 1 /- - / - 4   8 
15. Facultatea de Psihologie – 

Pedagogie 
3 / - - / - 1 / - 4   - 

34/42 3 / - 10 / -    89  66 TOTAL -  Universitate 
76 3 10       89  66 

 
Procesul de autorizare şi acreditare a fost parcurs, conform legilor în vigoare, pentru 

toate programele de studii care funcŃionează în universitate. SituaŃia juridică a programelor de 

studii la începutul anului universitar 2006-2007 este prezentată sintetic în Tabelul 3. 

Universitatea organizează studii doctorale în 13 domenii, care funcŃionează numai în cadrul 

domeniilor de licenŃă acreditate, conform legii. 
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Tabelul 3 - SituaŃia statutului juridic al programelor de studiu  
în anul universitar 2006-2007 

Programe de studiu forma lungă şi de licenŃă Programe universitare 
de Master 

Forma de 
activitate 

Autorizare provizorie Acreditate Aprobare de funcŃionare 
ZI                   34              42 66 
FR 3               - - 
ID 10               - -  
TOTAL        47              42 66 

 
Derularea programelor de studiu este asigurată de corpul profesoral, care cuprinde 

1595 angajaŃi, dintre care 926 cadre didactice titulare şi profesori consultanŃi, precum şi 669 

personal didactic auxiliar şi TESA.  

 
Anual, universitatea estimează necesarul de cadre didactice şi scoate la concurs 

posturi, cu respectarea procedurilor legale. Accentul se deplasează, în condiŃiile restructurării 

programelor de studii, spre creşterea calităŃii şi eficienŃei proceselor didactice, către atragerea 

tinerilor valoroşi spre cariera universitară, concomitent cu promovarea cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite către treptele superioare ale ierarhiei academice.  

 
La începutul anului universitar 2006, corpul profesoral al universităŃii număra 880 

cadre didactice titulare şi 46 profesori consultanŃi, cu structura pe grade didactice prezentată 

în Fig. 2, la care se adaugă 265 cadre didactice asociate.  
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Fig.2 SituaŃia posturilor didactice vacante şi ocupate, pe grade didactice, 2006-2007 

 
Cercetarea ştiinŃifică constituie o componentă esenŃială a activităŃilor desfăşurate în 

Universitatea „Transilvania”. Echipele de cercetare cuprinzând cadre didactice şi studenŃi 

desfăşoară activităŃi de cercetare şi formare avansată în domenii prioritare, cu precădere pe 

bază de granturi naŃionale şi europene şi contracte. Dinamica ascendentă înregistrată în ultimii 

ani a avut ca urmare o creştere substanŃială a fondurilor atrase prin cercetare precum şi o mai 
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mare vizibilitate la nivel naŃional şi internaŃional, manifestată prin publicaŃii în reviste de 

prestigiu, prin parteneriate cu instituŃii de renume (universităŃi, centre şi institute de cercetare 

ştiinŃifică, companii, asociaŃii etc.) şi prin participare în reŃele tematice. 

 
Dezvoltarea patrimoniului universităŃii s-a făcut concomitent cu evoluŃia ofertei de 

programe de studiu, urmărindu-se permanent modernizarea dotărilor pentru educaŃie şi 

cercetare, dezvoltarea de noi investiŃii, asigurarea de condiŃii bune de învăŃare şi viaŃă pentru 

studenŃi. Fondurile utilizate au provenit atât de la buget cât şi din veniturile proprii ale 

universităŃii. Creşterea veniturilor universităŃii s-a reflectat cu precădere în sporirea 

investiŃiilor, în dezvoltarea şi refacerea patrimoniului, precum şi în creşterea veniturilor 

personalului universităŃii, în limitele impuse de lege. 

 
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Universitatea „Transilvania” din 

Braşov îşi intensifică acŃiunile de asigurare a calităŃii proceselor didactice şi de cercetare, 

pentru a se afirma ca un competitor serios la nivel naŃional şi continental, capabil să atragă 

studenŃi din Ńară şi din străinătate, printr-o ofertă educaŃională diversă, atractivă, care să 

permită absolvenŃilor accesarea cu succes a pieŃei muncii din întreaga Europă. 

 
Asigurarea calităŃii activităŃilor a reprezentat o permanenŃă a managementului universitar; 

astfel, începând cu anul 2001 în Universitate funcŃionează Departamentul de Asigurare a CalităŃii 

(DAC). Activitatea acestuia a fost structurată şi a primit o nouă dimensiune, conform cu Politica 

de Asigurare a CalităŃii în Universitatea „Transilvania”, prin implementarea prevederilor OUG 

75/2005 şi a legii 87/2006 şi dezvoltarea Comisiilor de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii (CEAC) 

la nivelul universităŃii şi la nivelul facultăŃilor. Aceste structuri sprijină managementul la nivel 

de facultate şi la nivelul universităŃii în asigurarea şi îmbunătăŃirea calităŃii, furnizând 

instrumentele necesare monitorizării, analizei şi evaluării interne a activităŃilor desfăşurate şi 

conformitatea acestora cu Planul Strategic şi cu Planul OperaŃional al UniversităŃii.  

 

Începând cu anul 2005, Universitatea „Transilvania” din Braşov onorează realizările 

deosebite ale ComunităŃii academice prin premii, acordate structurilor cu rezultate de excepŃie 

obŃinute în dezvoltarea proceselor din universitate, în promovarea universităŃii, precum şi 

rezultatele deosebite obŃinute, de către studenŃi şi cadre didactice, la nivel naŃional şi StudenŃi 

premiaŃi, Premiile universităŃii, 2006     internaŃional. 
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Promovarea universităŃii se realizează în baza unei strategii ce asigură vizibilitatea 

rezultatelor sale la nivel local, regional, naŃional şi internaŃional prin evenimentele organizate 

şi prin realizarea de materiale de popularizare - Broşura UniversităŃii, pliante ale facultăŃilor şi 

programelor de studii, prin expoziŃii, prin organizarea anuală a Zilei PorŃilor Deschise şi prin 

site-ul universităŃii (www.unitbv.ro ). 
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II. Evaluarea institu Ńională externă 

 

Din totalul programelor pentru ciclul de licenŃă derulate în cadrul celor 15 facultăŃi au 

fost selectate pentru evaluarea calităŃii următoarele 10 programe: Autovehicule rutiere; Maşini 

unelte şi sisteme de producŃie; ŞtiinŃa materialelor; Automatică şi informatică aplicată; 

Ingineria prelucrării lemnului; Matematică; FinanŃe şi Bănci; Medicină; Limba şi literatura 

engleză – limba şi literatura română sau o limbă şi literatură străină; Sociologie. 

 
În cadrul evaluării au participat, alături de comisia desemnată, un reprezentant al 

comisiei instituŃionale, un expert străin, un reprezentant al Comisiei Consultative şi doi 

reprezentanŃi ai studenŃilor. 

 
1) Programul de studiu Autovehicule Rutiere (domeniul de specializare Ingineria 

Autovehiculelor) se derulează în cadrul FacultăŃii de Inginerie Mecanică, fiind coordonat de 

Catedra de Autovehicule şi Motoare.  

Programul de studiu Autovehicule Rutiere a fost gândit ca fiind prima treaptă a unui traseu 

profesional din care mai fac parte cursurile de master „Autovehiculul si mediul înconjurător” (RC 

S108/3149 A), „Sisteme avansate de transport rutier” si „Electrotehnica pentru transportul 

terestru” acreditate de CNEAA. 

Misiunea de bază a Programului de studiu Autovehicule Rutiere este aceea de a forma 

ingineri cu competenŃe în calculul şi construcŃia autovehiculelor, proiectarea asistată a 

componentelor de autovehicule, coordonarea de activităŃi de producŃie, exploatare, distribuŃie, 

întreŃinere şi reparaŃii, evaluare daune şi asigurări, având o bază formativă multidisciplinară. 

