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1. Indicatorii de performanţă pentru prodecani şi directorii de departament, pentru perioada 2016-2020,
sunt stabiliţi conform Anexei l.

Răspunde: Consiliul de Administraţie

2. Se supune spre aprobarea Senatului Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat -
sesiunea septembrie 2016 (Anexa 2).

Răspund: Directorul SOI, Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi inţormotizorea,
Rectorul

3. Se supune spre aprobarea Senatului Metodologia privind alegerea membrilor Consiliului Şcolii Doctorale
Interdisciplinare (C-SDI) din Universitatea Transilvania din Braşov (Anexa 3).

Răspund: Directorul CSUD, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatlzorea, Rectorul

4. Se lansează a doua competiţie din anul 2016 a programului Bursa Universităţii Transilvania din Braşov
pentru mobilitate internaţională. Se vor acorda maximum 28 de burse, cu valoarea de 2500 euro/bursă.
Regulamentul competiţiei şi calendarul sunt prezentate În Anexa 4.

Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul

s. Începând cu anul 2016, facultăţile au la dispoziţie suma de 3000 euro/an pentru cheltuielile de deplasare
(transport şi cazare) ale personalităţilor În domeniul de specialitate, invitate În calitate de
keynote/invited/guest speakers la conferinţele internaţionale organizate de universitate. Suma va acoperi
cheltuielile de deplasare pentru cel puţin patru personalităţi din străinătate. Cheltuielile se vor realiza prin
serviciile universităţii şi vor fi monitorizate de Biroul de Management al Proiectelor.

Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,
Rectorul

6. Cadrele didactice titulare şi cercetătorii ştiinţifici angajaţi pe durată nedeterminată care obţin În
competiţiile PNCDI III un punctaj mai mare de 80 de puncte (din maximum 100 de puncte) pentru
proiectele depuse În calitate de director de proiect, vor beneficia de o mărire salarială de 10% din salariul
de Încadrare. Mărirea se va acorda din veniturile proprii ale universităţii, pe durata a 12 luni de la data
afişării rezultatelor finale, În limita a 30% din salariul de încadrare (În acest plafon sunt incluse toate
măririle şi adaosurile acordate din venituri proprii).

Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi lnforrnatlzarea, Rectorul

7. Premierea pentru propunerile de proiecte care au obţinut În competiţiile PNCDI III şi Orizont 2020
minimum 75% din punctajul maxim al competiţiei, se face astfel:

1500 lei pentru propunerile În care universitatea este coordonator;
500 lei pentru propunerile În care universitatea este partener.

Directorii de proiecte pot opta pentru premiere sau pentru alocarea punctajului FRACSaferent iniţiativei
de atragere a fondurilor pentru cercetare.

Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,
Rectorul

8. În cadrul competiţiilor PNCDIIII, regia universităţii (cheltuielile indirecte) va avea nivelul maxim stabilit prin
pachetele de informaţii.

Răspund: Biroul de Management al Proiectelor, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea,
Rectorul

9. Se aprobă următoarele documente din cadrul Sistemului de Management al Calităţii: 1 - Procedura de
evaluare a activităţii didactice de către studenţi - procedura revizuită; 2 - Procedurile de derulare a
mobilităţilor incoming Erasmus+ (SMS, SMP, STA, STI) cu ţările programului - proceduri revizuite;
3 - Procedura de comunicare cu absolvenţii - procedura revizuită; 4 - Controlul documentelor - procedură
revizuită; 5 - Încheierea acordurilor de parteneriat - instrucţiune nouă; 6 - Activitatea de consiliere a
carierei În cadrul CICOC- instrucţiune nouă; 7 - Monitorizarea abandonului şcolar. Documentelesegăsescpe
site-ulBirouluide asigurarea calităţii,http://www.unitbv.ro/calitate/Documente/UstaproceduriinstructiuniUTBV.aspx.

Răspund: Prorectorul cu internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii, Coordonatorul Biroului de asigurare
a calităţii, Responsabilii de procese
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10. Miercuri, 22.06.2016, la ora 1400
, la Aula Sergiu T. Chiriacescu se va desfăşura Gala Şefilor de promoţie ai

Universităţii Transilvania - ediţia 2016. Se va acorda un singur premiu pe facultate absolventului/absolventei de
studii de licenţă cu cea mai mare medie multianuală (excluzând notele de la examenul de licenţă şi de la
proiectul de diplomă). În situaţia unei egalităţi de medii, se vor acorda premii tuturor absolvenţilor cu medii
egale. Premiile vor fi susţinute financiar de universitate. Secretariatele facultăţilor vor transmite la Prorectoratul
cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, până vineri 17.06.2016, datele privind şeful de
promoţie (nume, prenume, localitatea de origine, program de studii, media multianuală obţinută).

Răspund: Decanii facultăţilor, Şeful Serviciului achiziţii publice şi aprovizionare, Directorul economic, Prorectorul cu
studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul

Anexe
Anexa 5

Regulamentul
Centrului de
Coordonare a
Practicii Studenţilor
şiAlumni

11. În cadrul Galei Şefilor de promoţie - ediţia 2016 vor fi acordate şi alte categorii de premii:
a) autorul/autorii celei mai bune lucrări de la fiecare facultate, prezentată În cadrul Sesiunii cercurilor
ştiinţifice studenţeşti - ediţia 2016;
b) studenţii Universităţii Transilvania care au obţinut premii/menţiuni la diferite concursuri naţionale şi
internaţionale.

Premiile vor fi susţinute financiar de universitate. Secretariatele facultăţilor vor transmite la Prorectoratul cu studenţii
şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, până miercuri 15.06.2016, datele privind studenţii menţionaţi la
punctele a) şi b) (nume, prenume, localitatea de origine, program de studii, media multianuală obţinută).

Răspund: Decanii facultăţilor, Şeful Serviciului achiziţii publice şi aprovizionare, Directorul economic, Prorectorul cu
studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cuiturot, Rectorul

12. Începând cu anul universitar 2016 - 2017 taxa de cămin poate fi achitată şi În 2 rate egale, suma integrală
fiind necesar a fi achitată până la data de Întâi a lunii următoare. Condiţiile şi termenele de plată cât şi
sancţiunile ce decurg din neplata integrală a taxei se regăsesc În Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea căminelor studenţeşti.

