Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ŞI
ASIGURAREA CALITĂŢII
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2009 – 2010

Cadrul juridic
Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu a fost înfiinţată în anul 1992 ( H. G.
nr. 288/01.06.1992, publicată în Monitorul Oficial Nr.135 Partea I).
Componentele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu sunt:
Tabelul nr.1 Componentele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.
Nr.
crt.
1. Facultatea de Inginerie

Anul
înfiinţării/reorganizării

Facultatea

1992 (înfiinţare)
1992 (înfiinţare)
l997 (reorganizare)
2009 (redenumire)
1992 (înfiinţare)
1997 (reorganizare)
2010 (reorganizare)
2005 (înfiinţare)
2010 (reorganizare)
2005 (înfiinţare)
2010 (reorganizare)

2.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

3.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere

4.

Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi
Cultură fizică

5.

Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate

6.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

2000 (înfiinţare)

7

Departamentul ID

2009 (înfiinţare)

În anul 2010 s-au reorganizat Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe
Sociale, rezultând astfel Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere şi Facultatea de Administraţie
Publică şi Studii Politice Comparate ( H. G. nr. 631/2010).
De asemenea, prin autorizarea programului de studii Asistenta Medicală, Facultatea de
Educaţie Fizica şi Sport si-a mărit oferta de studii si si-a schimbat denumirea în Facultatea de
Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă şi Cultură Fizică ( H. G. nr. 631/2010).
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Programele de studii de licenţă şi programele de studii universitare de
masterat organizate în cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu
Situaţia programelor de studii de licenţă şi a programelor de studii universitare de masterat
organizate în cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu în anul 2010 a fost
următoarea:
Tab. 2 Programele de studii universitare de licenţă organizate în anul 2009- 2010 şi 2010-2011.

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de
licenţă

1.
Inginerie
industrială

2.

Inginerie şi
management
Mecatronică şi
robotică

3.
4.
5.
6.

Facultatea de
Inginerie

7.

Inginerie
energetică

9.

Acreditare

Maşini unelte şi sisteme de
producţie
Inginerie economică în domeniul
mecanic

zi

Acreditare

zi

Acreditare

Mecatronică

zi

Termoenergetică

zi
zi

Autorizare
provizorie
Acreditare

Programul de studiu

Tehnologia Contrucţiilor de Maşini

Managementul energiei

zi

Acreditare

zi

Acreditare

Informatică aplicată în inginerie
electrică

zi

Autorizare
provizorie

Finanţe

Finanţe şi bănci

zi
ID
zi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de
gestiune

Acreditare, zi
Autorizare
provizorie
Acreditare

Administrarea
afacerilor

Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

zi

10.

11.

12.

13.

Facultatea de
Ştiinţe
Economice şi
Gestiunea
Afacerilor

14.
15. Facultatea de
Ştiinţe
Juridice
şi
16.
Litere

Acreditare

Ingineria şi protecţia mediului în
industrie
Automatică şi informatică aplicată

Ingineria
mediului
Ingineria
sistemelor
Ştiinţe
inginereşti
aplicate

8.

Statutul
specializării
(autorizare sau
acreditare)

Forma
de
învăţământ
zi

ID

ID
zi

Autorizare
provizorie
Acreditare
Autorizare
provizorie
Acreditare

Management

Management

ID

Autorizare
provizorie

Marketing

Marketing
Ordine şi siguranţă publică

zi
zi

Drept

zi
ID

Acreditare
Autorizare
provizorie
Acreditare
Autorizare
provizorie

Drept
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Limbă şi
literatură

Limba şi literatura română – Limba
şi litaratura engleză
Educaţie fizică şi sportivă

zi

Educaţia fizică
şi sport

Kinetoterapie şi motricitate specială

zi

Sănătate

Asistenţă medicală generală

zi

Arte plastice,
decorative şi
design
Relaţii
internaţionale
şi studii
europene

Pedagogia artelor plastice şi
decorative

zi

Relaţii internaţionale şi studii
europene

zi

Autorizare
provizorie

Administraţie publică

zi

Acreditare

ID

Autorizare
provizorie
Autorizare
provizorie
Autorizare
provizorie

17.
18.