În Raportul de evaluare externă se consemnează: 

- misiunea, obiectivele şi competenŃele specifice bine precizate; existenŃa unui evantai larg de 

discipline care asigură pregătirea studenŃilor;  

- Planul de ÎnvăŃământ cuprinde categorii de discipline în proporŃiile recomandate în 

standardele specifice ARACIS. Prin structură şi conŃinut, disciplinele sunt încadrate într-o 

succesiune logică şi asigură pregătirea corespunzătoare programului de studiu; 

- programul de studii este solicitat de un număr mare de candidaŃi la admitere şi îşi găseşte 

echivalent la UniversităŃi din Europa şi Statele Unite. 

- Catedra de specialitate dispune de un personal didactic de valoare (dintre titularii de 

disciplină sunt 13 profesori şi 1 conferenŃiar), specialişti recunoscuŃi, care s-au afirmat prin 

activităŃi ştiintifice, contracte de cercetare, parteneriate cu universităŃi din străinătate, material 

didactic şi publicaŃii ştiinŃifice;  
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- baza materială cuprinde 22 laboratoare de specialitate cu dotare de înalt nivel pe programul de 

studiu Autovehicule rutiere; 

- rezultate notabile în activitatea de cercetare, participare la diferite manifestări stiinŃifice 

naŃionale şi internaŃionale în ingineria autovehiculelor, publicaŃii – cărŃi şi lucrări stiinŃifice; 

organizatori ai Congresului InternaŃional CONAT; 

- initierea unor noi direcŃii de cercetare, de actualitate, pe baza cărora s-au dezvoltat şi direcŃii 

opŃionale de studiu în anii III şi IV:  

- participarea studenŃilor la competiŃii naŃionale, finalizate prin realizări practice (vehicul tot-

teren). 

 
2) Programul de studiu Maşini unelte şi sisteme de producŃie, MUSP (domeniul de 

specializare Inginerie Industrială) funcŃionează în cadrul FacultăŃii de Inginerie Tehnologică 

şi este coordonat de Catedra de Inginerie Economică şi Sisteme de ProducŃie. 

În conexiune cu programul de studiu MUSP sunt dezvoltate un program de studii de 

masterat în limba engleză, cu denumirea "Automation of Manufacturing Systems" şi studii 

doctorale în domeniul ŞtiinŃe Inginereşti, fiind elaborate lucrări de doctorat cu teme din 

subdomeniul Maşini Unelte şi Sisteme de ProducŃie. 

Misiunea programului de studiu este formarea de specialişti în domeniul maşinilor 

unelte şi sistemelor de producŃie, cu accent pe proiectarea asistată de calculator a maşinilor şi 

a sistemelor de producŃie. 

În Raportul de evaluare externă se consemnează: 

- preocuparea anuală privind îmbunătăŃirea conŃinutului disciplinelor din planul de 

învăŃământ, cu introducerea noutăŃilor din domeniu; 

- orientarea în carieră a studenŃilor, prin activităŃi (desfăşurate de cadrele didactice) incluse în 

programe de tutoriat şi consultanŃă pentru studenŃii programului de studiu; 

- evaluarea cadrelor didactice de către conducerea facultăŃii, catedrei, de către colegi şi de 

către studenŃi, pe baza unor proceduri specifice ale universităŃii;  

- evaluarea anuală a cercetării ştiinŃifice a cadrelor didactice şi a direcŃiilor de cercetare; 

- desfăşurarea anuală a sesiunii de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti (luna mai); 

- activitatea de cercetare ştiinŃifică, concretizată în comunicări şi lucrări ştiinŃifice, monografii 

şi alte publicaŃii; există un centru de cercetare ştiinŃifică acreditat, Centrul de Cercetare Maşini şi 

Sisteme de ProducŃie; organizarea ConferinŃei InternaŃionale ICEEMS (International 

Conference on Economic Engineering and Manufacturing Systems); editarea revistei 

ştiinŃifice RECENT, acreditata CNCSIS (B+). 
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3) Programul de studiu Ştiin Ńa materialelor (domeniul de specializare Ingineria 

Materialelor) funcŃionează în cadrul facultăŃii ŞtiinŃa şi Ingineria Materialelor şi este 

coordonat de catedra ŞtiinŃa Materialelor şi Utilaj Tehnologic. 

Programul definşte un traseu de studii care continuă cu masteratul Materiale avansate (în 

limba franceză), deschis tuturor absolvenŃilor de licenŃă ai domeniului Ingineria Materialelor 

şi studii doctorale în StiinŃa şi Ingineria materialelor, organizate de catedra coordonatoare. De 

asemenea, este autorizat un program de studii postuniversitare Ecologia şi ProtecŃia Mediului 

Industrial la care absolvenŃii îşi pot continua perfecŃionarea profesională. 

Misiunea programului StiinŃa Materialelor constă în pregătirea unor coordonatori de 

procese în industrie şi cercetare în special în acele ramuri industriale ce presupun obŃinerea, 

testarea şi procesarea mecanică a diferitelor categorii de materiale, specialişti care să rezolve 

problemele printr-o cât mai realistă abordare practică a acestora, la costuri reduse. 

În raportul de evaluare externă a specializării se consemnează: 

- existenŃa oprtunităŃilor de angajare, dovedite prin rata mare de inserŃie pe piaŃa muncii; 

- facultatea dispune de laboratoare dotate corespunzător, fiind achiziŃionate echipamente de 

ultimă generaŃie precum spectrofotometru, porozimetru etc.; 

- programul de studiu promovează discipline atractive şi mijloace moderne de predare;  

- activităŃile de cercetare se desfăşoară în cadrul direcŃiei de cercetare Materiale Avansate şi 

Ingineria SuprafeŃelor coordonată de catedra organizatoare a programului de studiu şi în 

Centrul de Cercetare acreditat CNCSIS, Procesarea şi Testarea Materialelor cu ProprietăŃi 

Speciale (CES-PROMAT); 

- universitatea oferă prin Casa de cultură mijloace de recreere, iar biblioteca este bine 

apreciată de studenŃi datorită numărului mare de lucrări şi posibilităŃii de documentare 

multimedia şi on-line; 

 
4) Programul de studiu Automatică şi informatică aplicată (inclus în domeniul de studii 

de licenŃă Ingineria sistemelor;) se derulează în cadrul Catedrei de Automatica din Facultatea 

de Inginerie Electrică şi ŞtiinŃa Calculatoarelor. 

DirecŃia de studiu cuprinde programe de studii universitare de LicenŃă- Masterat-

Doctorat şi Formare continuă, fiind organizate de către catedra coordonatoare, studiile de 

masterat Automatică: Sisteme şi Tehnologii Informatice şi de ComunicaŃii  şi Inginerie 

Software în Automatică; studii de doctorat în domeniul Automatică, ŞtiinŃa Calculatoarelor şi 

Inginerie electrică cu conducere realizată de cadre didactice din Catedra de Automatică; 

cursuri postuniversitare. 
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Misiunea programului de studiu este de a forma specialişti în domeniul automaticii şi 

informaticii aplicate. 

În Raportul de evaluare externă a programului de studiu se consemnează: 

- calitatea dotării laboratoarelor în care se desfăşoară activităŃi didactice şi de cercetare; 

utilizarea de softuri de tip open-source (platforma ECLIPSE pentru programe în domeniul 

C/C ++ şi Java, distribuŃii de LINUX, diverse produse IBM, utilizate în regim academic; 

- cercetarea se efectuează în cadrul Centrului de cercetare ştiinŃifică OPTIM – CNCSIS tip 

C 147-CC-C (Anexa 2.23) şi al direcŃiei de cercetare Sisteme pentru controlul inteligent al 

proceselor (SPCIP); 

- facultatea organizează periodic, o data la doi ani, ConferinŃa internaŃională, OPTIM 

„Optimizarea echipamentelor electrice şi electronice), sub egida IEEE (The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), IEE (The Institution of Electrical Engineers & IEE 

Sectia Română) şi a ajuns la ediŃia a 10-a în anul 2006; 

- conducere de doctorat în domeniul programului de studiu, realizată de 6 cadre didactice 

din catedră; 

- cărŃi şi reviste achiziŃionate prin efort propriu în ultimii 5 ani care se află la dispoziŃia 

studenŃilor prin biblioteca proprie a Catedrei de Automatică. 

