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Raportul Rectorului Universit ăŃii Ecologice din Bucure şti 

privind starea institu Ńiei în anul universitar 2014-2015  
 

(Prezentat în şedinŃa Senatului UniversităŃii Ecologice din Bucureşti din 18 februarie 2016) 
 
1. Considera Ńii generale 
Activitatea UniversităŃii Ecologice din Bucureşti în anul universitar 2014 - 2015 s-a 

desfăşurat sub influenŃa următorilor factori: 
- modificări în structura de funcŃionare şi conducere la nivelul facultăŃilor şi 

departamentelor; 
- emiterea de către Guvernul României şi Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 

ŞtiinŃifice a unor acte normative ce a impus elaborarea unor noi reglementări interne 
sau revizuirea celor existente; 

- numărul mic de promovaŃi la examenul de bacalaureat ce duce la puŃini 
studenŃi care doresc să studieze în universitatea noastră; 

- o micşorare semnificativă a numărului cadrelor didactice titulare datorită 
atingerii vârstei de pensionare şi renunŃarea de către aceştia la desfăşurarea activităŃii 
didactice; 

- pregătirea rapoartelor de autoevaluare pentru vizita ARACIS care a avut loc, 
în prima etapă, anul trecut; 

- necesitatea crescândă a identificării unor noi forme de pregătire a 
absolvenŃilor pentru a li se crea competenŃe specifice cerute de angajatori. 

 

În anul universitar 2014-2015 s-au desfăşurat în UEB 15 programe de studii de 
licenŃă. Dintre ele 9 sunt acreditate şi 6 au autorizaŃia provizorie de funcŃionare. Nu s-au 
organizat cursuri la: AdministraŃie publică (din cadrul FacultăŃii de Drept), Administrarea 
afacerilor (din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe economice) şi Ingineria mediului (din cadrul 
FacultăŃii de Inginerie). 

S-au desfăşurat 21 de programe de studii universitare de master acreditate de 
ARACIS şi a funcŃionat Departamentul de Formare Psihopedagogică. 

Cele 24 de programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională nu au funcŃionat nici în anul universitar trecut, probabil din cauza slabei 
publicităŃi şi a interesului scăzut din partea facultăŃilor în a le organiza. 

De asemenea, a activat Centrul de cercetare autorizat la nivel instituŃional şi 
colective de cercetare pe facultăŃi, 8 comisii ale Senatului pe diferite domenii de 
activitate, precum şi structuri tehnico-administrative stabilite prin Carta universitară.  

La programele de studiu desfăşurate în cursul anului universitar 2014-2015 au 
participat 3326 studenŃi la ciclurile de licenŃă şi 816 la master. Putem estima o reducere 
de aproximativ 14% faŃă de anul universitar 2013-2014. 

Planurile de învăŃământ şi fişele disciplinelor au fost îmbunătăŃite în urma atenŃiei 
acordate de decani şi directori de departament, în concordanŃă cu criteriile, standardele 
şi indicatorii de performanŃă elaboraŃi de ARACIS, Ńinându-se cont de particularităŃile 
domeniilor şi specializărilor dar şi de cerinŃele pieŃii de muncă şi ale angajatorilor. 

S-au făcut eforturi permanente ca planurile de învăŃământ să fie însoŃite de 
competenŃele profesionale şi transversale impuse de RNCIS, cât şi de abilităŃile ce se 
urmăreau a fi formate absolvenŃilor. Acestea au fost şi reperele de bază în care au fost 
elaborate programele pentru examenele de finalizare a studiilor, precum şi tematicile 
lucrărilor de licenŃă şi disertaŃie. 