Răspund: Şeful Serviciului cămine, Directorul economic, Directorul general-administrativ, Prorectorul cu studenţii şi
legătura cu mediul economic şi socio-cuttural. Rectorul

13. Sesupune spre aprobarea Senatului Regulamentul Centrului de Coordonare a Practicii Studenţilor şi ALUMNI (Anexa 5).
Răspund: Responsabilii cu activităţile de practică şi ALUMNI ai facultăţilor, Coordonatorul Centrului de Coordonare a
Practicii Studenţilor şi ALUM NI, Coordonatorul BRME, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic si socio-
cultural

Informări

Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal:
1. Ordin MMFPSPV nr. 934 din 11.05.2016 pentru stabilirea valorii nominale indexa te a unui tichet de masă pentru semestrul I al

anului 2016, publicat În MO nr.376/17.05.2016;
2. Ordin MENCS nr. 3.755 din 11.05.2016 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii În cie/urile de studii

universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, aprabată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.107/2016, publicat În MO nr.376/17.05.2016;

3. Legea 98 din 19.05.2016 privind achiziţiile publice, publicată În MO nr.390/23.05.2016;
4. Legea 99 din 19.05.2016 privind achiziţiile publice sectoriale, publicată În MO nr.391/23.05.2016;
5. Legea 100 din 19.05.2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicată În MO nr.392/23.05.2016;
6. Legea 101 din 19.05.2016 privind remediile şi căile de atac În materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată În MO nr.393/23.05.2016.
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INDICATORI PERFORMANȚĂ PRODECANI ȘI DIRECTORI DEPARTAMENT 

 
1. Indicatorii de performanță pentru prodecani și directorii de departament sunt stabiliți pentru perioada 2016-2020, la propunerea decanilor. 
2. Indicatorii care cuprind cifre absolute se actualizează anual în funcție de numărul cadrelor didactice titulare și ponderile stabilite prin Anexa 1 la 
HCA 5/5.10.2016. 
 
3. Pentru facultățile: Inginerie Mecanică, Știința și Ingineria Materialelor, Silvicultură și Exploatări Forestiere, Ingineria Lemnului, Construcții, 

Alimentație și Turism, Design de Produs și Mediu, Matematică și Informatică, Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Psihologie și Științele 

Educației, Educație Fizică și Sporturi Montane, Muzică, Medicină, Sociologie și Comunicare, indicatorii stabiliți pentru decani prin HCA 5/10.05.2016 

sunt asumați solidar de prodecani, respectiv de directorii de departament. 

4. Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial 

 prodecan cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea: I1 și I2; 

 prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității - I4 și I5; 

 prodecan cu activitatea studenților și legătura cu mediul economic și sociocultural, internaționalizare - I3 și I6; 

 directorii departamentelor asumă solidar indicatorii stabiliți pentru decan, în funcție de numărul de cadre didactice titulare și numărul de 
studenți ai programelor de studii de licența coordonate de fiecare departament. 

 

5. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 

Indicatori pentru directorii de departament: 

Departament 2016 2017 2018 2019 2020 

 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I1 I2 I3 I4 I5 I6 

DD-IEFA 0.4 15 1 - 23 2 0.4 20 1 1 21 2 0.6 25 1 2 18 2 0.8 30 1 0 15 2 1 35 1 0 12 2 

DD-EC 0.4 15 0 - 23 0 0.4 20 1 1 21 0 0.6 25 1 2 18 0 0.8 30 1 0 15 0 1 35 2 0 12 0 

DD-ATI 0.4 15 1 - 23 0 0.4 20 1 1 21 0 0.6 25 1 2 18 0 0.8 30 1 0 15 0 1 35 1 0 12 0 

 
Pentru indicatorii îndepliniți la nivel de facultate se consideră îndeplinire 100% pentru fiecare departament. Pentru indicatorii ce nu se îndeplinesc la 
nivel de facultate, se aplică aceeași schemă de calcul ca în cazul decanului (proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor). 
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6. Facultatea de Litere 

 Indicatorii stabiliți pentru decan prin HCA 5/10.05.2016 sunt asumați de prodecani. 

 Indicatorii stabiliți pentru decan prin HCA 5/10.05.2016 sunt asumați de directorii de departament, în funcție de numărul cadrelor didactice 
titulare și numărul de studenți ai programelor de studii de licența coordonate de fiecare departament. 

 
7. Facultatea de Drept 

 prodecan cu activitatea studenților și legătura cu mediul economic și sociocultural, internaționalizare: I2 și I5; 

 prodecan cu activitatea didactică - I3 și I6; 

 prodecan cu asigurarea calității, cercetarea științifică și informatizarea - I1 și I4; 

 Indicatorii stabiliți pentru decan prin HCA 5/10.05.2016 sunt asumați de directorul de departament. 
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METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

– sesiunea septembrie 2016 – 
  

 În Universitatea “Transilvania” din Braşov admiterea candidaţilor la studiile universitare de doctorat 
se face prin concurs, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu 
modificările şi completările ulterioare şi OMECS 3107/2016 privind Metodologia cadru de organizare a 
admiterii în ciclurile de studii universitare pentru anul universitar 2016-2017. 

 Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează pentru următoarele forme de 
învăţământ: cu frecvenţă cu bursă, cu frecvenţă cu taxă, cu frecvenţă redusă, cu frecvenţă redusă cu taxă.  