 
5) Programul de studiu Ingineria prelucrării lemnului (domeniul de licenŃă Inginerie 

Forestieră), derulat în cadrul facultăŃii de Industria Lemnului şi coordonat de Catedra de 

Maşini pentru Industria Lemnului. 

Programul de studiu Ingineria Prelucrării Lemnului constituie prima treaptă a traseului 

profesional ascendent din care mai fac parte cursurile de master „ Modelare şi Optimizare în 

Prelucrarea Lemnului ” şi pregătirea prin doctorat în domeniul Inginerie Industrială, ulterior 

redenumită Inginerie Forestieră. 

Misiunea de bază a Programului de studiu de licenŃă Ingineria Prelucrării Lemnului este 

aceea de a forma specialistul cu studii de licenŃă în domeniul prelucrării lemnului pentru 

tehnologii de prelucrare a semifabricatelor de lemn, a mobilei şi produselor finite.  

In Raportul de evaluare externă a programului de studiu se consemnează: 

- competenŃa personalului didactic din catedra coordonatoare, toŃi titularii de disciplină au 

titlul de doctor sau doctorand (la unele discipline fundamentale şi de domeniu), pregătire 

pedagogică atestată; 

- preocurarea pentru dezvoltarea bazei materiale din laboratoarele didactice, cum ar fi 

laboratorul cu echipamente de măsurare şi verificare tridimensională, aparatură de uscare şi 
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camera de condiŃionare "Feutron" (+ 270°C, - 70°C), instalaŃii eficiente de exhaustare locală, 

instalaŃie IKEA pentru determinarea conŃinutului în produse ale formaldehidei libere, 

aparatura IT; 

- activitate de cercetare ştiinŃifică a cadrelor didactice şi a studenŃilor; organizarea conferinŃei 

internaŃionale ICWSE – International Conference Wood Science Engineering, editarea 

revistei Pro ligno, participarea cadrelor didactice la manifestări ştiinŃifice  

- actualizarea planului de învăŃământ, introducerea unor discipline noi cum ar fi cele de 

securitatea muncii şi protecŃia împotriva focului, cât şi cele de tehnica CN; 

 
6) Programul de studiu Matematică (din domeniul fundamental ŞtiinŃe Exacte), derulat 

în cadrul FacultăŃii de Matematică şi Informatică şi coordonat de Catedra de Analiză 

matematică şi ProbabilităŃi. 

Pentru continuarea studiilor, în cadrul facultăŃii de Matematică şi Informatică 

funcŃionează două cursuri de tip master în domeniul matematicii: Master de ProbabilităŃi şi 

Statistică matematică, Metode matematice şi produse software. Cadrele didactice din facultate 

oferă şi posibilitatea specializării prin doctorat în domeniul matematicii.  

Misiunea programului de studiu de licenŃă în Matematică este didactică şi de 

cercetare. Ea constă în pregătirea la nivel superior de specialişti în domeniul Matematicii, 

apŃi de a desfăşura activitate didactică în învăŃământ preuniversitar sau în domenii ale vieŃii 

economice.  

Din Raportul de evaluare a programului de studiu reŃinem: 

- admiterea în fiecare an s-a făcut pe bază de examen scris, probă tradiŃională; 

- sunt create colective de cercetare înscrise în două direcŃii prioritare de cercetare asociate 

domeniului de licenŃă Matematică: Analiză matematică, probabilităŃi şi aplicaŃii  şi SpaŃii 

Lagrange complexe şi aplicaŃii ; 

- în fiecare an, pe lângă sesiunile ştiinŃifice ale catedrelor, s-au organizat manifestări ştiinŃifice 

naŃionale şi internaŃionale: Seminarul NaŃional de spaŃii Finsler şi Lagrange (din 1979, 

periodic la 2 ani); Seminarul de teoria geometrică a funcŃiilor analitice, Sesiunea ştiinŃifică 

Mathematics and its Applications (aflată la a 20 ediŃie) şi altele.  

 
7) Programul de studiu FinanŃe şi Bănci (Domeniul de licenŃă FinanŃe) se derulează în 

cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi este coordonat de Catedra FinanŃe-Bănci. 

Asigurarea unei continuităŃi în sistemul LicenŃă - Master şi, ulterior, crearea unui 

program doctoral în cadrul acestui domeniu se realizează prin organizarea unui master de 
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specializare în FinanŃe-Bănci şi dezvoltarea a două direcŃii de cercetare, FinanŃe publice, 

politici sociale şi macroeconomie şi FinanŃe şi contabilitate managerială, analiza 

performanŃelor economico-financiare ale firmei, demarate de cadrele didactice ale 

programului de studiu. 

Aspectele semnificative consemnate în Raportul de evaluare a programului de studiu: 

- admiterea, realizată prin examen scris, sub forma de test; 

- cadrele didactice ale programului de studiu au realizat activitate de cercetare ştiinŃifică 

concretizată în granturi europene (Jean Monnet), granturi CNCSIS; este în curs de realizare o 

platformă de cercetare CNCSIS, care va susŃine activitatea de cercetare ştiinŃifică a cadrelor 

didactice şi a studenŃilor; 

- organizarea de manifestări ştiinŃifice: Simpozionul de Economie, SIMPEC, conferinŃă 

internaŃională bienală a FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice; “International Conference on 

Business Excellence”, 2006, organizată în colaborare cu ASE Bucureşti; 

- laboratoarele de cercetare ale facultăŃii sunt constituite, în principal, pe baza Platformei de 

Analize Statistice şi Previziune a fenomenelor Economico-sociale şi Cercetări de marKeTing 

(ASPECKT) laborator care asigură o bază logistică actualizată şi modernă, în conformitate cu 

noile tehnologii ale informaŃiei si comunicaŃiei, pentru realizarea unei platforme integrate de 

cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare aplicativă.  

 
8) Programul de studiu Medicină (Domeniul de licenŃă Sănătate) este cordonat de 

Catedra de Medicină Internă din cadrul FacultăŃii de Medicină. 

Se are în vedere dezvoltarea profesională prin parcurgerea unui traseu de studii 

universitare LicenŃă-Master. În cazul specializării de Medicină, câteva posibile zone de 

masterat sunt: Drept Medical (dezvoltat în colaborare cu Facultatea de Drept), Psihologie 

Medicală (dezvoltată împreună cu facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei), Statistică 

medicală (dezvoltată împreună cu facultatea de Matematică şi Informatică), Managementul 

durerii, Microbiologie clinică, Demografie şi sănătate, Sănătate Sexuală şi Reproductivă.  

Misiunea programului de studiu de licenŃă Medicină constă în formarea de cadre cu 

pregătire superioară, medici de medicină generală, care vor fi capabili să satisfacă nevoile în 

sectorul sanitar, la nivelul exigenŃelor europene. 

 Referitor la această specializare, în raportul de evaluare se constată: 

- dotarea laboratoarelor cu aparatură specifică şi softuri corespunzătoare, studenŃii putând 

lucra efectiv la culegerea, prelucrarea şi analiza datelor (înregistrări ECG, EEG, EMG, 

spinografie); 
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- disciplinele utilizează bazele clinice din cele 5 spitale cu care s-au încheiat acorduri de 

colaborare; 

- activitatea de cercetare a cadrelor didactice este integrată în două direcŃii de cercetare: 

Abordări multidisciplinare ale entităŃilor morfo-funcŃionale umane şi implicaŃii în dezvoltarea 

de strategii moderne preventivo-curative şi Depăşirea provocărilor în bolile cardio-vasculare 

şi un Centru de cercetare acreditat CNCSIS, Calitatea vieŃii şi performanŃa umană. Acest 

centru de cercetare a fost realizat în colaborare, de facultăŃile de EducaŃie Fizică şi Sport, 

Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei din Universitatea Transilvania;  

- Facultatea de Medicină a fost organizator sau co-organizator a 21 de conferinŃe sau 

simpozioane; 

- împreună cu Colegiul Medicilor din Braşov, Facultatea de Medicină editează din 2005 

„Jurnalul Medical Braşovean” revistă în curs de acreditare CNCSIS; 

 
9) Programul de studiu Limba şi literatura engleză – limba şi literatura română sau o 

limbă şi literatură străină (din domeniul de licenŃă Limbă şi literatură) se derulează în cadrul 

FacultăŃii de Litere şi este coordonat de Catedra de Limbi şi Literaturi Străine. 