Stagiile de practică ale studenŃilor s-au desfăşurat conform reglementărilor în 
vigoare. Ghidurile de practică elaborate de facultăŃi pentru diferiŃi ani de studiu şi 
specializări au fost îmbunătăŃite şi constituie un bun îndreptar pentru activitatea ce 
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urmează a fi desfăşurată. 
Pentru pregătirea studenŃilor s-au realizat noi materiale bibliografice atât sub 

formă scrisă, cât şi în format electronic. Totuşi, în urma auditului realizat de către o 
comisie internă, în vederea îmbunătăŃirii activităŃii facultăŃilor, s-a remarcat faptul că 
există încă discipline care nu au asigurate suport de curs elaborat sau revizuit conform 
noilor cerinŃe ori nu au fost afişate sinteze sub formă electronică. Este nevoie să mărim 
eforturile în acest sens. 

Tot în urma auditului intern s-a semnalat faptul că aparatura din unele laboratoare 
începe să fie depăşită din punct de vedere fizic sau moral şi în scurt timp nu va mai 
corespunde în totalitate obiectivelor didactice stabilite prin fişa disciplinei. Dotarea 
actuală a unor laboratoare nu poate asigura activitatea de cercetare asumată de 
universitate. O cale de modernizare şi dezvoltare a bazei materiale din laboratoare ar 
putea-o constitui fondurile provenite din proiectele de cercetare. Din acest punct de 
vedere considerăm că îmbunătăŃirea bazei materiale va deveni un punct important de 
activitate în perioada care urmează. 

Fondul de carte din biblioteci a crescut destul de lent în ultimul an universitar. 
Biblioteca universitară şi-a menŃinut legătura de colaborare cu bibliotecile unor facultăŃi 
din Universitatea Bucureşti, cu Biblioteca Pedagogică, cu fondurile de documentare ale 
Institutului de Cercetări Juridice şi ale Institutului NaŃional de Cercetări Economice ale 
Academiei Române. Cu toate acestea, există încă o provocare destul de mare, cea de 
a resuscita Biblioteca universitară. Există idei şi propuneri noi privind folosirea unui 
sistem electronic în cadrul bibliotecii, pentru ca studenŃii să poată studia cursurile 
universitare dintr-o bază de date electronică internă, sau oferirea unor baze de date 
externe pe internet. Cele două idei merită studiate cu atenŃie şi luate măsurile necesare. 

 
2. Situa Ńia corpului didactic 
Aplicarea prevederilor Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 cu privire la pensionarea 

personalului didactic la împlinirea vârstei de 65 de ani a dus la pierderea unui număr de 
profesori titulari, cadre didactice valoroase. 

În baza art. 289(6) al Legii EducaŃiei NaŃionale, modificat prin OU nr. 49 / 2014, 
deoarece universitatea nu putea acoperi normele cu titulari, senatul universitar a decis 
menŃinerea calităŃii de titular, cu toate obligaŃiile ce decurg din această calitate, pentru 
unele cadre didactice după pensionare, după evaluarea anuală a performanŃelor 
academice, pe baza Metodologiei proprii aprobată de Senat. 

Din tabelul sintetic cu situaŃia posturilor didactice la data de 01.10.2014 pentru 
programele de studii organizate de universitate în anul universitar 2014-2015 se 
constată următoarele: 

a) numărul de cadre didactice cu normă întreagă au reprezentat 98 % din numărul 
total de posturi constituite conform legii; 

b) nu au existat situaŃii în care cadrele didactice să acopere mai mult de 3 norme 
didactice, indiferent de instituŃia de învăŃământ superior în care au prestat activităŃi de 
învăŃământ; 

c) peste 75% din totalul posturilor din state de funcŃii au fost ocupate cu titulari sau 
cu personal didactic cu post rezervat; 

d) numărul posturilor din statele de funcŃii de conferenŃiari şi profesori universitari a 
fost cuprins, în funcŃie de state, între 27% şi 69%; 

e) cadrele didactice asociate nu au ocupat mai mult de un post şi au avut 
încărcare de mai puŃin de o normă didactică; 

f) există declaraŃii scrise ale cadrelor didactice asociate prin care aceştia au făcut 
cunoscut conducerii instituŃiei unde au norma de bază precum şi a celei în care este 
asociat numărul orelor prestate prin asociere. 