Facultatea de
Asistenţă
19.
Medicală şi
Tehnică
20.
Dentară, Artă
şi Cultură
21.
Fizică
22.
Facultatea de
Aministraţie
Publică si
23.
Studii
Politice
24. Comparate

Ştiinţe
administrative

25.

zi

Ştiinţe ale
comunicării

Comunicare şi relaţii publice

zi

Istorie

Istorie

zi

26. Departamentul
pentru Pregătirea
Personalului
Didactic

Autorizare
provizorie
Acreditare
Autorizare
provizorie
Autorizare
provizorie
Autorizare
provizorie

Modul pedagogic
Definitivat
Gradul II
Gradul I

Tab.3 Programele de studii universitare de masterat organizate în anul 2009- 2010 şi 2010-2011

Nr.
crt.

Facultatea

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Domeniul de licenţă

Administrarea afacerilor

Facultatea de
Ştiinţe Economice
şi Gestiunea
Afacerilor

Management
Finanţe

Contabilitate

11.

Facultatea de
Aministraţie
Publică si Studii

Turism cultural şi agroturism
Administrarea afacerilor în comerţ
Administrarea afacerilor în turism şi
servicii
Managementul afacerilor prin proiecte
Managementul dezvoltării afacerilor
Bănci şi asigurări
Finanţe şi guvernanţă publică europeană
Finanţe şi politici financiare
Control, Audit şi Expertiză FinanciarContabilă
Analiza Diagnostic şi Evaluarea
Afacerilor

8.
9.
10.

Programul de master

Ştiinţe administrative
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Administraţie Publică Europeană

Sisteme Administrative şi Relaţii
Internaţionale
Administrarea şi conducerea unitaţilor de
învăţământ

12. Politice Comparate

13.

Facultatea de
Ştiinţe Juridice si
Litere

Carieră judiciară

Drept

Managementul asigurării calităţii

14.
Inginerie industrială

15.
16.
17.
18.
19.

Facultatea de
Inginerie

Inginerie şi management
Inginerie energetică
Ingineria sistemelor
Ingineria mediului

Tehnologii moderne de fabricaţie
Ingineria şi managementul sistemelor de
fabricatie
Tehnologii avansate de producere a
energiei
Conducerea avansata a proceselor
industriala
Managementul protecţiei mediului in
industrie