Fiind conceput pe sistemul de 3 ani de licenŃă, programul pregăteşte absolvenŃi care pot 

urma cursuri de masterat şi doctorat în profil sau în domenii înrudite: limba şi literatura 

engleză/franceză/germană, studii lingvistice, studii culturale britanice, canadiene, americane. 

Există în cadrul facultăŃii programe de masterat care permit o astfel de orientare: Studii 

lingvistice pentru comunicarea interculturală (engleză), Studii interculturale în spaŃiul 

germanic (germană), ŞtiinŃe ale limbii şi comunicării  (română). 

Programul de studiu Limba şi literatura engleză – limba şi literatura română/ franceză/ 

germană formează specialişti cu studii de licenŃă în domeniul limbi şi literaturi, programul 

pregătind în special profesori de limbi şi literaturi pentru învăŃământul secundar, asistenŃi de 

cercetare în domeniul filologiei, consilieri, filologi, lingvisti, experŃi, traducători, interpreŃi 

relaŃii diplomatice, referenŃi literari, secretari literari, editori, redactori, funcŃionari de stat şi 

funcŃionari publici. 

Din Raportul de evaluare se desprind ca elemente semnificative: 

- cercetarea ştiinŃifică legată de Programul de studiu Limba şi literatura engleză – limba şi 

literatura română/ franceză este organizată în două direcŃii de cercetare: Studii literare 

integrate şi Studii sociolingvistice; 

- bază materială adecvată, laborator multimedia pentru limbi moderne aplicate, laborator 

fonetic digital cu sistem de traducere simultană, laborator pentru disciplinele umaniste, 
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Laborator fonetic digital „Prolang”, cu 20 de posturi, laborator biblioteconomie, cu dotări 

moderne; 

- programul de studiu este susŃinut prin dotările Bibliotecii, cu fond de carte şi abonamente 

la publicaŃii de specialitate, fond care anual este actualizat conform cu varietatea şi 

specificitatea disciplinelor, precum şi cu donaŃii existente la Catedra de limbi şi literaturi 

străine, Centrul pentru învăŃarea limbilor moderne, Lectoratul german şi Lectoratul francez; 

- prin munca de echipă a personalului didactic organizat pe cele două direcŃii de cercetare 

ale programului de studiu Limba şi literatura engleză – limba şi literatura română/ franceză/ 

germană, în septembrie 2007 Facultatea de Litere a depus 10 proiecte la concursul de proiecte 

CNCSIS. 

 
 10) Programul de studiu Sociologie (domeniul de specializare Sociologie) se derulează în 

cadrul FacultăŃii de Drept şi Sociologie, fiind coordonat de Catedra de Sociologie.  

Programul de studiu Sociologie a fost gândit ca fiind prima treaptă a unui traseu 

profesional din care mai fac parte cursurile de master Gestiunea şi Dezvoltarea Resursei 

Umane, Gestiunea Campaniilor de Imagine şi Politici Publice. 

În cadrul programului de formare continuă, se va derula începând cu luna aprilie 2007, 

cursul postuniversitar de perfecŃionare „Gestiunea comunicării şi a relaŃiei cu clienŃii”.  

 
Misiunea de bază a Programului de studiu Sociologie este aceea de a forma sociologi cu 

competenŃe în abordarea unei diversităŃi de cariere: în gestiunea şi dezvoltarea resursei umane 

şi a capitalurilor social-umane, în dezvoltare organizaŃională, în politici publice, în dezvoltare 

locală şi regională şi comunicare şi Public Relation. 

În Raportul de evaluare externă se consemnează: 

- misiunea, obiectivele şi competenŃele specifice bine precizate; existenŃa unui evantai larg 

de discipline care asigură pregatirea studenŃilor;  

-  temele de cercetare ale cadrelor didactice cuprinse în planul direcŃiei de cercetare Modelare 

socială şi orientări de valoare se înscriu în aria ştiinŃifică a programului de studii Sociologie;  

-  programul de studiu dispune de 3 laboratoare de specialitate: Analiza datelor sociale, 

Multimedia şi AsistenŃă socială şi comunicare şi de - soft-uri corespunzătoare disciplinelor de 

studiu din planul de învăŃămînt: SPSS14, NVIVO 7. 

 
Din cele 12 fişe ale vizitei, coroborate cu rapoartele aferente, a rezultat că sunt 

îndeplinite criteriile şi indicatorii de performanŃă, fie la valorile minime, fie la nivel ref.1 / 

ref.2. 
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Concluzia fiecărui expert evaluator pe programul evaluat şi pe componenŃa instituŃională 

a fost că Universitatea „Transilvania” din Bra şov prezintă un grad de încredere ridicat 

din perspectiva măsurilor asigurate pentru creşterea calităŃii în procesul de predare-învăŃare şi 

în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor. 

 

În procesul de evaluare externă a calităŃii , s-a pus accentul pe studenŃi, pe informaŃia 

pe care aceştia o primesc despre şi prin programele de studii oferite de Universitatea 

„Transilvania” din Braşov, pe modul în care le este facilitat accesul la învăŃare şi pe 

standardele academice şi competenŃele recunoscute pe piaŃa muncii, care se prezumă a fi 

atinse prin calificările academice obŃinute de fiecare absolvent al UniversităŃii. 

 

Procesul de evaluare externă a combinat aprecierea capacităŃii UniversităŃii 

„Transilvania” din Braşov de a organiza şi derula programe de studii, cu analiza modului în 

care asigură calitatea la nivelul fiecărui program de studiu. Analiza a fost completată cu 

evaluarea sistemului de management al calităŃii creat în Universitate, definit prin documente 

referitoare la structuri specifice, proceduri şi intrumente de asigurare şi evaluare a calităŃii şi 

înregistrări privind funcŃionarea sistemului.  
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III. Capacitatea institu Ńională 

 

Referitor la domeniul „Capacitate instituŃională”,  echipa de evaluare a constatat că 

Universitatea „Transilvania” din Braşov respectă integral cerinŃele normative privind 

structurile instituŃionale, administrative şi manageriale, având misiunea şi obiectivele bine 

precizate, care o individualizează în SpaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior. 

 
Misiunea UniversităŃii „Transilvania” este de a forma specialişti cu pregătire 

superioară în domeniile ştiinŃelor fundamentale, tehnice, economice, juridice, sociale, 

culturale, ale sănătăŃii şi de a furniza cunoştinŃe şi servicii pentru societate. 

În acest sens Universitatea „Transilvania” din Braşov asigură şi dezvoltă resursele şi 

instrumentele necesare derulării proceselor de educaŃie şi de cercetare ştiinŃifică, la 

standarde de calitate necesare asigurării competitivităŃii în SpaŃiul European al 

ÎnvăŃământului Superior şi al Cercetării, definit prin DeclaraŃiile de la Bologna, Copenhaga 

şi Lisabona şi promovat prin Strategia NaŃională pentru ÎnvăŃământul Superior din România. 

 
Pentru realizarea acestei misiuni, au fost stabilite obiectivele cuprinse în Planul Strategic 

al UniversitaŃii pentru perioada 2004-2008: 

a) Afirmarea continuă a UniversităŃii „Transilvania” din Braşov ca instituŃie de referinŃă 

la nivel naŃional, în educaŃie şi în cercetare;  

b) Integrarea UniversităŃii „Transilvania” în SpaŃiul European al ÎnvăŃământului 

Superior; 

c) Creşterea eficienŃei şi a competitivităŃii procesului didactic; 

d) Adaptarea ofertei educaŃionale la dinamica pieŃei muncii; 

e) Dezvoltarea cercetării ştiinŃifice în concordanŃă cu strategia şi priorităŃile definite la 

nivel naŃional şi în Aria Europeană a Cercetării; 

f) Dezvoltarea universităŃii ca pol de excelenŃă în relaŃia cu mediul economic, social şi 

implicarea în viaŃa comunităŃii; 

g) Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei 

universitare;  

h) Centrarea pe student a proceselor din universitate; 

i) Asigurarea calităŃii vieŃii universitare; 
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j) Asigurarea unui mediu adecvat de dezvoltare şi perfecŃionare profesională a comunităŃii 

academice. 

