
 

                             

 

Extras din Sedința de Consiliu al Facultăți i de Construcții 

din data de 23.05.2022 ora 12.00, Sala JI.1/ on line 

Consiliul facultății s-a întrunit în condiții statutare, în prezența a 7 membri (5 cadre didactice 

și 2 studenți), din totalul de 7 membri (5 cadre didactice și 2 studenți). 

La Ședința de consiliu au participat, in calitate de invitați: conducerea facultății, conducerea 

departamentelor 

Dl Decan prof.dr.ing. Tuns Ioan deschide și conduce ședința, după desfășurătorul stabilit prin  

ordinea de zi. 

Ordinea de zi: 

1. Stadiul pregătirii documentelor în vederea solicitării  vizitei ARACIS pentru       

sporirea cifrei de școlarizare aferentă programelor de studii de masterat; 

2. Analiza de oportunitate și stabilirea calendarului de întocmire a documentelor în 

vederea evaluării și acreditării ARACIS  a  Domeniului de studii  universitare de 

doctorat Inginerie civila; 

3. Stadiul pregătirii Conferinței Internaționale CIBV 2022; 

4. Analizarea in CF a dosarelor de menținere a calitătii de titular in invatamantul 

superior, anul univ. 2022-2023, care au primit aviz favorabil in CD; 

5. Pregatirea examenelor de finalizare a studiilor; 

6. Diverse 

 

Redactarea Hotărârilor Consiliului Facultății s-a făcut în baza discuțiilor purtate, a 

propunerilor și a votului exprimat deschis, consemnate ȋn Registrul special de ședință 

Hotărârile Consiliului Facultății de Construcții din data de 23.05.2022 sunt redate ȋn 

continuare. 
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Hotărârile/Informările  Consiliului Facultății de Construcții 

din data de 23.05.2022 

 

Punct 1 

 

HCF 

 

 

Discutiile au vizat  HCF din data de 23.03.2022, prin care s-a stabilit 

componența comisiei pentru pregătirea documentelor de evaluare externă 

ARACIS a Domeniului de masterat,  în vederea sporirii capacității de 

școlarizare, ca urmare a inființării celor 4 (patru) programe de studii de 

masterat. 

Urgentarea pregătirii documentelor este justificată de asigurarea capacității 

de școlarizare pentru fiecare program de studii de masterat inființat, conform 

solicitării cuprinse în dosarul de evaluare întocmit inițial. 

In sensul celor de mai sus, coordonatorul Domeniului de masterat va 

transmite coordonatorilor de programe de studii de masterat, până în data de 

15.06.2022, lista documentelor ce trebuiesc intocmite, precum și termenele  

de rezolvare stabilite. 

 

 

Punct 2 

ICF 

 

In acord cu Planul strategic și operational al facultatii, s-a discutat și analizat 

oportunitatea și necesitatea acreditării Domeniului de studii universitare de 

doctorat- Inginerie civila, în cadrul IOSUD al Universității Transilvania din 

Brașov. 

Analiza a fost dezvoltată și susținută de formularea scrisă a d-nei prodecan cu 

activitatea didactică, bazată pe considerații reale și  exemplificări concrete.  

In urma celor prezentate, s-a desprins cu claritate acordul unanim al 

membrilor CF, față de poziția exprimată în scris și verbal de către d-na 

prodecan cu activitatea didactică. 

In sensul realizării acestui obiectiv, conducerea facultății va reanaliza până în 

data de 15.06.2022, corelarea programului concret de acțiune. 

 

 

Punct 3 

ICF 

Dl prodecan cu activitatea de cercetare și informatizarea, a prezentat stadiul 

desfășurării acțiunilor organizatorice pentru Conferința Internațională CIBv 

2022. 

Față de stadiul de pregătire înregistrat, până în data de 15.06.2022 se va 

transmite prima invitație pentru Conferința Internațională CIBv 2022. 

Punct 4 

HCF 

S-a discutat și avizat, cu unanimitate de voturi (7 P), dosarul de menținere a 

calității de titular în invățământul superior, anul universitar 2022-2023, a 

domnului prof.dr.ing. Ioan Tuns. 

Analiza dosarului de menținere a calității de titular în învățământul superior, 

anul universitar 2022-2023, a avut în vedere: 

1. îndeplinirea criteriilor universitare; 

2. avizul favorabil (5P) exprimat in Sedinta de CD. 
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Punct 5 

 

HCF 

S-a supus discuției stadiul pregătirii examenelor de finalizare a studiilor, 

sesiunea Iulie 2022. 

Față de această etapă de încheiere a ciclului de școlarizare, s-a evidențiat 

importanța incărcării pe pagina web  a informațiilor complete și actualizate 

referitoare la acest proces. 

Gestionarea acestui proces este asigurată prin : responsabil site facultate, 

prodecan cu activitatea de cercetare și informatizarea, secretar șef facultate. 

Fată de importanța examenului de finalizare a studiilor, au fost făcute mai 

multe precizări, printre care: 

• conținutul minimal al lucrării; 

• asumarea originalității lucrării de către fiecare absolvent; 

• asigurarea de către fiecare cadru didactic coordonator  asupra 

originalității lucrării avizate spre susținere; 

• încadrarea în perioada de înscriere a absolvenților la secretariat 

decanat: 20.06-25.06.2022; 

• încadrarea în termenul maxim de încarcare pe  platforma e-learning a 

proiectului de diplomă/ lucrării de disertație : 30.06.2022 

De asemenea, în unanimitate, au fost stabilite următoarele: 

• predarea de către fiecare absolvent, la Secretariat departamente, a 

unui exemplar din proiectul de diplomă/lucrarea de disertație, în 

format fizic, care va fi prezentat comisiei de examen prin secretarul 

comisiei; 

• încarcarea posterului pe platforma e-Learning, fără printare;  

• notele aferente disciplinelor:  Pregatirea proiectului de diploma si 

Practica de proiect de diploma, respectiv Elaborarea lucrării de 

disertatie  si Activitate de practica si/sau cercetare stiintifica, vor fi 

trecute de către fiecare cadru didactic îndrumator, sub semnătură, 

într-un catalog fizic, prezent la Secretariat decanat,  până la data de 

17.06.2022; 

• notele prezente in  catalogul fizic vor fi comunicate de către 

Secretariat decanat,  coordonatorilor  de program de studiu, care le 

vor trece  in catalogul electronic, până la data de 20.06.2022. 
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Prof.dr.ing Ioan TUNS 

Decanul Facultății de Construcții       

Punct 6 

 

ICF 

1. A fost readusă în discuție prezența scăzută sau chiar lipsa  studenților 

masteranzi de pe un traseu, la activitățile didactice prevăzute în 

programa orară. 

In urma discuțiilor purtate, s-a evidențiat posibilitatea fiecărui cadru didactic 

de a face precizările legale privind criteriile de evaluare, în Fișa disciplinei, care 

vor fi prelucrate studenților în prima intâlnire din semestrul în care se 

desfășoară activitatea didactică aferentă disciplinei, precum și conjugarea 

efortului tuturor cadrelor didactice de a identifica formele stimulative legale 

pentru imbunătățirea prezentei la toate formele de predare. 

2. S-a subliniat importanța respectării termenelor de completare a  

documentelor solicitate de către Rectorat,  privind Planurile de 

invățământ actualizate,  aferente programelor de studii. Procesul de 

completare a documentelor actualizate solicitate va fi asigurat de 

către coordonatorii programelor de studii de licență și masterat, 

precum și de către secretariat departament. 