 

Calendarul Admiterii la Doctorat 2016 

 Înscrierile la doctorat se efectuează în perioada 05-20 septembrie 2016, în zilele lucrătoare, între 
orele 10.00 şi 15.00, la secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (cam. 206-207, etaj II, clădirea Rectorat, 
B-dul Eroilor nr. 29).  
 Concursul de admitere la doctorat (colocviul de specialitate) va avea loc în perioada 22-27 
septembrie 2016.  
 Rezultatele preliminare ale concursului vor fi publicate / afișate în data de 30 septembrie 2016. 
Eventualele contestaţii se vor depune în data de 1 octombrie 2016 (interval orar 9-13, la secretariatul Şcolii 
Doctorale Interdisciplinare) și se vor analiza/soluţiona în data de 2 octombrie 2016.  
 Rezultatele finale se vor afișa în 2 octombrie 2016, iar înmatricularea candidaţilor admiși se va face 
cu data de 3 octombrie 2016. 
 Eventualele modificări ale calendarului vor fi comunicate în timp util. Senatul universităţii va aproba 
excepţiile de la calendarul sesiunilor de admitere la studii universitare de doctorat. 
 Domeniile de doctorat pentru care se organizează concurs de admitere la doctorat în Universitatea 
Transilvania din Braşov sunt: 
 

Nr. crt. Domeniul de doctorat 

1 Inginerie mecanică 

2 Inginerie industrială 

3 Ingineria materialelor 

4 Inginerie electrică 

5 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 

6 Ingineria sistemelor 

7 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 

8 Inginerie chimică 

9 Silvicultură 

Nr. crt. Domeniul de doctorat 

10 Informatică 

11 Matematică 

12 Marketing 

13 Inginerie forestieră 

14 Inginerie şi management 

15 Filologie 

16 Medicină 

17 Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice  

18 Muzică 

  

 Lista Conducătorilor de doctorat, pe domenii și facultăţi, poate fi consultată pe site-ul universităţii la 
adresa http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/doctorat&  

 Concursul are loc sub formă de colocviu de specialitate. 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Universitatea Transilvania din Braşov 

ȘCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ(SDI) 

500036  Braşov, B-dul Eroilor nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268413000, www.unitbv.ro 
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 Tematica probelor de specialitate şi bibliografia sunt stabilite şi comunicate de conducătorul de 
doctorat până la data începerii perioadei de înscriere. Aceste informaţii se afișează la Departamentele 
Didactice în cadrul cărora activează conducătorii de doctorat. 

 Înscrierea la Concursul de admitere este condiţionată de existenţa unui Certificat de competenţă 
lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională. La Universitatea Transilvania din Brașov, acesta se 
poate obţine printr-un examen de competenţă lingvistică susţinut la Centrul pentru învăţarea limbilor 
moderne.  

 Sunt exceptaţi de la susţinerea examenului de competenţă lingvistică candidaţii cetăţeni ai unei ţări 
în care limba oficială este una de circulaţie internaţională și candidaţii care au absolvit un program de studii 
de licenţă sau de masterat într-o limbă de circulaţie (inclusiv absolvenţii programelor de studii de licenţă din 
domeniile Limbă și literatură și Limbi moderne aplicate). 

 

Condiţii de înscriere la concurs 

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat: 

 absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată 
organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii 
nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

 absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din 
cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Știinţifice ca fiind cel puţin studii universitare de master. 

La concursul de admitere la studii universitare de doctorat pot participa şi: 

 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în 
afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale și Cercetării Știinţifice, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare 
candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.  

 cetăţeni ai statelor care nu aparţin Uniunii Europene, numai pentru studii universitare de doctorat 
cu taxă. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către 
direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice, înainte de 
înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la 
înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.  

 Candidaţii care au fost exmatriculaţi anterior de la studii universitare de doctorat forma cu 
frecvenţă cu bursă au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă. 

Documente necesare pentru înscriere 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta, într-un dosar plic, următoarele acte: 
1. cererea de înscriere și fişa de înscriere – formulare tip - disponibile la secretariatul SDI sau pe 

website-ul SDI (Anexa 1 și Anexa 2); 
2. certificatul de competenţă lingvistică – copie xerox; 
3. buletinul de identitate/cartea de identitate – copie xerox; 
4. certificatul de naştere – copie legalizată;  
5. certificatul de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (dacă este cazul) – copie 

legalizată;  
6. diploma de bacalaureat – copie legalizată;  
7. diploma de studii superioare și foaia matricolă* – copii legalizate;  
8. diploma de master și foaia matricolă** (dacă este cazul) – copii legalizate; 
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*,** Prin excepţie, candidaţii care au promovat examenul de licenţă (programe de studii integrate) 
sau disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2015-2016 pot prezenta la înscriere (în 
locul diplomelor) adeverinţe eliberate de instituţiile de învăţământ superior respective. Aceste 
documente trebuie să includă media anilor de studii și nota la examenul de licenţă/disertaţie.  

9. curriculum vitae – semnat de candidat; 
10. lista lucrărilor ştiinţifice elaborate/ publicate – semnată de candidat;  
11. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (250 de lei pentru domeniul de 

doctorat Medicină, 160 de lei pentru domeniul de doctorat Muzică și 150 de lei pentru celelalte 
domenii de doctorat).  
 
Taxa de înscriere la concursul de admitere se plăteşte la Casieria din clădirea Rectorat (et. II, în zilele 

lucrătoare ale săptămânii, între orele 8-10 şi 13-14).  
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate. Angajaţii 

universităţii vor achita jumătate din taxa stabilită şi vor prezenta o adeverinţă de salariat. Aceeaşi reducere se 
aplică şi în cazul copiilor angajaţilor universităţii care vor prezenta adeverinţa de salariat a părintelui.  

Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul semnat al viitorului 
conducător de doctorat. 

 Numărul de locuri bugetate (granturi de studii) și alocarea acestora pentru formele de doctorat cu 
frecvenţă și cu frecvenţă redusă, precum și numărul de burse de doctorat alocate de MENCS pentru anul 
universitar 2016/2017 vor fi comunicate în timp util.  

 Numărul de locuri cu taxă nu este limitat. 

 

Desfășurarea concursului de admitere  

 La colocviul de specialitate, fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de 
cunoaştere de către candidat, pe baza consultării literaturii de specialitate română şi străină, a problematicii 
specializării respective; nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de 
doctorat; capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale, metodologice pe tema 
propusă. 

 Comisia de admitere poate lua în considerare activitatea știinţifică anterioară a candidatului. În acest 
caz, comisia trebuie să anunţe procedura înainte de începerea perioadei de înscriere, printr-un afiș la 
avizierul Departamentului didactic. 