 
Asigurarea calităŃii  activităŃilor educaŃionale şi de cercetare este un obiectiv prioritar 

al politicii universităŃii, formulat la nivelul managementului de vârf şi inclusă în Strategia 

universităŃii pe perioada 2004-2008 şi în Planul operaŃional pe anul 2007. AcŃiunile 

sistematice desfăşurate în universitate pentru îndeplinirea indicatorilor de performanŃă şi a 

standardelor de calitate în educaŃie se sprijină pe principii referitoare la: 

� Dezvoltarea relaŃiilor universit ăŃii cu mediul economic-social, crearea unor 

instrumente şi procese referitoare la identificarea nevoilor, evaluarea satisfacŃiei şi 

realizarea unor strategii comune; 

� ÎmbunătăŃirea continuă a calităŃii educaŃiei şi a cercetării având în vedere 

convergenŃa la cerinŃele din spaŃiul european al învăŃământului superior; 

� Implicarea studenŃilor în asigurarea internă a calităŃii, participarea lor activă la 

evaluarea activităŃii didactice şi a altor servicii, precum şi în procesul de luare a 

deciziilor în universitate; 

� Comunicarea informaŃiilor referitoare la calitate, prin extinderea tehnologiilor 

informatice în asigurarea calităŃii şi crearea unui sistem transparent de informare cu 

privire la calitate, în interiorul şi  exteriorul universităŃii. 

 

Activitatea are la bază Carta universităŃii, accesibilă tuturor membrilor comunităŃii 

universitare, direct şi pe site-ul universităŃii. Universitatea are un Cod de conduită universitară 

care apără valorile libertăŃii academice, ale autonomiei universitare şi integrităŃii etice şi 

dispune de un sistem funcŃional de monitorizare şi control privind respectarea valorilor 

academice, reprezentat prin Comisia de Etică, Comisia de Disciplină şi Comisia de Onoare.  

 
Universitatea „Transilvania” din Braşov are un sistem de conducere care respectă 

reglementările legale în vigoare, principiile managementului modern şi bunele practici din 

Uniunea Europeană. Alegerea personalului cu funcŃii de conducere se face în mod 

democratic, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi are la bază „Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a alegerii structurilor şi funcŃiilor de conducere”. 

 
În toate structurile de conducere sunt reprezentaŃi şi studenŃii. Mecanismele de alegere a 

reprezentanŃilor studenŃilor în Senatul universităŃii, în Consiliile facultăŃilor, în Comisiile de 
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asigurare şi evaluare a calităŃii sunt descrise în Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

alegerii structurilor şi funcŃiilor de conducere şi în Regulamentul pentru reprezentanŃii 

studenŃilor . 

 
În ceea ce priveşte baza materială, Universitatea „Transilvania” din Braşov dispune de 

23 clădiri destinate activităŃilor didactice şi administrative, 4 baze didactice, 13 cămine 

studenŃeşti, 2 cantine, 3 terenuri de sport pentru activităŃi culturale şi sportive. Universitatea 

respectă integral normele tehnice de siguranŃă şi igienico-sanitare. 

 
Toate activităŃile didactice sunt planificate şi se desfaşoară în spaŃii care respectă 

normativele în vigoare. 

Dotarea sălilor asigură cadrul pentru un învăŃământ modern, centrat pe student. 

Universitatea dispune de aparatură multimedia în amfiteatre, laboratoare cu echipamente 

specifice domeniilor sau programelor de studiu pe care le deservesc, calculatoare conectate la 

internet în laboratoare şi softuri specializate pe domeniile de aplicaŃii specifice direcŃiilor de 

studiu. 

Laboratoarele care deservesc disciplinele din planurile de învăŃământ ale programelor de 

studiu sunt dotate cu echipamente, tehnică de calcul şi aparatură la nivelul standardelor 

europene; s-au realizat 53 de laboratoare didactice noi şi  s-au demarat procedurile de 

dezvoltare şi modernizare a încă 30 de laboratoare de licenŃă în anul 2007.    

Este în curs de finalizare platforma e-learning care deserveşte atât învăŃământul la 

distanŃă cât şi învăŃământul de zi. Sunt în curs de realizare 6 platforme CNCSIS, care vizează 

dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea avansată şi crearea resurselor umane înalt 

competitive. Există două săli de calculatoare a câte 50 de posturi şi 4 a câte 25 locuri, 

destinate pregătirii individulale a studenŃilor.  

Universitatea dispune de spaŃii pentru activităŃi sociale şi de agrement. StudenŃii 

beneficiază de posibilităŃi de cazare în cămine modernizate; prin cele 4148 locuri existente în 

cele 13 cămine sunt acoperite integral nevoile de cazare ale studenŃilor. Complexul studenŃesc 

dispune de 2 cantine precum şi de un dispensar studenŃesc. 

 

S-au finalizat lucrările de amenajare a noii biblioteci, cu o suprafaŃă de peste 3000 mp. 

În planul de dezvoltare al universităŃii sunt incluse investiŃii pentru realizarea Centrului de 

Formare Continuă şi a unui Institut de Cercetare ştiinŃifică de excelenŃă.  

direa Rectoratului UniversităŃii  
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Universitatea dispune de resurse financiare suficiente, pe termen scurt, necesare 

realizării misiunii şi obiectivelor fixate şi dispune de rezerve financiare, de surse diversificate 

de finanŃare, de planuri coerente de investiŃii şi de instrumente de gestiune financiară.  

Fig.3 prezintă dinamica 

veniturilor universităŃii în perioada 

2001-2007, pe surse de finanŃare: 

finanŃare de bază din bugetul de stat, 

finanŃare cu destinaŃie specială 

(subvenŃii pentru cămine-cantine, 

fonduri pentru investiŃii şi reparaŃii 

capitale, fonduri pentru burse etc.) şi, în 

2001- 2006 venituri proprii (din taxe 

şcolare, contracte de cercetare ştiinŃifică 

şi alte servicii furnizate). 

 
Asigurarea şi folosirea resurselor financiare se realizează prin procesele specifice 

Compartimentului financiar-contabil din universitate, în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare. 

Activitatea contabilă este informatizată: se utilizează programul pentru evidenŃe contabile 

SICOB şi aplicaŃia de gestiune a şcolarităŃii şi informaŃiilor şcolare AGSIS (include şi 

evidenŃa taxelor şcolare), realizată de un colectiv din universitate.  

 
Planificarea financiară a activităŃilor din universitate se face prin stabilirea alocaŃiei 

bugetare, având în vedere Contractul instituŃional, Contractul complementar şi veniturile 

proprii ale universităŃii. 

 
Taxele şcolare ale studenŃilor sunt actualizate anual, fiind calculate în concordanŃă cu 

costurile medii anuale de şcolarizare din învăŃământul public finanŃat de la buget pentru 

domeniile de licenŃă şi master similare. Taxele de şcolarizare, aprobate anual de către Senatul 

universităŃii, sunt aduse la cunoştinŃa studenŃilor, utilizându-se diverse surse de informare: 

Ghidul admiterii, Contractul anual de şcolarizare, avizierele şi site-urile facultăŃilor. 

 
Pentru categoriile sociale defavorizate, Universitatea acordă asistenŃă financiară, burse 

de ajutor social etc., conform Legilor în vigoare. CondiŃiile de acordare a burselor sociale se 

stabilesc în baza Regulamentului privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, 

precum şi alte ajutoare sociale pentru studenŃii din învăŃământul de stat, curs de zi, cu sau 

Fig.3 EvoluŃia fondurilor universităŃii 
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fără taxă de studii şi sunt comunicate studenŃilor prin Ghidul admiterii, Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenŃilor, prin anunŃuri la aviziere sau pe site-urile facultăŃilor de 

pe pagina web a universităŃii (http://www.unitbv.ro ). Bursele sunt acordate din alocaŃii de la 

bugetul de stat şi din fonduri proprii; Universitatea a acordat sprijin material studenŃilor prin 

reducerea taxei de şcolarizare şi a taxei de cămin. 