Consiliile facultăŃilor au analizat situaŃia cadrelor didactice care s-au încadrat în 
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prevederile capitolului ”DispoziŃii tranzitorii şi finale” din Legea educaŃiei naŃionale în ce 
priveşte termenul oferit pentru terminarea studiilor doctorale şi au fost obligate să 
renunŃe la cele care nu au reuşit să ofere o dovadă a finalizării acestor studii. Din datele 
pe care le avem la Departamentul de calitate observăm că am avut lectori care de ani 
buni nu şi-au finalizat doctoratul. Din păcate pentru ei am fost nevoiŃi să le desfacem 
cartea de muncă. 

Participarea corpului profesoral la derularea programului de mobilităŃi 
internaŃionale, prin programul ERASMUS, a implicat un număr de 13 cadre didactice 
care s-au deplasat în 6 Ńări. Este de dorit ca în viitor să se mărească numărul de 
mobilităŃi a cadrelor didactice pentru că astfel de activităŃi susŃin calitatea corpului 
profesoral şi păstrează standardul ridicat al activităŃii academice din UEB. 

 
3. Studen Ńii 
În cadrul UEB, studenŃii sunt consideraŃi parteneri şi membrii egali ai comunităŃii 

academice fiind beneficiari direcŃi ai educaŃiei şi formării profesionale.  
Prin iniŃiativa unor cadre didactice sunt create structuri care oferă studenŃilor 

posibilitatea de a activa în domeniul preocupărilor lor: de exemplu, la Facultatea de 
Ecologie şi ProtecŃia Mediului există Grupul de lucru pentru biodiversitate, care 
funcŃionează de 6 ani, creat special pentru studenŃi, aceştia având oportunitatea de a 
participa la practici de teren şi alte activităŃi legate de conservarea patrimoniului natural. 
La Facultatea de Inginerie Managerială şi a Mediului funcŃionează de 5 ani grupul 
studenŃesc Ecoing şi care este foarte activ. La Facultatea de psihologie există grupul 
studenŃesc Debate, cunoscut şi în rândul studenŃilor de la Drept. La Facultatea de 
ŞtiinŃele comunicării funcŃionează grupul studenŃesc Multimedia, în cadrul căruia 
studenŃii de la mai multe facultăŃi îşi pun în practică cunoştinŃele de grafică pe 
calculator. 

Observăm că deşi conducerea universităŃii a declarat în repetate rânduri că 
sprijină constituirea unei asociaŃii studenŃeşti la nivelul instituŃiei, până în prezent nu s-a 
reuşit acest lucru. Dorim ca studenŃii să fie mai activi în această direcŃie. 

Majoritatea cadrelor didactice au urmărit formarea la studenŃi a unor abilităŃi şi 
competenŃe care să le dea acestora capacitatea de a face faŃă cerinŃelor mereu 
crescânde ale angajatorilor, de a le crea încredere în forŃele proprii că se pot integra 
într-o piaŃă a muncii tot mai dinamică. Se remarcă activitatea depusă de tutori 
(îndrumătorii de an) care au înŃeles că între profesor şi student relaŃia trebuie să fie una 
de parteneriat, în care fiecare parte îşi asumă anumite responsabilităŃi. Am remarcat că 
s-a instituit un sistem de comunicare şi colaborare mai simplu şi eficient bazat pe 
Internet. 

Datorită efortului mărit al cadrelor didactice de a crea un mediu academic propice 
învăŃării şi diseminării am remarcat, din sondarea opiniei studenŃilor efectuată de 
conducerile facultăŃilor, că peste 63% dintre aceştia apreciază pozitiv mediul de învăŃare 
oferit de universitate. Este un procentaj bun însă nu foarte bun, ceea ce ne motivează 
să găsim metode noi şi eficiente de a crea o legătură bună între membri comunităŃii 
academice din UEB şi studenŃi. 

