Raportul Rectorului Universității Ecologice din Bucuresti privind starea
instituției în anul universitar 2015-2016
(Prezentat în sedința Senatului Universității Ecologice din Bucuresti din 23 februarie 2017)

Universitatea Ecologică din București a fost fondată la data de 4 aprilie 1990 din
inițiativă particulară și a fost înființată (acreditată) instituțional prin Legea nr. 282/2003.
Universitatea Ecologică din București, este o instituție particulară, persoană juridică de
drept privat, de utilitate publică, cu caracter non-profit și apolitică, parte a învățământului
superior din România.
Universitatea Ecologică din București are, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011,
autonomie universitară și autonomie economico-financiară, fundamentată pe proprietatea
privată garantată de Constituție.
Structurile de conducere ale Universității Ecologice din București sunt:
a) Senatul universitar și Consiliul de administrație la nivelul instituției;
b) Consiliul facultății;
c) Consiliul departamentului.
Funcțiile de conducere în Universitatea Ecologică din București sunt:
a) rectorul, prorectorii, președintele Consiliului de administrație la nivelul instituției;
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăților;
c) directorul de departament, la nivelul departamentului.
În anul universitar 2015-2016 au fost respectate dispozițiile legale privind alegerea și
desemnarea organelor de conducere (rector, prorectori, decani, consiliile facultăților și ale
departamentelor, comisii ale senatului).
În februarie 2016, după alegeri, a fost confirmat noul rector, conf. univ. dr. Giuliano
Tevi, prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3156 din
15.02.2016.
Senatul universitar a ales prin vot secret președintele - Prof. dr. Constantin
Dănciulescu. Această structură de conducere și-a desfășurat activitatea în plen și pe comisii,
în baza unui plan de activități care este actualizat în fiecare an în funcție de evoluția și
contextul învățământului superior.
Evaluarea și asigurarea calității
În perioada de raportare au fost evaluate de către ARACIS următoarele programe: EFS
și Kinetoterapie IF (data raportului mai 2016), Drept IF (data raportului mai 2016) și Inginerie
economică industrială IF (data raportului iunie 2016).
În perioada menționată au fost actualizate și revizuite 11 metodologii și regulamente,
după cum urmează:
• 18 februarie 2016 – Regulament privind organizarea admiterii în anul universitar
2016-2017 la studii universitare de licență și studii universitare de master
•

25 februarie 2016 – Regulamentul de selectare, prin concurs public, a decanilor
facultăților Universității Ecologice din București

•

12 mai 2016 – Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență
/ diplomă și disertație

•

12 mai 2016 – Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Studii
pentru Arii Naturale Protejate

•

2 iunie 2016 – Regulament privind organizarea admiterii în anul universitar 20162017 la studii universitare de licență și studii universitare de master – revizuire

•

2 iunie 2016 – Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Consiliere
și Orientare în Carieră

•

29 septembrie 2016 – Regulament privind activitatea academică a studenților

•

27 octombrie 2016 – Regulamentul de ordine interioară al Universității Ecologice din
București

•

28 noiembrie 2016 – Codul de etică și deontologie profesională universitară

•

26 ianuarie 2017 – Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de
licență / diploma și disertație

•

26 ianuarie 2017 – Metodologie privind organizarea admiterii în anul universitar
2017-2018 la studii universitare de licență și studii universitare de master.