 În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de cea în 
care urmează să se efectueze studiile doctorale, comisia de doctorat verifică măsura în care cunoştinţele de 
specialitate, la data susţinerii concursului, permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă 
preocupările candidaţilor justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă. 

 Candidaţii care provin din state terţe UE pot susţine colocviul de specialitate în sistem video-
conferinţă, cu acordul comisiei. 

 Rezultatul colocviului se consemnează într-un proces verbal care, împreună cu dosarul de înscriere al 
fiecărui candidat, se depune la SDI în ziua concursului sau ziua imediat următoare. Media de admitere se 
obţine ca media aritmetică a notei obţinute la colocviul de admitere, a notei obţinute la examenul de 
disertaţie (acolo unde este cazul) și a mediei obţinute la examenul de licenţă. 
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CRITERII DE ADMITERE 

 Media de admitere se obţine ca medie aritmetică a notei obţinute la colocviul de specialitate, a notei 
obţinute la examenul de disertaţie (acolo unde este cazul) și a mediei obţinute la examenul de licenţă. 

 Media de admitere constituie criteriul de admitere și ierarhizare a candidaţilor pentru repartizarea 
locurilor bugetate (fără taxă) și a burselor de studii doctorale conform criteriilor specifice. 

Candidaţii care obţin la colocviul de specialitate o notă mai mică de nota 8 (opt) sunt declaraţi respinși. 

În Universitatea Transilvania din Braşov un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 
studenţi doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat. Excepţiile motivate de la această regulă 
se aprobă de Senatul Universităţii Transilvania din Brașov. 

I. Criteriile de alocare a locurilor bugetate: 

Limita minimă a mediei anilor de studii de licenţă pentru care candidaţii devin eligibili pentru un loc 
bugetat este 7 (șapte). 

Ierarhizarea candidaţilor eligibili pentru locuri bugetate (cu media anilor de licenţă minim șapte), 
declaraţi admiși (cu note la colocviu de minim opt) se efectuează pe conducători de doctorat în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere. Candidaţii cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a 
mediei anilor de studii de licenţă. 

 
Criteriile de atribuire a unui loc bugetat sunt următoarele: 
Criteriul I.1. Conducătorii de doctorat titulari (T), care au candidaţi eligibili, sunt eligibili pentru un (1) 

loc bugetat cu condiţia îndeplinirii condiţiilor de abilitare la momentul începerii sesiunii de admitere la 
doctorat 2016. 

Locul bugetat se acordă candidatului clasat pe prima poziţie pentru fiecare conducător de doctorat 
eligibil. 

 
Criteriul I.2. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mic decât numărul conducătorilor de 

doctorat titulari eligibili/candidaţilor eligibili conform criteriului I.1, atribuirea locurilor bugetate se va face pe 
baza unei ierarhizări pe domeniile de doctorat din UTBv (în care există conducători de doctorat şi candidaţi 
eligibili), alocând 1 loc bugetat pe domeniu de doctorat candidaţilor de pe poziţia întâi din fiecare domeniu.  

Repartizarea locurilor bugetate disponibile după această primă alocare se va face pe baza ierarhizării 
candidaţilor eligibili (de la conducătorii eligibili), în funcţie de media de admitere (indiferent de domeniul de 
doctorat). La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie candidatului cu media mai mare în timpul 
anilor de licenţă. 

 
Criteriul I.3. În cazul în care numărul locurilor bugetate este mai mare decât numărul celor atribuite 

prin criteriul I.1, locurile bugetate rămase neocupate se distribuie după următoarele criterii, aplicate 
progresiv până la epuizarea locurilor bugetate: 

(i) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii titulari (T) care nu 
îndeplinesc condiţiile de abilitare;  
(ii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe prima poziţie la conducătorii pensionari;  
(iii) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari eligibili conform 
criteriului I.1;  
(iv) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii titulari care nu 
îndeplinesc condiţiile de abilitare;  
(v) câte un loc pentru candidaţii eligibili de pe poziţia a doua la conducătorii pensionari ş.a.m.d (dacă 
este cazul). 
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În atribuirea locurilor pe baza acestor criterii (i-v aplicate succesiv) se ţine seama de ierarhizarea 

candidaţilor pe baza mediei de admitere, locurile bugetate fiind atribuite candidaţilor în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere. La medie de admitere egală, locul bugetat se atribuie celui cu media 
mai mare în timpul anilor de licenţă. 

 
În cazul suplimentării numărului de locuri bugetate: 

 Locurile bugetate suplimentare se distribuie aplicând criteriile I.1 - I.3. 

 Dacă nu mai sunt candidaţi pentru locuri bugetate, locurile rămase se oferă candidaţilor care 
au optat pentru locuri cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. 
 

 
II. Criteriile de alocare a burselor de studii doctorale: 

 Clasamentele candidaţilor admiși pe locuri bugetate se efectuează pe domenii de doctorat în ordinea 
descrescătoare a mediei de admitere (pentru domeniile la care s-au alocat locuri bugetate conform criteriilor 
I). 
 Candidaţii cu medie egală se ordonează în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii de licenţă. 
 
Criteriile de atribuire a burselor sunt următoarele: 
 Criteriul II.1. Primul clasat la fiecare domeniu de doctorat primește bursa de la bugetul de stat. La 
medie egală, bursa se atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licenţă. 
 Criteriul II.2. Bursele de stat nealocate se distribuie candidaţilor declaraţi admiși pe locuri bugetate, 
dar care nu au primit bursă după aplicarea criteriului II.1. Distribuirea burselor alocate în acest mod se face în 
ordinea descrescătoare a mediei de admitere (indiferent de domeniul de doctorat). La medie egală bursa se 
atribuie celui cu media mai mare în timpul anilor de licenţă. 

 
Locurile bugetate fără bursă se vor aloca candidaţilor admiși pe locuri bugetate rămași după alocarea 

burselor. 
În cazul suplimentării numărului de burse se aplică Criteriul II.2. 