În acest sens, conform observaŃiilor de la auditul intern dar şi al comisiei ARACIS 
care ne-a vizitat anul trecut, se observă că nu s-a făcut suficientă informare a 
studenŃilor privind existenŃa Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră precum şi a 
problemelor ce se pot discuta şi lămuri cu membri acestei structuri; din această cauză 
activitatea acestui compartiment este încă insuficient cunoscută. 

StudenŃii care au frecventat cursurile din cadrul universităŃii noastre au avut 
asigurată cazarea la căminul studenŃesc al UniversităŃii ARTIFEX, cu care s-a încheiat 
un protocol de colaborare. În anul universitar încheiat au beneficiat de locuri la cămin 
peste  50 de studenŃi şi toate solicitările au fost satisfăcute. 
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 ReprezentanŃii studenŃilor, desemnaŃi în mod democratic în structurile de 
conducere academică şi în comisiile senatului, îşi fac puŃin simŃită prezenŃa în rândul 
colegilor lor, nu îi informează despre problemele care se discută şi hotărârile adoptate. 

În anul universitar trecut Senatul a avut următoarea componentă: 47 senatori, din 
care 36 cadre didactice (76,60%) şi 11 studenŃi (23,40%). S-a constat că nu s-au 
respectat LEN şi propriile reglementări care stipulează că ponderea studenŃilor să fie de 
25%. Această situaŃie a fost comunicată Senatului care a remediat situaŃia la începutul 
anului universitar curent. 

Este necesar să găsim forme de atragere a studenŃilor la o participare mai activă 
în viaŃa universităŃii, la o dinamizare a lor pentru organizarea mai multor activităŃi 
ştiinŃifice, culturale, artistice şi sportive, în activitatea de promovare a programelor de 
studii din universitate, în special în rândul liceelor din care provin. 

Participarea studenŃilor proprii la derularea programului de mobilităŃi prin 
programul ERASMUS a implicat, în anul universitar trecut, un număr de 24 studenŃi 
care au mers în 8 Ńări. Din păcate nu s-au înregistrat mobilităŃi in-coming de studiu. 

Considerăm că aceste mobilităŃi măresc prestigiul universitar. Pentru viitor, 
Senatul universitar prin prorectorul care coordonează comisia pentru relaŃii academice, 
deci şi compartimentul Erasmus, trebuie să se implice în derularea programelor de 
mobilităŃi pentru că astfel poate creşte imaginea universităŃii şi în străinătate. 

 
4. Situa Ńia inser Ńiei profesionale a absolven Ńilor 
Deşi există o asociaŃie ”Alumni” a foştilor absolvenŃi, nu s-a reuşit păstrarea unei 

legături permanente cu aceştia, pentru că de fapt această asociaŃie a rămas doar un 
deziderat. InformaŃii despre foştii absolvenŃi se obŃin doar cu ocazia admiterii la master 
sau cu ocazia finalizării studiilor şi ridicarea diplomelor. Din aceste informaŃii se constată 
că oferta locurilor de muncă pentru absolvenŃii cu studii superioare este destul de 
redusă iar angajatorii solicită vechime şi experienŃă profesională. Acest lucru a dus la 
faptul că mulŃi absolvenŃi au preferat să accepte posturi în care nu se cereau studii în 
specialitate sau chiar studii superioare, să urmeze studii de master în universitatea 
noastră sau la alte universităŃi urmând ca ulterior să se prezinte la eventualele 
concursuri pentru ocuparea unor posturi de specialitate. 

Consider că trebuie activizată asociaŃia ”Alumni”, că secretariatele facultăŃilor 
trebuie, pe baza datelor din fişele ce se completează la admiterea la master sau cu 
ocazia disertaŃiei sau ridicării actelor de studii să întocmească situaŃia cu locurile de 
muncă şi posturile ce sunt ocupate la un moment dat de absolvenŃi. 