 
Modul de gestionare a resurselor financiare ale universităŃii este monitorizat şi evaluat 

anual, atât de conducerea universităŃii, cât şi de către structuri specializate din Universitate şi din 

exterior. 

 
Semestrial, Senatul UniversităŃii realizează analiza eficienŃei folosirii resurselor 

financiare, pe baza documentelor de raportare elaborate de Compartimentul Financiar-

Contabil. Începând din anul 2005, analiza situaŃiei financiare se face şi la nivelul facultăŃilor, 

care a devenit posibilă prin implementarea aplicaŃiilor soft pentru gestiunea proceselor 

didactice, dezvoltate de specialişti din universitate. 

Folosirea acestor instrumente de 

management a asigurat eficientizarea 

financiară a proceselor didactice din 

universitate; dinamica eficientizării pe 

perioada 2003-2006 este ilustrată în 

Fig. 4, din care se vede că în ultimii ani 

s-a reuşit trecerea universităŃii de la 

deficit la excedent bugetar. 

Fig.4 Dinamica eficientizării activităŃii didactice 

 
În sprijinul gestionării corecte a resurselor, Compartimentul de Audit Public Intern 

realizează audituri, conform normelor specifice domeniului. În paralel cu auditurile interne, au 

fost realizate de către Curtea de Conturi, Camera de Conturi Braşov, audituri externe anuale 

finalizate prin Rapoarte de audit, conform legii. Constatările şi recomandările auditurilor au 

fost comunicate conducerii universităŃii care a elaborat planuri de îmbunătăŃire a activităŃii. 

Bilant Universitatea Transilvania 2003-2006
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IV. Eficacitatea educaŃională 

 

Referitor la domeniul „Eficacitatea educaŃională” , Universitatea „Transilvania” din 

Braşov îndeplineşte criteriile privind conŃinutul programelor de studiu, metodele de predare-

învăŃare, rezultatele învăŃării şi activitatea de cercetare ştiinŃifică. 

 
Toate programele de studiu derulate în universitate sunt asociate domeniilor aprobate la 

nivel naŃional şi dezvoltă competenŃe corespunzătoare calificărilor din nomenclatorul naŃional 

al calificărilor. Programele sunt descrise prin pachete de documente care includ: obiectivele 

generale şi specifice ale programului; planul de învăŃământ cu ponderile disciplinelor 

exprimate prin credite de studii ECTS; discipline a căror eşalonare este corelată cu obiectivele 

programlui de studiu; fişele disciplinelor – cu obiective specifice, conŃinuturi, modul de 

examinare şi evaluarea competenŃelor. Există preocupare pentru creşterea flexibilităŃii 

pregătirii profesionale, prin introducerea pachetelor de discipline opŃionale. În prezent, la cele 

10 programe de studiu cuprinse în evaluarea instituŃională, disciplinele opŃionale reprezintă în 

medie 11 % din totalul de credite cumulate la sfârşitul programelor de studiu.  

 
RelevanŃa programelor de studiu este definită de conexiunea cu cerinŃele pieŃei şi cu 

dezvoltarea cunoaşterii şi tehnologiei în domeniu; promovarea specializărilor de cadastru, 

prelucrarea lemnului, construcŃii, telecomunicaŃii, energii regenerabile, înfiinŃarea unei 

facultăŃi de AlimentaŃie Publică şi Turism, sunt câteva exemple în acest sens. În cadrul 

universităŃii, Departamentul de Legătură cu Mediul Economic şi Socio-Cultural din 

universitate a creat cadrul pentru colaborări cu companiile reprezentative din Braşov şi zonele 

limitrofe. 

 
De asemenea, a fost creat un 

Departament de Formare Continuă, 

responsabil de organizarea 

programelor de perfecŃionare şi 

specializare cerute de mediul socio-

economic. În prezent, Departamentul 

de Formare Continuă coordonează 

Fig. 5   Dinamica numărului de cursanŃi din cadrul 
Departamentului de Formare Continuă   
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peste 80 de programe de perfecŃionare şi specializare, cerute de mediul socio-economic, 

însumând un număr de peste 1900 cursanŃi în prima jumătate a anului 2007 (Fig.5). 

 
Universitatea aplică o politică transparentă de recrutare şi admitere a studenŃilor, anunŃată 

public cu cel puŃin 6 luni înainte de aplicare; informaŃiile legate de admitere sunt publicate în 

broşura „Ghidul admiterii” şi pe site-ul UniversităŃii.  

Promovarea se face prin mijloace variate: mass media, Ziua porŃilor deschise, Caravana 

promovării universităŃii (organizată în judeŃul Braşov şi alte judeŃe din Ńară, cu sprijinul 

organizaŃiilor studenŃeşti din universitate). Admiterea se face pe bază de concurs: formele şi 

criteriile de selecŃie a candidaŃilor se stabilesc de către facultăŃi, fiind anunŃate în Ghidul 

admiterii. 

    

În cadrul universităŃii există Departamentul de Pregătire Pedagogică, DPPD, care 

asigură pregătirea pedagogică a personalului didactic din universitate şi sprijină aplicarea unor 

tehnologii pedagogice noi de predare-învăŃare (Problem Based Methods şi Project Based 

Methods), în cadrul unor proiecte educaŃionale derulate în universitate. La toate formele de 

studiu se utilizează metode interactive de predare, bazate pe munca în echipă, comunicarea cu 

studenŃii, antrenarea lor la diferite prezentări sau experimente demonstrative.  

 
Evaluarea activităŃii de către studenŃi, realizată conform procedurii elaborate de 

universitate, arată că peste 50% dintre studenŃii care au participat la sondaj apreciază pozitiv 

mediul de învăŃare-dezvoltare oferit de către universitate şi propriul lor traseu de învăŃare.  

 
Comunicarea personalului didactic cu studenŃii se realizează şi în afara orelor didactice, 

prin consultaŃii, conform unui program stabilit şi prin e-mail. De asemenea, există îndrumători 

de an care realizează interfaŃa dintre studenŃii anului de studiu şi universitate. Prin 

funcŃionarea Centrului de Informare, ConsultanŃă şi Orientare în Carieră, CICOC, 

Universitatea asigură servicii de informare, consiliere şi orientarea în carieră a studenŃilor în 

vederea integrării acestora pe piaŃa forŃei de muncă.  

Universitatea dispune de o bibliotecă universitară modernă, dotată şi organizată la cel mai 

înalt nivel. Are secŃiuni cu acces liber la raft, secŃiuni de împrumut carte, posibilităŃi de 

multiplicare, editură, tipografie. Există biblioteci specializate la FacultăŃile de Muzică şi 

ConstrucŃii, precum şi la fiecare catedră. Sălile destinate studiului numără peste 2000 locuri, 

la care se adaugă locurile destinate studiului din căminele studenŃeşti. 
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Universitatea asigură resurse de învăŃare (manuale, tratate, referinŃe bibliografice, 

periodice, acces la baze de date etc.) în format clasic sau electronic, pentru fiecare program de 

studiu. Biblioteca universităŃii are un fond de 709729 volume (cărŃi, reviste, colecŃii speciale), 

care asigură o bună documentare generală şi de specialitate şi abonamente la reviste româneşti 

şi străine.  