În vederea optimizării activității, în cadrul UEB a fost numită o comisie formată din:
• conf. univ. dr. Janina Mihăilă – prorector, președinte Comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității;
• prof. univ. dr. Maria Fodor – președinte Comisia pentru programe de studii;
• lector univ. dr. Cleopatra Drimer – președinte Comisia pentru reglementări interne;
• Mariana Dumitru – secretar șef universitate.
Comisia are responsabilitatea verificării situației și elaborării unui unui plan de măsuri,
ce a fost prezentat în ședința de senat din data de 26 ianuarie 2017 și asumat prin vot de către
această structură de conducere.
Acest plan este structurat pe următoarele paliere:
• Personal didactic, state de funcții;
• Evidență studenți, acte de înmatriculare, documente de evidență a activității
studenților (cataloage, registre);
• Situație platforme electronice - actualizarea RMU, UMS;
• Structură programe studii, planuri de învățământ, documente conexte;
• Bază materială;
• Proceduri de asigurarea calității și capacitate instituțională (regulamente,
metodologii);
• Activitate de cercetare;
• Relații academice;
• Rezultatele învățării;
• Management strategic.
Toate măsurile astfel structurate sunt prevăzute cu termene de verificare și îndeplinire.
Alte obiective pe termen scurt: reevaluarea de către ARACIS – la nivel instituțional
precum și programele EFS și Kinetoterapie și acreditarea a trei programe IFR în prezent
autorizate provizoriu, gestionate de facultățile de Ecologie și protecția mediului, Psihologie și
Științele Comunicării.

Personal didactic, studenți masteranzi
În activitatea de selecție și angajare a personalului au fost respectate condițiile legale
actuale. Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, stabilită
prin Hotărâre a Guvernului, pe baza căreia s-a elaborat o metodologie proprie, constituie actul
normativ în baza căruia se organizează și se desfășoară în Universitatea Ecologică din
București respectivele concursuri.
Statele de funcții al personalului didactic s-au avizat de Consiliile facultăților și apoi de
Senat și s-au aprobat de Consiliul de administrație. La departamentele cu discipline la mai
multe facultăți statele de funcții s-au completat pe baza notelor de comandă, avizate de
rectorul universității.
Personalul didactic propriu și asociați desfășoară activități de învățământ în universitate
îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea posturilor, cu specializarea respectivă și doctorat
în domeniu.
Recrutarea studenților s-a realizat prin proceduri proprii de admitere, conținute în
Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii actualizat în baza Metodologiei – cadru
privind admiterea în anul universitar, elaborată de MENCS.
Transferul studenților între instituțiile de învățământ superior, facultăți, specializări s-a
făcut cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, fiind reglementat prin prevederile
Capitolului V „Mobilitatea academică” al Regulamentului privind activitatea academică a
studenților. Transferul s-a efectuat numai cu avizul rectorilor și decanilor facultăților din
ambele instituții de învățământ superior, și numai în afara anului universitar. Anul de studii în
care s-a realizat transferul a fost anul universitar următor în raport cu cel în care studentul a
fost înmatriculat în momentul solicitării, în baza creditelor obținute.
Mobilități ERASMUS – cadre didactice - 3, studenți - 34, studenți străini ce au vizitat
UEB - 3.
Studenții din Universitatea Ecologică din București au o atitudine proactivă față de
pregătirea lor pentru dezvoltare personală, ei fiind implicați atât în viața academică cît și în
cea extra-academică. Amintim aici: „Cunoaşte şi protejează Antarctica !”, rezentarea
activității CNCA (Comisia Națională de Cercetări Antarctice) și diseminarea studiilor în
cadrul Programului de activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Antarcticii; Ora pământului
2016 -"Dăruiește naturii energia ta"; Pedalează cu noi de Ora Pământului, eveniment
susținut de Universitatea Ecologică din București, Parcul Izvor; Conferința Ziua Pământului
2016, sub semnul deschiderii spre semnare a „Acordului de la Paris privind clima”, eveniment
organizat de U.E.B.; Ziua Mondială a Mediului, ocazie cu care Universitatea Ecologică din
București a participat la evenimentul KARTIER, lansând astfel o platformă specială, intitulată
Avocatul Mediului; Festivalul ECO Viața Verde București, U.E.B., în caliate de partener.
Cercetarea
După alegerile din februarie 2016 s-au realizat schimbări în structura organizatorică a
cercetării, pornind de la numirea noului prorector responsabil cu activitatea de cercetare, și de
la redefinirea atribuțiilor sale. Senatul universității a adoptat o nouă strategie de cercetare
științifică aferentă perioadei 2016-2020 în care se specifică resursele financiare și alocarea
acestora, precum și modalitățile de valorificare a cercetării.
În universitate există Centrul de Studii pentru Arii Naturale Protejate (CSANP), prin
intermediul căruia UEB deține custodia sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic și
centre de cercetare ce funcționează cu aprobarea senatului universitar.
Universitatea Ecologică din București susține apariția următoarelor periodice: Revista
română de dreptul mediului (editată bilingv, franceză-română), cu colaborare internațională;
Revista română de Dreptul muncii și revista Ecologica Universitaria.