Trebuie înŃeles că asociaŃia ALUMNI reprezintă o sursă potenŃială insuficient 
folosită, pentru diseminarea oportunităŃilor de învăŃare permanentă şi urmărirea situaŃiei 
absolvenŃilor noştri. 

De asemenea consider că trebuie folosită oportunitatea activităŃii de voluntariat 
care poate fi considerată şi ca un stagiu de activitate profesională. 

 
5. Activitatea de cercetare ştiin Ńific ă 

În anul universitar 2014 – 2015 cercetarea ştiinŃifică s-a realizat prin teme de 
cercetare interne ale facultăŃilor, proiecte de cercetare pentru masteranzi şi proiecte 
incluse în temele tinerilor doctoranzi. 

Din datele analizate sunt evidenŃiate preocupări constante ale facultăŃilor pentru a 
derula programe de cercetare la nivel naŃional şi internaŃional. 

Recunoaşterea prestigiului cadrelor didactice din Universitate s-a materializat prin 
participarea la 12 contracte /proiecte /granturi de cercetare, din care 7 cu finanŃare 
internaŃională: 1 contract de cercetare, 3 proiecte de cercetare, 4 granturi, 2 proiecte de 
colaborare, 2 contracte de colaborare cu societăŃi comerciale. 
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În universitate funcŃionează Centrul de Studii pentru Arii Naturale Protejate în 
cadrul căruia se desfăşoară activităŃi pentru asigurarea custodiei siturilor Natura 2000 
ROSCI0103 Lunca Buzăului şi ROSCI0199 Platoul Meledic. Universitatea este 
custodele acestor două situri din 2011. Prin derularea proiectului “Plan de 
management, consultare publică şi campanie de conştientizare pentru Siturile Natura 
2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului şi ROSCI0199 Platoul Meledic finanŃat prin 
Programul OperaŃional Sectorial “MEDIU”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecŃia naturii, specialiştii din UEB au elaborate 
planurile de management pentru siturile menŃionate şi au prezentat, în sesiunile de 
comunicări ale FacultăŃii de Ecologie şi ProtecŃia mediului, 11 lucrări rezultate din 
cercetările de teren şi laborator.  

În anul 2015, UEB a împlinit 25 de ani de la înfiinŃare, ocazie cu care a primit din 
partea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice două Diplome de excelenŃă 
semnate de ministrul în execuŃie. Cu acest prilej s-a organizat săptămâna aniversară a 
UEB, în care s-au derulat manifestarea ştiinŃifică şi sesiunile ştiinŃifice ale celor 7 
facultăŃi componente, în cadrul cărora s-au prezentat comunicări ştiinŃifice. 

În anul universitar 2014-2015 rezultatele cercetării s-au materializat prin publicarea 
rezultatelor acestei activităŃi în 9 reviste cotate ISI; 74 articole indexate ISI Proceedings 
şi BDI; prin editarea a 30 manuale şi cursuri universitare, precum şi a 40 de cărŃi. 

Cadrele didactice din UEB au participat la 120 conferinŃe naŃionale şi 
internaŃionale; sunt membre în 28 de organizaŃii ştiinŃifice profesionale internaŃionale de 
prestigiu şi în 48 asociaŃii ştiinŃifice profesionale naŃionale. 

În Universitatea Ecologică din Bucureşti, 11 cadre didactice au calitatea de 
conducători de doctorat, iar un număr de 116 cadre didactice deŃin titlul ştiinŃific de 
doctor în ramura ştiinŃifică specifică domeniului în care activează în UEB. 