 
AchiziŃiile de publicaŃii efectuate în ultimii 5 ani (Fig.6) au acoperit ca tematică toate 

domeniile de specializare ale facultăŃilor; în prezent este în derulare achiziŃionarea de lucrări 

de referinŃă, apărute în ultimii 5 ani, pentru disciplinele de la toate programele de studiu, pe 

baza propunerilor făcute de titularii disciplinelor.  
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Fig.6   Dinamica Fondului de publicaŃii 
 

 
În paralel cu dezvoltarea fondului de publicaŃii al bibliotecii, ca sursă de informare, s-a 

realizat accesul la baze de date şi informaŃionale de renume (Springer, Engineering Village, 

Ebsco, SCOPUS, PIO, LION, MLA - acces permanent, Science Direct, EBSCO - acces 

temporar. Acest lucru a devenit posibil prin informatizarea bibliotecii, prin care s-a creat un 

sistem integrat (bazat pe softul de bibliotecă LIBERTY şi tehnologia Internet), ce include 

toate facilităŃile necesare pentru administrarea bibliotecii. Aplicarea noilor tehnologii de 

informare creează premizele unui proces de învăŃământ de calitate, oferind utilizatorilor 

servicii de informare-documentare de înaltă Ńinută, prin accesul rapid la informaŃie, îndrumări 

metodologice, informări/ cercetări bibliografice, consultarea bazei de date on-line, împrumut 

inter bibliotecar, utilizarea resurselor de informare naŃionale şi internaŃionale prin internet etc.  

 
Biblioteca sprijină procesul didactic şi prin serviciile realizate de Editura UniversităŃii 

„Transilvania” din Braşov, acreditată CNCSIS conform Adresei Nr.1615/ 29 mai 2002 şi 

reacreditată în 2006. Editura are ca misiune publicarea de lucrări pentru învăŃământul 
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superior: monografii, cărŃi, lucrări ştiinŃifice şi alte lucrări necesare învăŃământului. Editarea 

lucrărilor se face în baza unor norme interne şi a planului editorial anual aprobat de Rectorul 

universităŃii.  

 
Rezultatele învăŃării, ocupă un loc important în evaluarea calităŃii şi se definesc având în 

vedere performanŃele absolvenŃilor. Analizele din Rapoartele de evaluare internă ale 

programelor de studiu arată că rata de inserŃie a absolvenŃilor este peste nivelul de 50%, la 

toate programele de studiu evaluate, iar ponderea absolvenŃilor ultimelor două promoŃii 

admişi la studii universitare de masterat este peste 20%.  

 

Înfiin Ńarea AsociaŃiei absolvenŃilor 

ALUMNI (Alma Mater Brasovensis) 

creează posibilitatea evaluării 

sistematice şi continue a evoluŃiei 

absolvenŃilor şi valorificarea eficientă a  

informaŃiilor de la aceştia pentru 

îmbunătăŃirea serviciilor educaŃionale.  

 
 

AsociaŃia Alumni – pagina web 
 

Universitatea oferă servicii variate, sociale, culturale şi sportive. Un număr de zece 

asociaŃii studenŃeşti sunt înregistrate în universitate adresându-se practic studenŃilor de la toate 

programele de studii. 

Cercetarea ştiinŃifică reprezintă o componentă esenŃială a activităŃii academice în 

Universitatea „Transilvania” din Braşov. Activitatea de cercetare este o sarcină a fiecărui 

cadru didactic: normele de cercetare sunt stabilite cu respectarea legilor în vigoare, prin 

proceduri proprii. 

 
Orientarea şi obiectivele strategice privind cercetarea se stabilesc pe termen lung şi 

mediu, atât la nivelul universităŃii cât şi la nivelul facultăŃilor. Strategiile de cercetare la nivel 

de facultate sunt integrate în strategia generală şi sunt în concordanŃă cu programele de studiu; 

planurile strategice sunt prezentate pe site-urile facultăŃilor. 

 
Promovarea, în ultimii ani, a calităŃii şi competitivităŃii cercetării la nivel naŃional şi 

european a impus definirea direcŃiilor majore în care universitatea dovedeşte excelenŃă în 
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cercetare, domenii care o individualizează şi care îi asigură posibilitatea de afirmare în relaŃia 

cu alte universităŃi, centre de cercetare ştiinŃifică, companii, asociaŃii profesionale. 

Implementarea acestei strategii s-a făcut prin crearea unui sistem performant de management 

al activităŃii de cercetare ştiinŃifică, caracterizat prin structuri şi metode specifice de 

planificare, monitorizare şi evaluare a rezultatelor. 

 
Au fost definite 43 de direcŃii de cercetare ştiinŃifică, grupate în 14 axe prioritare de 

cercetare, în conexiune cu direcŃiile prioritare de cercetare la scară naŃională şi europeană. 

Afilierea cadrelor didactice la DirecŃii / Centre de cercetare este realizată în funcŃie de 

competenŃe. Anual, fiecare DirecŃie de cercetare întocmeşte un Raport de cercetare, care este 

evaluat intern, conform unor standarde proprii. Rezultatele evaluării interne constituie baza 

formulăriii strategiei de dezvoltare a cercetării pentru perioada următoare. 

 
În universitate se derulează un număr important de contracte şi proiecte de cercetare 

finanŃate prin programe naŃionale şi europene. Universitatea Transilvania este cordonator sau 

partener la granturi şi proiecte finanŃate din fonduri europene; extinderea cercetării la nivel 

european este în conexiune cu dezvoltarea parteneriatel or cu universităŃi din Uniunea 

Europeană.  

 

  
 
   Fig.7  Dinamica activităŃii de cercetare ştiinŃifică 

 

Activitatea de cercetare este coordonată de Prorectorul cu cercetarea şi de Consiliul 

ŞtiinŃific - la nivelul universităŃii, de Prodecani – la nivelul facultăŃii şi de Coordonatorii 

DirecŃiilor de cercetare. Acestea sunt sprijinite de structuri specifice create pentru realizarea 

unor servicii suport: Departamentul de Management al Proiectelor de EducaŃie şi Cercetare – 

DEMPEC, aflat sub coordonarea directă a Rectorului UniversităŃii, acordă consultanŃă pentru 

elaborarea propunerilor de proiecte, monitorizarea proiectelor şi gestiunea informaŃiilor 

necesare managementului cercetării ştiinŃifice din universitate; Centrul de tehnologii, 
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inventică şi business, care realizează servicii de protecŃie a proprietăŃii intelectuale şi 

realizează prototipuri pentru produsele proiectate în cadrul centrelor de cercetare. Există în 

derulare un proiect Infratech privind deschiderea în septembrie 2007 a Incubatorului 

tehnologic şi de afaceri PRO-RES, infrastructură de inovare şi transfer tehnologic pentru 

creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării universitare prin crearea de 

prototipuri pentru produse noi. 

Universitatea promovează valorificarea rezultatelor cercetării prin dezvoltare de produse 

şi prin publicarea în reviste şi jurnale de Ńinută ştiinŃifică ridicată. Anual, în universitate se 

organizează conferinŃe internaŃionale, care au deja tradiŃie şi care reunesc specialişti în 

domenii variate din întreaga lume 

În cadrul universităŃii este organizată Şcoala doctorală, care funcŃionează în baza unui 

regulament propriu; direcŃiile (domeniile) de doctorat sunt asociate programelor de studiu 

acreditate. 

 
Au fost create şi dezvoltate proceduri şi aplicaŃii software pentru planificarea şi 

evaluarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică; evaluarea anuală a activităŃii de cercetare se face 

la nivel individual, prin Fişa de cercetare (http://cercetare.unitbv.ro/FRACS), la nivel de 

DirecŃii de cercetare şi pe universitate. Există în derulare un proiect CEEX coordonat de 

Universitatea „Transilvania”  din Braşov, care urmăreşte să stabilească indicatori şi să creeze 

instrumente de evaluare a calităŃii cercetării; proiectul favorizează schimbul de experienŃă cu 

universităŃile şi centrele de cercetare partenere (http://leda.unitbv.ro/OPTIM/CEEXCEREX.html). 

 

Rezultatele activităŃii de cercetare ştiinŃifică sunt valorificate prin publicare; principalele 

rezultate obŃinute în activitatea de cercetare la nivelul anului 2006 sunt reflectate în: 40 teze 

de doctorat finalizate, 1144 articole publicate în Ńară şi străinătate, 34 articole publicate în 

reviste cotate ISI, 360 cărŃi publicate în Ńară, 8 cărŃi publicate în străinătate, 1 brevet de 

invenŃie. 