În anul universitar 2009/2010 a crescut numărul programelor de studii de la 22 la 25 pentru
ciclul de studii universitare de licenţă prin autorizarea provizorie a trei noi programe de studii:
 „Kinetoterapie şi motricitate specială” din domeniul de licenţă Educaţie Fizică şi
Sportivă potrivit hotărârii ARACIS în şedinţa din 25.06.2009;
 „Ordine şi siguranţă publică” din domeniul de licenţă Drept potrivit hotărârii
ARACIS (adresa nr. 6950/ 18.11.2008).
 Asistenţă medicală generală din domeniul de licenţă Sănătate potrivit ARACIS,
2009, HG 631/2010
In anul universitar 2009/2010 s-au organizat 19 programe de studii universitare de masterat
universitar.
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu a dobândit statutul de Instituţie
Organizatoare de Doctorat , începând cu octombrie 2009, în domeniul Finanţe Bănci.
Universitatea dispune de proceduri şi practici de auditare internă atât a activităţilor academice
cât şi a activităţilor financiar-contabile. Fiecare facultate/departament al UCB a nominalizat
reprezentanţi în Corpul Auditorilor Interni ai Universităţii, în vederea evaluărilor periodice a
programelor de studii.
În anul universitar 2009-2010, Corpul Auditorilor Interni a efectuat auditarea periodică a
programelor de studii, indeplinind în totalitate programul de audit stabilit, în conformitate cu
prevederile „Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
fiecărui program de studiu”.
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Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi
Consolidarea şi dezvoltarea patrimoniului imobiliar al U.C.B., reprezentând spaţii de
învăţământ şi cercetare a constituit o prioritate majoră, un obiectiv strategic de dezvoltare viitoare
şi totodată şi o recomandare a ARACIS.
Dezvoltarea patrimoniului universităţii s-a făcut concomitent cu dezvoltarea acesteia,
urmărind permanent modernizarea dotărilor pentru educaţie şi cercetare, dezvoltarea de noi
investiţii, asigurarea de condiţii bune de învăţare şi viaţă pentru studenţi.
Universitatea a asigurat spaţii de învăţământ şi cercetare care corespund specificului său, prin
săli de predare, săli de seminar, laboratoare didactice şi centre de cercetare, în concordanţă cu
normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare.
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu dispune în prezent de spaţii în proprietate
formate din:
 14 corpuri de clădire cu o suprafaţă utilă de 8749,6 m2, din care 5311 m2 spaţii
învăţământ şi 478 m2 săli bibliotecă ;
 bază sportivă compusă din 6 terenuri de tenis de câmp cu suprafaţă de zgură, un teren
multifuncţional (1 handbal, 1 baschet 2 volei) cu suprafaţă sintetică şi parţial acoperit cu
sistem presostatic cu suprafaţa de 1216,56 m2, un teren de fotbal cu suprafaţă gazonată şi
o pistă de atletism cu 6 culoare şi o sală de sport cu suprafaţa de 375 m2.
Spaţiile proprii sunt în procent de 84,45% din total spaţii gestionate de universitate (5311
mp/6289 mp).
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu dispune de 28 de săli de curs cu
suprafaţa de 2292 m2, 30 săli de seminar cu suprafaţa de 1900 m2, 45 laboratoare cu suprafaţa de
2097 m2 şi 12 săli de bibliotecă cu suprafaţa de 478 m2 .

Investiţii şi dotări realizate în anul 2010
Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu a avut ca obiectiv permanent
îmbunătăţirea infrastructurii academice, elaborându-se planul de investiţii pentru anul 2010, în
care au fost prezentate investiţiile ce urmează a fi realizate precum şi resursele alocate.
În acest sens, acţiunile întreprinse în anul 2010, au însumat investiţii în valoare totală de
8.624.481,09 lei, care s-au axat pe următoarele direcţii:
 Execuţia spaţiilor de învăţământ în Campusul Universitar Debarcader, din str.
Tineretului, nr.4, Tg Jiu, investiţie demarată în anul 2008 , la care s-au realizat următoarele
lucrări :
- în 2010: Execuţie lucrări de construcţie la obiectiv spaţii de învăţământ:- nr. contract
4834/16.06.2009, valoare totală 12.286.839,32 lei fără TVA, din care suma corespunzătoare anului
2010 a fost de 8.109.481,09 lei.


Reabilitări şi modernizări spaţii de învăţământ, astfel:
 pentru Facultatea de Inginerie
 lucrări de reabilitare sistem de acoperire la laboratoare imobil str. A.I.Cuza,
contract nr. 7197/02,08,2010 , valoare contract de 20000 lei cu TVA
 lucrări de înlocuire învelitoare , ignifugare, şarpante şi înlocuire tâmplărie la
imobilul din str. Eroilor nr.30 , contracte nr. 7285/06,08,2010 şi 7212/02,08,2010
, valoare contracte de 190.000 lei cu TVA
 lucrări de reabilitare instalaţie termică la laboratoare în imobilul din str.Geneva
nr.4, , valoare contract 2010 de 42.000 lei cu TVA