De asemenea, cadrele didactice din universitate sunt recunoscute din punct de 
vedere al prestigiului profesional şi al efortului depus pentru afirmare ştiinŃifică şi în 
afara universităŃii, fiind membri în colective de redacŃie ale unor reviste indexate (4 
cadre didactice), membri în comitetele de organizare şi /sau în colectivele ştiinŃifice ale 
conferinŃelor cu proceedings indexat ISI sau BDI, 10 specialişti din Universitate participă 
la editarea unor reviste de prestigiu, indexate în baze de date internaŃionale (BDI), 
cadrele didactice fac parte din 34 asociaŃii ştiinŃifice profesionale naŃionale şi 
internaŃionale de prestigiu sau au primit diferite ca urmare a activităŃii de cercetare 
desfăşurată. 

În activităŃile vocaŃionale, care Ńin de domeniul sportiv, cadrele didactice din 
Facultatea de EFS sunt prezente ca antrenori ai loturilor naŃionale sau competitori 
direcŃi, iar în competiŃii internaŃionale de prestigiu (Campionate Mondiale, Europene, 
Balcanice) au obŃinut rezultate şi clasificări bune şi foarte bune. 

Cadrele didactice din UEB au participat şi în 2014, în calitate de colaboratori, 
experŃi şi membri în echipe naŃionale şi internaŃionale, organizate în cadrul unor instituŃii 
de cercetare şi universităŃi din România şi din Uniunea Europeană, pentru derularea 
unor programe din Planul NaŃional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II (PNCDI-II), 
programul cadru european FP7, sau alte programe finanŃate din fonduri publice sau 
private, naŃionale sau europene. 

StudenŃii au fost mai activi în anul universitar trecut, au participat la manifestări 
ştiinŃifice ale universităŃii şi în Ńară. De menŃionat o realizare notabilă a studentei Irina 
Camelia Begu de la  Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport care a cucerit turneul WTA 
de la Seul din Coreea de Sud (2015), obŃinând cea mai bună clasificare a sa din 
întreaga carieră. 

 
6. Asigurarea calit ăŃii în înv ăŃământ şi cercetare 
Asigurarea calităŃii în învăŃământ şi cercetare constituie o obligaŃie a universităŃii, 
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prevăzută în Legea educaŃiei naŃionale şi în Carta universitară. Se poate afirma că în 
momentul de faŃă există structuri şi reglementări care creează cadrul instituŃional pentru 
asigurarea şi monitorizarea calităŃii, pentru crearea unei culturi a calităŃii şi pentru 
îndeplinirea standardelor de calitate. 

Anul universitar 2014-2015 a fost marcat de pregătirea universităŃii şi a unor 
facultăŃi în vederea vizitei ARACIS. În acest context, atât conducerea universităŃii cât şi 
a facultăŃilor, au depus un efort important pentru realizarea dosarelor de autoevaluare în 
vederea vizitei ARACIS pentru reacreditarea UEB şi a programelor de studii de licenŃă 
care au fost evaluate în 2009. 

O activitate importantă a fost realizarea unui audit intern ce s-a efectuat de o 
comisie formată din membri ai CEAC / DEAC, prorectori şi studenŃi. Această activitate a 
creat o bază de date importantă pentru realizarea Raportului de autoevaluare 
instituŃională şi a susŃinut realizarea Rapoartelor de autoevaluare a unor programe de 
studiu din facultăŃile care urmau a fi vizitate de ARACIS. 

În urma activităŃii de audit intern şi prin munca depusă de Comisiile de calitate din 
facultăŃi, împreună cu decanii şi directorii de departament, precum şi a DEAC şi CEAC 
cu ajutorul prorectorilor, am reuşit să definitivăm în decembrie 2014 următoarele dosare 
de autoevaluare: Drept IF, EducaŃie fizică şi sportivă IF, Inginerie economică industrială 
IF, FinanŃe şi bănci IF, Ecologie şi protecŃia mediului IF, precum şi raportul de 
autoevaluare instituŃională al UEB. 

