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Luni, 4 martie 2013 

Sosirea echipei de evaluare la Brașov. 
 

Marți, 5 martie 2013 

08.30 – 09.30 Întâlnirea echipei de evaluare EUA cu reprezentanți ai studenților în Senatul Universității 
Transilvania. 

09.45 – 10.35  Vizitarea facultăților de Inginerie tehnologică și management industrial și Matematică și 
informatică; întâlnirea echipei de evaluare cu conducerile facultăților. 

10.35 – 11.25 Întâlnirea echipei de evaluare cu cadre didactice din facultățile vizitate. 

11.25 – 12.25 Întâlnirea echipei de evaluare cu studenți din facultățile vizitate. 

12.30 – 13.45 Masa de prânz 

14.00 – 15.00 Vizita echipei de evaluare la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și întâlnire 
cu coordonatorul și personalul departamentului. 

15.15 – 16.15 Vizita echipei de evaluare la Biroul de asigurare a calității și întâlnire cu coordonatorul și 
personalul biroului. 

16.15 – 17.00 Vizita echipei de evaluare la Oficiul de relații internaționale și întâlnire cu coordonatorul și 
personalul oficiului. 

17.00 – 17.50 Discuții referitoare la practica studenților (participă coordonatorul Biroului de legătură cu 
mediul economic și socio-cultural, coordonatorul Centrului de Informare, Consiliere și 
Orientare a Carierei, reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie Brașov). 

 

Miercuri, 6 martie 2013 

09.00 – 09.50  Vizitarea facultăților de Drept și Alimentație și turism; întâlnirea echipei de evaluare cu 
conducerile facultăților. 

09.50 – 10.40 Întâlnirea echipei de evaluare cu cadre didactice din facultățile vizitate. 

10.40 – 11.30 Întâlnirea echipei de evaluare cu studenți din facultățile vizitate. 

12.00 – 13.00 Discuții referitoare la procesul didactic (participă prorectorul cu activitatea didactică, 
decani, directori de departamente, coordonatori ai programelor de studii, coordonatorul 
învățământului la distanță). 

14.00 – 19.00 Elaborarea raportului de către echipa de evaluare (I) 
 

Joi, 7 martie 2013, Aula Universității 

09.00 – 10.00 Elaborarea raportului de evaluare de către echipa de evaluare (II). 

10.00 – 11.00 Discuții ale echipei de evaluare cu rectorul universității pe tema raportului de evaluare. 

11.00 – 12.00 Prezentarea raportului de evaluare comunității academice din Universitatea Transilvania 
din Brașov; 

Participanți: membrii echipei de evaluare, membrii Consiliului de Administrație, membrii 
Senatului, membrii comisiei de autoevaluare, conducerile facultăților și ale 
departamentelor, conducătorii de doctorat, coordonatorii programelor de studii. 

 

Încheierea vizitei și plecarea echipei de evaluare de la Brașov. 