 Conform Regulamentului studiilor universitare de doctorat în Universitatea Transilvania din Brașov, 
eventualele contestaţii privind admiterea la doctorat se adresează conducerii Universităţii, în termen de 24 
de ore de la comunicarea rezultatelor. Aceasta rezolvă contestaţiile și comunică rezultatele finale în termen 
de 5 zile. Decizia conducerii Universităţii este definitivă. 

 

Calendarul pentru sesiunea de admitere 2016  

- perioada de înscrieri: 5–20 septembrie 2016; 
- centralizare și procesare date: 21 septembrie 2016 – ierarhizarea candidaţilor pe baza mediei anilor 

de studii de licenţă;  
- perioadă desfășurare Colocvii de specialitate (concursul de admitere): 22-27 septembrie 2016 (pentru 

toate domeniile și formele de studii de doctorat); 
- 28 septembrie – ora 10 - termenul limita pentru predarea la SDI a PV de la colocviile de admitere;  
- centralizare și procesare date: 28-29 septembrie 2016;  
- validare și afişare rezultate – 30 septembrie 2016 
- depunere contestaţii: 1 octombrie 2016, interval orar 9-13, Sediul SDI – Rectorat 
- analiză / soluţionare contestaţii: 2 octombrie 2016 
- afișare rezultate finale admitere doctorat 2016 – 2 octombrie 2016 
- înmatriculare candidaţi admiși: 3 octombrie 2016. 

 Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituţia, forma de doctorat 
şi anul în care a fost susţinut. 
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 Cuantumul taxelor de înscriere la concursul de admitere și a taxelor de şcolarizare pentru 
doctoranzii admiși la formele de doctorat cu taxă, pentru anul universitar 2016-2017, în conformitate cu HS 
1/26.02.2016, este următorul: 

 

Nr. 
crt. Facultatea 

Taxă înscriere 
concurs 

[lei] 

Taxă școlarizare 
doctorat 
[lei/an] 

1 Inginerie Mecanică 150 3500 

2 Design de Produs şi Mediu 150 3500 

3 Inginerie Tehnologică şi Management Industrial 150 3500 

4 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 150 3500 

5 Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 150 3500 

6 Alimentaţie şi Turism 150 3500 

7 Ingineria Lemnului 150 3500 

8 Construcţii 150 3500 

9 Silvicultură şi Exploatări Forestiere 150 3500 

10 Matematică şi Informatică 150 3500 

11 Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 150 4500 

12 Litere 150 3500 

13 Medicină 250 6000 

14 Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 150 4500 

16 Muzica 160 6000 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la SDI, tel. 0268-413000, int. 237, 249, 131 
 

Prezenta metodologie a fost discutată şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii 
Transilvania din Braşov din data de ...../...../2016. 
 
Preşedinte Senat,   
Prof. univ. dr. Emil STOICA 
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Anexa 1 

DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII “TRANSILVANIA” din BRAŞOV 
 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________________ 

CNP              

 

absolvent al instituţiei de învăţământ superior  ___________________________________________________ 

Facultatea de ________________________________________________________________________ 

specializarea ________________________________________________________________________ 

domeniul ___________________________________________________________________________ 

în anul _____________________, durata studiilor _____________________________________________ 

și al studiilor de master în cadrul instituţiei ______________________________________________________ 

Facultatea de ____________________________, specializarea ______________________________________ 

domeniul ______________________________, în anul ___________, durata __________________________ 

vă rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat, în sesiunea 

____________________________, pentru domeniul ______________________________________________ 

conducător ştiinţific ________________________________________________________________________ 

limba străină pentru test __________________________________________, la: 

 forma de doctorat cu frecvenţă cu bursă: _______ 

 forma de doctorat cu frecvenţă cu taxă: _______ 

 forma de doctorat cu frecvenţă redusă: _______ 

 forma de doctorat cu frecvenţă redusă cu taxă: _______ 

(în cazul în care doriţi să vă exprimaţi mai multe opţiuni, acestea vor fi numerotate de la 1 la 4 în ordinea 

preferinţei) 

  Nota obţinută la examenul de licenţă (1): _______ 

  Nota obţinută la examenul de disertaţie (master) (2) – dacă este cazul: _______  

 

Solicitaţi cazare în unul din căminele universităţii?   DA    

          NU  

(Pot solicita cazare numai doctoranzii admiși la forma de învăţământ cu frecvenţă cu bursă) 

 

Conducător de doctorat       Candidat 

Semnătura __________________     Semnătura ________________ 

Data ______________________
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UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” din BRAŞOV     Anexa 2 

 
AVIZAT, 

        Conducător de doctorat, 
                 ___________________ 

 
FIŞA DE ÎNSCRIERE 

    pentru concursul de admitere la doctorat 
    

Domeniul ______________________________________________________________ 

  Conducător ştiinţific ______________________________________________________ 

1. Numele şi prenumele cu iniţiala tatălui___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Domiciliul stabil (adresa completă) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ nr. ______ telefon 

mobil ______________________________ nr. telefon fix _________________________ adresa de e-mail 

__________________________________________________________________________________ 

3. Naţionalitatea_________________________, etnia ________________________________________ 

4. Data naşterii (anul, luna, ziua) __________________________________________________________ 

5. Locul naşterii: judeţul____________________________ oraşul (municipiul, comuna) 

________________________________________________________________, sex M/F 

6. Starea civilă ________________________________________________________________________ 

7. Profesia de bază_____________________________________________________________________ 

8. Locul de muncă: _____________________________________________________________________ 

9. Funcţia ___________________________________________________________________________ 

10. Studii: instituţia de învăţământ superior, facultatea, specializarea absolvită, anul, domeniul: 

Studii licenţă: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Studii masterat: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11. Limbi străine cunoscute : _________________________________________________________________ 

12. Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi (se completează numai de persoanele 

aflate în această situaţie, pe bază de documente) _____________________________ 

 

 Data,         Semnătura, 

_______________       ____________________ 
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Metodologia privind alegerea membrilor Consiliului Şcolii Doctorale 
Interdisciplinare (C‐SDI) din Universitatea Transilvania din Braşov 

 
Art.  1.  Prezenta metodologie  reglementează  organizarea  alegerilor membrilor  Consiliului  Şcolii 

Doctorale  Interdisciplinare  (C‐SDI)  din  Universitatea  Transilvania  din  Braşov  pentru  un 
mandat de 5 ani (2016 ‐ 2021), în conformitate cu: 
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; 
 Carta Universității Transilvania din Brașov; 
 Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011; 
 Regulamentul  de  organizare  şi  desfăşurare  a  studiilor  universitare  de  doctorat  şi 

postdoctorat în Universitatea Transilvania din Brașov; 
 Hotărârile Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat. 