În urma unei discuŃii avute în ianuarie 2015 cu conducerea ARACIS, reprezentanŃii 
UEB au prezentat situaŃia dosarelor iar decizia ARACIS a fost de evaluare a 
programelor Drept IFR, FinanŃe şi bănci IF şi Ecologie şi protecŃia mediului IF, urmând 
ca pentru celelalte programe să se solicite ulterior evaluarea. 

Vizita ARACIS a fost decisă pentru perioada 28-30 octombrie 2015. Pentru 
aceasta a fost necesară o actualizare a Raportului instituŃional şi a Rapoartelor de 
autoevaluare a programelor de studiu vizate. 

Vizita ARACIS a avut loc în condiŃii bune iar în urma analizei rapoartelor de 
autoevaluare şi a fişelor vizitei, ARACIS a trimis o scrisoare cu privire la observaŃiile 
asupra activităŃii academice, administrative şi de cercetare a UEB pe data de 
26.01.2016. 

Universitatea a răspuns scrisorii ARACIS pe data de 08.02.2016. Momentan 
aşteptăm decizia ARACIS privind calificarea UEB. 

În continuare, activitatea noastră se direcŃionează către noile programe de studii 
ce vor fi evaluate. Astfel, în data de 28 ian 2016 au fost depuse dosarele pentru 
evaluare periodică la specializările Drept IF, EducaŃie fizică şi sportivă IF, Inginerie 
economică industrială IF iar la Kinetoterapie şi motricitate specială IF evaluare în 
vederea acreditării. Cererea privind solicitarea evaluării a fost depusă încă din 
decembrie 2015. 

De asemenea, cu acea ocazie, s-a solicitat renunŃarea la programul de studii 
AdministraŃie publică şi Administrarea afacerilor. 

Activitatea CEAC şi DEAC, precum şi a prorectorului privind calitatea, va trebui să 
se concentreze pe aceste vizite. Din acest punct de vedere mecanismele de evaluare şi 
asigurare a calităŃii trebuie revăzute şi îmbunătăŃite permanent. Printre aceste 
mecanisme mă refer şi la Manualul CalităŃii, care trebuie restructurat şi îmbunătăŃit. 

 
7. Dezvoltarea rela Ńiilor academice interna Ńionale 
Intensificarea cooperării internaŃionale prin participarea la programele europene de 

cercetare ştiinŃifică şi la organizarea în comun a unor activităŃi de învăŃământ sunt 
obiective prioritare, asumate de către conducerea UniversităŃii. 

În anul universitar 2014-2015, s-au desfăşoară parteneriate prin ERASMUS, la 
nivelul facultăŃilor cu instituŃii şi asociaŃii de profil din Lituania, Grecia, Norvegia, 
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Ungaria, Turcia, FranŃa, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, 
Republica Moldova şi altele. 

De asemenea, am avut cadre didactice care au condus doctorate la Universitatea 
de stat din Chişinău şi Academia de EducaŃie Fizică a Moldovei. Sunt cadre didactice 
din UEB care au finalizat sau sunt în curs de finalizare a unor doctorate la aceste 
instituŃii de învăŃământ superior din Republica Moldova. 

Din analiza Raportului de autoevaluare instituŃională realizată de CEAC, pentru 
anul universitar 2014-2015, se observă că există o participare reciprocă la sesiuni de 
comunicări ştiinŃifice între UEB şi instituŃii din străinătate. Din păcate, toate acestea s-au 
făcut în nume personal pentru că însă nu există protocoale de colaborare cu toate 
instituŃiile din străinătate. Este necesar ca pe viitor să se conceapă un protocol de 
colaborare care să fie semnat de instituŃiile partenere pentru activităŃi educaŃionale şi 
ştiinŃifice. Rog prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinŃifică să propună un plan de 
activităŃi în această direcŃie. 

Se observă că încă nu există o strategie clară pentru stabilirea unor relaŃii 
academice cu alte instituŃii de învăŃământ superior din străinătate, lucru ce arată o slabă 
implicare a comisiei de specialitate din senat. De asemenea, senatul trebuie să 
manifeste o manieră de lucru proactivă în promovarea mobilităŃilor prin programul 
Erasmus. 