Conform Raportului privind cercetarea în anul 2016, activitatea de cercetare științifică
din Universitatea Ecologică din București s-a concretizat în:
- organizarea de sesiuni științifice anuale, cu participare internă și internațională, pentru
cadre didactice, studenți, specialiști din instituții cu care există colaborări la nivel
instituțional sau individual. Menționăm în acest context Conferința internațională
EUB-2016, cu tema "Ecology of XXI Century", organizată în perioada 4 – 8 aprilie
2016, cu ocazia aniversării a 26 de ani de activitate a UEB, marcată de participarea
doamnei Cristiana Pașca Palmer, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, la acel
moment.
- la nivelul facultăților au fost organizate 8 manifestări științifice;
- participarea cadrelor didactice cu 62 de lucrări la aceste manifestări ştiinţifice,
publicate în volum și cu alte 14 lucrări la conferinţe naţionale sau internaționale;
- publicarea a 153 de studii şi articole de specialitate, dintre care 7 în reviste indexate
ISI, 84 în reviste indexate BDI;
- organizarea a 7 sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, la care au participat
115 studenţi cu 79 de lucrări. De asemenea, studenţii au participat și la alte sesiuni
ştiinţifice naţionale sau internaționale, externe universității.
În ceea ce priveşte prestigiul ştiinţific, menţionăm faptul că două cadre didactice de la
Facultatea de Drept au primit titlul de Doctor Honoris Causa acordat de diferite universităţi
din România sau străinătate. În anul 2016, 4 cadre didactice din UEB, specialişti recunoscuţi
în domeniile lor de activitate, au fost membri în colective editoriale ale unor reviste indexate
ISI, 25 în colective editoriale ale unor reviste indexate BDI şi 15 fiind în conducerea unor
asociații științifice naționale și internaționale.
În 3 octombrie și 28 noiembrie 2016 UEB a acordat titlu de doctor honoris causa acad.
Vladimer Papava din Republica Georgia și acad. Ion Ilie Dediu din Republica Moldova.
Organizare, programe de studiu
În universitatea funcționează 7 facultăți, care în perioada de raportare gestionau 12
programe de licență și 22 programe de master. În urma unor analize privind direcțiile de
dezvoltare a acestor programe, trei facultăți au propus și au primit aprobarea senatului pentru
intrarea în lichidare a 4 programe de licență:
• Ingineria mediului – IF (Facultatea de Inginerie managerială și a mediului);
• Administrație publică – IF, drept – ID (Facultatea de Drept);
• Finanțe și bănci – ID (Facultatea de Științe economice).
În urma acestor restructurări Facultatea de Inginerie managerială și a mediului și
Facultatea de Științe Economice au solicitat schimbarea denumirii.
La nivelul celor 7 facultăți, funcționează 8 programe de IF, 4 programe de IFR (1
acreditat și 3 autorizate provizoriu) și 2 programe de ID aflate în lichidare, cu studenți
școlarizați în anul terminal.
Concluzionând se poate spune că acest an a fost marcat de restructurări, de eforturi
depuse în scopul adaptării la numărul redus de candidați, precum și la cerințele referitoare la
respectarea standardelor și legislației în domeniul asigurării calității.
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