 
S-au identificat şi laturi ale activităŃilor care necesită o concentrare a eforturilor în 

perioada următoare: implementarea mai rapidă a planului de activităŃi al Centrului de 

Informare, ConsultanŃă şi Orientare în Carieră, CICOC; îmbogăŃirea metodelor de comunicare 

(directă şi prin reprezentanŃi) cu studenŃii şi cu absolvenŃii. 
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V. Managementul calităŃii 

 

În ceea ce priveşte domeniul „Managementul calităŃii” , Universitatea „Transilvania” 

din Braşov are implementat sistemul de asigurare a calităŃii şi are definite strategii şi politici 

pentru asigurarea calităŃii.  

 
Coordonarea proceselor de evaluare şi asigurare a calităŃii este realizată de Comisia de 

Evaluare şi Asigurare a CalităŃii – CEAC pe universitate, care are în subordine comisiile 

CEAC create la nivel de facultate şi program de studiu. Departamentul de Asigurare a 

CalităŃii, DAC este compartimentul de specialitate, cu responsabilităŃi privind elaborarea/ 

gestionarea documentelor/ instrumentelor pentru managementul calităŃii, coordonarea 

procesele de audit şi evaluare internă.  

 
CEAC pe universitate, împreună cu DAC sprijină conducerea universităŃii în atingerea 

obiectivelor referitoare la calitate. ActivităŃile specifice domeniului au la bază experienŃa 

anterioară determinată de existenŃa sistemului de management al calităŃii după modelul ISO 

9001, implementat şi certificat în anul 2001. În prezent, demersul pentru calitate are la bază 

Metodologia şi ghidurile ARACIS, a căror diseminare şi aplicare s-a făcut prin organizarea de 

seminarii şi workshop-uri pentru crearea culturii calităŃii şi implicarea personalului în 

procesele de asigurare şi evaluare a calităŃii. 

 
În universitate au fost implementate, încă din anul 2002/2003, proceduri pentru: iniŃierea 

şi proiectarea programelor de studiu, evaluarea specializării, evaluarea activităŃii de către 

studenŃi etc. În prezent se aplică Regulamentul privind iniŃierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii, elaborat în conformitate cu Metodologia şi 

Ghidurile ARACIS. S-au dezvoltat instrumente specifice de asigurare a calităŃii în cercetarea 

ştiinŃifică. 

 
Auditarea internă se realizează efectiv în baza regulamentelor şi procedurilor proprii, la 

nivel de instituŃie şi pe compartimente şi priveşte domeniile financiar-contabil, procesul de 

predare-învăŃare-evaluare, cercetare ştiinŃifică, administrativ. Sunt implicate, Compartimentul 

de Audit Public Intern - cu responsabilităŃi privind procesele financiar-contabile şi 

Departamentul de Asigurare a CalităŃii, care realizează audituri privind procesele educaŃionale 
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şi administrative. Auditul activităŃii de cercetare ştiinŃifică la nivel individual şi la nivelul 

direcŃiilor de cercetare este asigurat de Prorectoratul cu cercetarea ştiinŃifică.  

 
În perioada următoare, trebuie avută în vedere creşterea gradului de informatizare a 

datelor referitoare la studenŃi precum şi implementarea pe scară mai extinsă a unui sistem de 

legături cu studenŃii şi angajatorii, ca metodă rapidă şi eficientă de sprijin a strategiei 

universităŃii pentru adaptarea ofertei de educaŃie la nevoile economice şi sociale.  

 

VI. Concluzie 

 

Se apreciază că Universitatea „Transilvania” din Braşov a furnizat informaŃii complete şi 

credibile, că misiunea asumată conŃine elemente de specificitate şi oportunitate în concordanŃă cu 

cadrul naŃional al calificărilor şi cerinŃele pieŃei forŃei de muncă, că dispune de capacitate 

insituŃională şi managerială de asigurare şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii programelor de studii şi 

de susŃinere eficientă a învăŃării în vederea realizării standardelor de absolvire.  

 

VII. Calificativ 

 

În baza concluziilor reieşite din rapoartele de evaluare a programelor de studii şi a 

componentei instituŃionale rezultă că Universitatea „Transilvania” din Braşov prezintă un „grad 

de încredere ridicat” din perspectiva măsurilor asigurate pentru creşterea calităŃii în procesul de 

predare – învăŃare şi în exercitarea dreptului legal de acordare a diplomelor şi calificărilor. 

 

VIII.  Recomandări 

 
Se recomandă concentrarea preocupărilor pentru creşterea calităŃii proceselor de educaŃie 

şi de cercetare, prin trecerea de la nivelele actuale ale indicatorilor de performanŃă la 

standarde superioare (ref. ARACIS) sau definirea unor standarde proprii acolo unde 

standardele ARACIS sunt îndeplinite la maxim. 

 
 

A. StudenŃi 

1. Creşterea fondurilor din resurse proprii utilizate pentru acordarea de burse si alte 

forme de sprijin material pentru studenti. 



 32 

2. Dezvoltarea, in măsură mai extinsă, a instrumentelor şi a structurilor de comunicare şi 

colaborare cadre didactice – studenŃi pentru îmbunătăŃirea activităŃilor de predare-

invăŃare-evaluare. 

3. Implicarea mai activă a reprezentantilor studenŃilor de la nivelul tuturor structurilor 

(an de studii, program de studii, facultate, universitate) in procesele decizionale. 

4. Dezvoltarea în continuare a mecanismelor de feed-back pentru asigurarea informaŃiilor 

privind performanŃele absolvenŃilor şi satisfacerea cerinŃelor societăŃii. Se recomandă 

extinderea permanentă a bazei de date oferită de asociaŃia absolvenŃilor ALUMNI. 

 
 
B. Activitate Didactică 

1. Continuarea lărgirii şi diversificarii ofertei de studii, Ńinând seama de nevoile 

identificate în piaŃa forŃei de muncă la nivel naŃional/european şi de cerinŃele 

beneficiarilor direcŃi. 

2. Continuarea dezvoltării infrastructurii activităŃilor aplicative pentru toate programele 

de studii de licenŃă, cu accent pe noile programe lansate si acreditate ARACIS. 

3. Continuarea extinderii facilităŃilor de predare/invăŃare/evaluare, cu accent pe 

infrastructua IT şi multimedia. 

4. Extinderea proceselor de evaluare a disciplinelor din planurile de învăŃământ, cu 

implicarea activă a studenŃilor. 

5. Extinderea activităŃii de evaluare a cadrelor didactice de către studenŃi şi în sistem peer 

review. 

6. Continuarea şi extinderea programelor internaŃionale de dezvoltare curriculară în 

parteneriat, pentru derularea de programe de studii conform principiilor DeclaraŃiei de 

la Bologna. 
 

C. Activitatea de Cercetare Ştiin Ńifică 

1. Dezvoltarea de structuri instituŃionale de cercetare ştiinŃifică prin transformarea 

direcŃiilor de cercetare performante în centre de excelenŃă la nivel naŃional. 

2. Creşterea implicării universităŃii în susŃinerea financiară şi logistică a direcŃiilor de 

cercetare performante. 

3. Stimularea performanŃei direcŃiilor de cercetare din universitate în cercetarea finanŃată 

prin competiŃie. 

4. Concentrarea şi folosirea eficientă a resurselor de cercetare ştiinŃifică prin promovarea 

de structuri adecvate şi mecanisme colaborative. 
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5. Extinderea parteneriatelor şi accesarea reŃelelor internaŃionale pentru creşterea 

vizibilit ăŃii şi eficienŃei cercetării ştiinŃifice din universitate. 
 

D. Management Universitar 

1. Continuarea dezvoltării de instrumente şi structuri de management, pentru creşterea 

calităŃii proceselor didactice, de cercetare ştiinŃifică şi colaborare cu mediul economic 

şi socio-cultural. 

2. Continuarea dezvoltării instrumentelor de comunicare în interiorul şi exteriorul 

universităŃii. 

3. Utilizarea prezentului set de recomandări în elaborarea Planului operaŃional 

2007/2008. 
 

Bucureşti, 

15 iunie 2007  

 

Director de misiune,      Coordonator echipă de experŃi, 

Prof. univ. dr. Mircea Muthu    Prof. univ. dr. Victor Munteanu 