 
8. Respectarea eticii şi deontologiei universitare 
În anul universitar 2014-2015, Codul eticii şi deontologiei profesionale al UEB a 

fost respectat; nu au fost cazuri de încălcare a prevederilor acestuia nici de către 
studenŃi şi nici de către cadrele didactice. 

Comisia de etică a senatului UEB a constatat că întregul personal cunoaşte 
prevederile Codului de etică şi deontologie universitară care reglementează respectarea 
principiilor şi normelor morale: libertatea academică, integritatea morală, autonomia 
personală, cinstea, corectitudinea, respectul, transparenŃa, responsabilitatea. 

Membrii comunităŃii academice şi-au exercitat profesia şi funcŃia cu onestitate, cu 
bună-credinŃă, responsabilitate şi onoare. 

S-a manifestat o acŃiune nediscriminatorie asupra tuturor domeniilor de activitate 
academică şi în special: admiterea studenŃilor, evaluarea lor, angajarea şi evaluarea 
personalului didactic, didactic auxiliar sau nedidactic, promovarea profesioinală, 
promovarea în organisme şi funcŃii de conducere. 

Conform raportului comisiei de etică, personalul comunităŃii academice a dovedit 
loialitate faŃă de instituŃie, a acŃionat în interesul universităŃii de a susŃine obiectivele, 
strategiile şi politicile acesteia, în scopul realizării misiunii şi creşterii competitivităŃii ei. 

 
9. Sarcini asumate pentru urm ătorul an universitar 
1. Intensificarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică, elaborarea unor proiecte 

eligibile pentru a putea participa, în domeniile în care avem specialişti, la concursurile 
pentru proiecte cu finanŃare din fonduri europene sau naŃionale; elaborarea de studii şi 
articole publicate în reviste cotate ISI, sau recunoscute de instituŃiile competente; 

2. Organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice vacante, 
atenta selecŃie a candidaŃilor şi respectarea prevederilor stabilite pe această linie de 
Legea educaŃiei naŃionale, sau de alte prevederi legale, pentru ocuparea posturilor de 
profesori şi conferenŃiari universitari; 

3. PerfecŃionarea activităŃii comisiilor senatului şi implicarea mai largă a 
studenŃilor în problemele ce se discută în senat şi Consiliile facultăŃilor; 

4. Atragerea studenŃilor în activitatea de prezentare în licee a ofertei 
educaŃionale a UEB, o mai bună publicitate a acesteia folosind diverse procedee: mass-
media, mijloace IT etc.; 
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5. Modernizarea procesului de diseminare a cunoştinŃelor utilizând platforma e-
Learning pentru toate formele de învăŃământ; (cursuri on-line, forme de verificare şi 
evaluare on-line). În acest context există necesitatea de a moderniza activitatea 
bibliotecilor;  

6. ÎmbunătăŃirea continuă a site-ului UEB, diversificarea informaŃiilor transmise 
prin acesta: noi apariŃii editoriale a le cadrelor didactice, participarea cadrelor didactice 
ale universităŃii la sesiuni de comunicări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale; 

7. Creşterea numărului de protocoale de colaborare cu UniversităŃi din Ńară şi 
străinătate  în diverse domenii de activitate: învăŃământ, cercetare, management 
universitar; 

8. Pregătirea vizitei pentru cele trei programe de studiu reevaluate în acest an 
universitar şi al programului de studiu Kinetoterapie pentru acreditare; 

9. Revizuirea Manualului CalităŃii şi a Regulamentelor /Metodologiilor 
universităŃii; 

10. Realizarea noilor planuri strategice pentru anii 2016-2020, în ce priveşte 
cercetarea, activitatea de educaŃie, calitatea, relaŃiile instituŃionale, etc. 

 
 
                RECTOR, 
Prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA 
 
 
 