Art.  2.  Şcoala  Doctorală  Interdisciplinară  (SDI)  este  condusă  de  un  director  al  şcolii  doctorale, 
numit de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), şi de Consiliul Şcolii Doctorale 
Interdisciplinare (C‐SDI). 

Art.  3.  La  constituirea  C‐SDI  se  aplică  principiul  reprezentativității,  norma  de  reprezentare  a 
domeniilor de doctorat acreditate din IOSUD‐UTBv în C‐SDI fiind stabilită de CSUD, pentru 
un mandat de 5 ani. 

Art. 4. Pentru mandatul 2016  ‐ 2021, norma de  reprezentare  în C‐SDI cuprinde două grupuri de 
domenii: domenii inginerești, respectiv domenii ne‐inginerești, cu raportul 3/1 (trei sferturi 
din  domeniile  inginerești,  un  sfert  din  domeniile  ne‐inginerești),  atât  în  cazul 
conducătorilor de doctorat, cât și al studenților doctoranzi. 

Art. 5. Pe lângă directorul SDI, în conformitate cu norma de reprezentare, C‐SDI este format din 16 
membri, după cum urmează: 8 conducători de doctorat titulari (6 din domeniile inginereşti 
şi  2  din  domeniile  ne‐inginereşti),  4  studenți  doctoranzi  în  stagiu  (3  din  domeniile 
inginereşti  şi  1  din  domeniile  ne‐inginereşti)  şi  4  membri  din  afara  SDI  (personalități 
ştiințifice şi/sau personalități din sectoarele industriale şi socio‐economice). 

Art. 6. Se  limitează  la 2 numărul de  reprezentanți  (după caz, conducători de doctorat,  respectiv 
studenți  doctoranzi)  pe  care  un  domeniu  de  doctorat  (din  cele  18  acreditate  în  IOSUD‐
UTBv) îl poate avea în C‐SDI. 

Art. 7. Conducătorii de doctorat membri ai C‐SDI trebuie să îndeplinească standardele minimale și 
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării în C‐SDI. 

Art. 8. Conducătorii de doctorat membri ai C‐SDI sunt aleşi prin votul universal, direct, secret  şi 
egal al conducătorilor de doctorat titulari din SDI. 

Art. 9. Studenții doctoranzi membri ai C‐SDI sunt aleşi prin votul universal, direct, secret şi egal al 
studenților doctoranzi în stagiu din SDI.  

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Universitatea Transilvania din Braşov 
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) 

500036  Braşov, B-dul Eroilor nr. 29 tel./fax +40268410525, +40268412088, www.unitbv.ro 
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Art.  10.  Studenții  doctoranzi  membri  ai  C‐SDI  care  îşi  finalizează  studiile  doctorale  în  timpul 

mandatului îşi pierd calitatea de membru al consiliului  la data susținerii publice a tezei de 
doctorat. 

Art. 11. Alegerile se vor desfăşura conform Calendarului alegerilor (Anexa 1). 

Art. 12. Depunerea  candidaturilor pentru alegerea membrilor C‐SDI  se  face prin autopropunere 
transmisă către SDI  (în scris, sau pe e‐mail  la adresa d‐doctorat@unitbv.ro),  însoțită de o 
declarație  pe  proprie  răspundere  privind  îndeplinirea  standardelor  pentru  acordarea 
atestatului de abilitare (doar în cazul conducătorilor de doctorat) şi curriculum vitae. 

Art.  13.  Lista  conducătorilor  de  doctorat  titulari  și  lista  studenților  doctoranzi  în  stagiu  sunt 
actualizate la momentul declanşării alegerilor.  

Art.  14.  Alegerile  în  primul  tur  sunt  valabile  dacă  la  vot  se  prezintă  cel  puțin  1/2  din  totalul 
membrilor cu drept de vot (conducătorii de doctorat titulari, respectiv studenții doctoranzi 
în stagiu). Pentru categoria de membri cu drept de vot la care condiția de cvorum nu este 
îndeplinită,  alegerile  se  reprogramează  în  termen  de  3  zile,  când  nu mai  este  necesară 
asigurarea cvorumului, păstrându‐se lista inițială de candidați şi ordinea acestora. 

Art.  15.  Se  declară  aleşi  candidații  (după  caz,  conducători  de  doctorat,  respectiv  studenți 
doctoranzi) care au obținut majoritatea simplă din totalul voturilor valabil exprimate. Dacă 
numărul  locurilor  disponibile  în  C‐SDI  nu  este  acoperit  cu  candidați  care  au  obținut 
majoritatea  simplă,  se  organizează  turul  doi  de  scrutin  pentru  locurile  rămase  libere,  în 
termen de 3 zile, candidații  fiind  înscrişi pe buletinele de vot  în ordinea descrescătoare a 
numărului  de  voturi  obținute  în  primul  tur.  În  cazul  organizării  celui  de‐al  doilea  tur  de 
scrutin, valabilitatea acestuia nu este condiționată de participarea unui număr minim de 
alegători din totalul membrilor cu drept de vot. În caz de balotaj, candidații în cauză vor fi 
departajați prin vot organizat în termen de 3 zile de la scrutinul precedent. 

Art.  16.  Pentru  ocuparea  unor  locuri  vacante  în  cadrul  C‐SDI  se  organizează  alegeri  parțiale, 
potrivit prezentei metodologii. Mandatul noilor membri expiră la finalizarea mandatului C‐
SDI. 

Art. 17. La nivelul SDI  se constituie comisia electorală,  formată din 3 membri  (2 conducători de 
doctorat  şi  1  student  doctorand)  care  nu  pot  candida  pentru  C‐SDI. Membrii  comisiei 
electorale  sunt  propuşi  de  directorul  SDI.  Comisia  electorală monitorizează  respectarea 
prezentei metodologii pe întreaga durată a procesului electoral. 

Art. 18. Comisia electorală, prin SDI:  
a)  întocmeşte  listele  de  votanți  pentru  conducătorii  de  doctorat  titulari  şi  studenții 

doctoranzi  în  stagiu, pe care  le afişează pe  site‐ul SDI cu minimum 10  zile  înainte de 
data alegerilor.  

b)  întocmeşte  buletinele  de  vot  cu  candidații  (separat  pentru  conducători  de  doctorat, 
respectiv studenți doctoranzi) în ordine alfabetică, pe grupuri de domenii (conform Art. 
4). CV‐urile candidaților şi modelele buletinelor de vot se afişează pe site‐ul SDI cu cel 
puțin 3 zile înainte de data organizării alegerilor;  

c)  organizează  procesul  de  alegeri  la  sediul  SDI,  conform  Calendarului  alegerilor,  în 
intervalul orar 9:00 ‐ 15:00; 

d)  asigură  numărarea  voturilor,  întocmirea  proceselor  verbale  şi  transmiterea 
documentelor pentru validare. 



Anexa nr. 3/ HCA 06 din 01.06.2016 - 3 
 
Art.  19.  Exprimarea  votului  se  face  prin  tăiere,  astfel  încât  să  rămână  netăiați  un  număr  de 

candidați  egal  cu  numărul  de  locuri  alocate  (disponibile)  în  C‐SDI.  Orice  altă  variantă 
conduce la anularea votului. 

Art. 20. C‐SDI este completat cu 4 membri din afara SDI (personalități ştiințifice şi/sau personalități 
din  sectoarele  industriale  şi  socio‐economice).  Aceştia  sunt  selectați  de  CSUD,  cu 
respectarea  raportului  de  3/1  între  domenii  inginereşti/ne‐inginereşti  sau  sectoare 
industriale/socio‐economice,  prin  evaluarea  contribuției  la  dezvoltarea  activităților  de 
cercetare științifică a universității, în parteneriat cu agenți economici și/sau alte organizații 
relevante.  

Art. 21. Validarea alegerilor membrilor C‐SDI este făcută de CSUD‐UTBv. 

 
Prezenta  metodologie  a  fost  discutată  şi  aprobată  în  şedința  Senatului  Universității 
Transilvania din Braşov din data de ...../...../2016. 
 
Preşedinte Senat,   
Prof. univ. dr. Emil STOICA 
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ANEXA 1 
 
 

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE 
INTERDISCIPLINARE (C‐SDI) 

 
 
 1.07.2016 ‐ Publicarea pe site‐ul SDI a Metodologiei de alegeri şi declanșarea alegerilor 
 4.07.2016 ‐ 7.07.2016 ‐  Depunerea candidaturilor (ora limită ‐ 15:00) 
 8.07.2016 ‐ Afişarea pe site‐ul SDI a listelor de candidați (însoțite de CV‐urile candidaților) şi 

a modelelor buletinelor de vot 
 13.07.2016 ‐ Desfăşurarea alegerilor şi afişarea rezultatelor pe site‐ul SDI  
 14.07.2016 ‐ Depunerea de contestații 
 15.07.2016 ‐ Rezultate contestații și afișarea rezultatelor finale 

 
Tur doi / balotaj (în funcție de caz):  
 18.07.2016 ‐ Desfășurarea alegerilor şi afişarea rezultatelor pe site‐ul SDI 
 19.07.2016 ‐ Depunerea de contestații 
 20.07.2016 ‐ Rezultate contestații și afișarea rezultatelor finale 
 

Balotaj (dacă va fi cazul):  
 21.07.2016 ‐ Desfășurarea alegerilor şi afişarea rezultatelor pe site‐ul SDI 
 22.07.2016 ‐ Depunerea de contestații 
 23.07.2016 ‐ Rezultate contestații și afișarea rezultatelor finale 
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 2016 ‐ Competiția a doua 
           

Bursa Universității Transilvania din Braşov  
pentru mobilitate internațională 

 

Valoarea bursei:  2500 Euro. 

Număr maxim de burse pentru competiția a doua: 28 burse. 

Scop: Intensificarea cooperării internaționale în domeniul cercetării științifice. 

Obiectiv:  Stimularea mobilității  internaționale  a  cadrelor  didactice  și  cercetătorilor  în 

vederea dezvoltării echipelor de cercetare mixte. 

 

Condiții de participare 

 cadru didactic  titular, cu gradul didactic de asistent universitar,  lector/șef  lucrări 

sau conferențiar universitar  

 cercetător științific angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată; 

 îndeplinirea punctajului minim FRACS în ultimii 3 ani; 

 propunerea unei mobilități internaționale de minimum 2 săptămâni în cadrul unei 

organizații gazdă cu prestigiu în domeniul de specialitate (universitate, institut de 

cercetare, companie, organism internațional) sau  

 propunerea  participării  la  un  stagiu  de  instruire  relevant  pentru  dezvoltarea 

competențelor de cercetare avansată (școală de vară/curs), finalizat cu diplomă de 

absolvire.  

 

Indicatori de performanță 

 minimum 1 articol științific publicat într‐o revistă indexată ISI Web of Science, cu 

factor de impact mai mare de 0.5; 

 pentru domeniul Muzică: minimum 1 articol publicat într‐o revistă internațională 

de prestigiu în domeniu, indexată BDI. 

 

Evaluare și selecție   

 activitatea  de  cercetare  științifică  (articole  publicate  în  reviste  cotate  ISI WOS, 

articole  în  volume  ISI  proceedings,  reviste/volume  BDI,  cărți,  brevete,  alte 

rezultate de cercetare relevante) – pondere 75%; 

 relevanța  activităților  propuse  pentru  mobilitatea  internațională  în  vederea 

atingerii scopului bursei ‐ pondere 25%; 

 punctajul  minim  necesar  pentru  acordarea  bursei  este  de  60  de  puncte,  din 

punctajul maxim de 100 puncte; 
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 pentru o facultate pot fi alocate maximum 5 burse/competiție; 

 comisia de evaluare a candidaturilor va fi numită prin decizia Rectorului. 

Cheltuieli eligibile 

 transport  intern  şi  internațional,  cazare,  diurnă,  consumabile,  taxă  stagiu  de 

instruire,  taxă  utilizare  infrastructură  de  cercetare,  alte  cheltuieli  pentru 

activitatea de cercetare, conform  reglementarilor în vigoare; 

 monitorizarea cheltuielilor va fi realizată de Biroul de Management al Proiectelor. 

 

Calendar competiție 2016 

 6 iunie 2016 – lansare competiție 

 15  iunie  ‐ 15  iulie 2016 – depunerea dosarului de candidatură  la  registratura  (în 

atenția Prorectoratul cu activitatea de cercetare științifică) 

 20 iulie 2016 afișarea rezultatelor pe portalul universității 

 

Conținutul dosarului de candidatură: 

 Curriculum Vitae;  

 lista lucrărilor publicate; 

 descrierea  activităților  propuse  în  cadrul mobilității  internaționale  (maximum  1 

pagină A4); 

 dovada acceptării mobilității de către organizația gazdă. 

 

Etape de raportare a atingerii indicatorilor de performanță 

 20 iulie 2017 depunerea dovezii privind transmiterea articolului pentru evaluare; 

 20 iulie 2018 dovada acceptării articolului pentru publicare. 
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Propunere privind 
REGULAMENTUL CENTRULUI DE COORDONARE A PRACTICII 

STUDENŢILOR ŞI ALUMNI (CCPA) 
 

Preambul 

Centrul de coordonare a practicii studenților şi ALUMNI  (CCPA) reprezintă o structură suport 

a  Prorectoratului  cu  studenții  şi  legătura  cu  mediul  economic  și  socio‐cultural,  creată 

conform HS nr 29/09.07.2014. 

Activitatea CCPA se desfăşoară în conformitate cu următoarele acte normative:    

 Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea  nr.  258/2007  privind  practica  elevilor  şi  studenților  (cu  modificările  şi 

completările ulterioare); 

 Legea  nr  288/2004  privind  organizarea  studiilor  universitare  (cu modificările  şi 

completările ulterioare); 

 Ordin MECTS  3955/2008,  privind  aprobarea  Cadrului  general  de  organizare  a 

stagiilor de practică  în cadrul programelor de studii universitare de  licență şi de 

masterat  şi a Convenției‐cadru privind efectuarea stagiului de practică  în cadrul 

programelor de studii universitare de licență sau masterat; 

 Carta Universității Transilvania din Braşov; 

 Regulamentul  privind  activitatea  profesională  a  studenților  Universității 

Transilvania din Braşov; 

 Regulamentul  privind  cadrul  general  de  organizare  şi  desfăşurare  a  practicii 

studenților; 

 Regulamentul Biroului de relații cu mediul economic. 

 

Misiune, obiective şi activități 

 

Art. 1 CCPA are misiunea de a facilitarea accesul  la activitățile de practică pentru studenții 

universității,  respectiv de a asigura  relația de colaborare  între Universitatea Transilvania  şi 

absolvenții  săi,  prin  cultivarea  spiritului  de  apartenență  la  comunitatea  academică  a 

universității. 

 

Art. 2 Principalele obiective ale CCPA sunt:  

a) asigurarea  cadrului  necesar  absolvenților  pentru  a  menține  legătura  cu 
Universitatea Transilvania din Braşov; 

b) dezvoltarea relațiilor de colaborare între absolvenții universității, prin intermediul 
platformei  ALUMNI,  respectiv  facilitarea  de  către  universitate  a  întâlnirilor 
absolvenților; 
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c) dezvoltarea  relațiilor  de  parteneriat  cu  mediul  economic  și  socio‐cultural  în 
perspectiva accesului la practică a studenților. 

Art.  3  Activitățile  CCPA  sunt  organizate  de  către  un  coordonator,  numit  de  Consiliul  de 

administrație  la  propunerea  Prorectorului  cu  studenții  şi  legătura  cu mediul  economic  și 

socio‐cultural. La nivelul fiecărei facultăți va fi desemnat câte un responsabil ALUMNI şi câte 

un responsabil cu activitatea de practică. Responsabilii se întrunesc în şedințe ordinare de 2 

ori pe an, la convocarea coordonatorului CCPA, sau în şedințe extraordinare atunci când este 

necesar.  

Art. 4 Practica de specialitate  în cadrul programelor de studii se desfăşoară  în concordanță 

cu prevederile Regulamentului privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii 

studenților.  

Art. 5  Principalele activități care susțin îndeplinirea obiectivelor specifice CCPA sunt: 

a) dezvoltarea    bazei  de  date  a  absolvenților,  în  vederea  asigurării  unei  bune 

comunicări  cu  aceştia.  Baza  de  date  este  actualizată  anual,  prin  implicarea 

responsabililor ALUMNI ai  fiecărei  facultăți,  sub  supravegherea  coordonatorului 

CCPA; 

b) analiza  evoluției  profesionale  a  absolvenților.  CCPA  elaborează  anual  Raportul 

privind traseul ocupațional al absolvenților Universității Transilvania din Brașov; 

c) gestionarea secțiunii ALUMNI a site‐ului universității. Responsabilii ALUMNI de la 

nivelul universității și al facultăților participă la redactarea şi publicarea pe site‐ul 

ALUMNI,  a  mesajelor/materialelor  informative  destinate  absolvenților 

universității; 

d) centralizarea  locurilor  de  practică  oferite  de  partenerii  din mediul  economic  și 

socio‐cultural și comunicarea acestora către facultăți; 

e) identificarea oportunităților de practică a  studenților  în universitate,  în vederea 

rezolvării unor nevoi ce apar în activitatea universitară curentă. 

Art. 6 Pentru derularea și organizarea activităților specifice, CCPA colaborează cu toate 

structurile din universitate.  

 

Dispoziții finale 

Prezentul  Regulament  a  fost  aprobat  în  şedința  Senatului  Universității  Transilvania  din 

Braşov din data de .... 

 