5





pentru Facultatea de Aministraţie Publică si Studii Politice Comparate
 lucrări de reabilitare pardoseli, mochete în amfiteatrele din imobilul str. Griviţei
nr.1, valoare contract 45.000 lei cu TVA
pentru Facultatea de Asistenţă Medicală şi Tehnică Dentară, Artă
şi Cultură Fizică

 lucrări de reabilitare termică exterioară şi înlocuirea coşului centralei termice la
imobilul din Calea Bucureşti, nr. 75, ctr. Nr. 7286/06,08,2010, valoare contract
98.000 lei cu TVA
 pentru alte spaţii ale Universităţii „Constantin Brâncuşi”
 lucrări de reabilitare Spaţii de învăţământ, centru de cercetare la imobilul din str.
Republicii nr.1, valoare 68.000 lei cu TVA
 Reabilitare construcţie anexa la imobilul din Rânca Novaci , contract nr.
7419/16,08,2010 , valoare 29.000 lei cu TVA
Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi
comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student: acces la
reţeaua INTERNET, videoproiectoare, retroproiectoare, softuri profesionale, s.a.
In anul 2010 s-au achizitionat echipamente IT - laptopuri, servere, multifuncţionale,
licenţe software, videoproiectoare, ministudiovideo, etc.- în valoare de 290.765 lei cu TVA.
De asemenea s-a achizitionat un sistem de traducere simultană limba engleza şi franceză, în
valoare de 69.900 lei cu TVA.
Sălile de curs au fost reabilitate, dotate cu mobilier modern ergonomic, astfel in 2010 s-a
achizitionat mobilier pentru Departamentul ID si pentru Facultatea de Inginerie in valoare de
26.396 lei cu TVA.
Catedrele dispun de mijloacele multimedia aflate în gestiunea acestora oferind posibilitatea
de utilizare de către majoritatea membrilor catedrelor. Catedrele de specialitate dispun de săli de
calculatoare conectate la Internet. Căminele sunt conectate la Internet.
Softurile utilizate sunt specializate pe domeniile de aplicaţii specifice direcţiilor de studiu,
fiind achiziţionate pe bază de licenţă.
Laboratoarele care deservesc disciplinele din planurile de învăţământ ale programelor de
studiu sunt dotate cu echipamente, tehnică de calcul şi aparatură la nivelul standardelor europene,
universitatea aplicând un plan de investiţii pentru programele de licenţă.
Pentru dotarea Centrului de Consultanţă, Proiectare şi Audit Energetic s-a achizitionat un
„Analizor complex de energie electrica trifazat CA 8352” în valoare de 13872 EURO.

Resurse financiare
Universitatea a dispus de resurse financiare care au asigurat atât finanţarea activităţilor
curente cât şi a obiectivelor de dezvoltare pe termen scurt şi mediu.
Eforturile managementului universităţii s-au axat pe creşterea veniturilor universităţii şi,
implicit, a membrilor comunităţii academice prin proiecte şi grant-uri de cercetare , prin utilizarea
laboratoarelor universităţii, prin organizarea de cursuri de formare, cursuri de specializare,
programe de master.
Activitatea financiar-contabilă, este coordonată de Directorul Economic si realizată de
Directia economică. Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu a avut un buget propriu de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, buget care a fost respectat. În cadrul instituţiei este
organizată contabilitate proprie, se întocmeşte bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară şi raport
de gestiune propriu, documente care atestă caracterul non-profit al activităţii desfăşurate.

6

Fondurile utilizate pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale au provenit atât de la
buget (Tab. 4, Fig. 1) cât şi din veniturile proprii ale universităţii (Tab. 5 , Fig. 2).
Tab.4. Dinamica veniturilor universităţii de la buget.
2007
Finanţare de bază
Finanţare complementară
Total

2008

2009

5641,54 7215,103 8222,74
10333,98 11267,07 5694,22
15975,52 16132,24 13916,96

-mii lei –
2010
7911,03
6519,32
8797,36

Dinamica veniturilor universităţii de la buget 2007-2010
18000
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2010 (trim III)

Fig. 1. Dinamica veniturilor universităţii din fonduri bugetare 2007-2010
Veniturile proprii ale universităţii au provenit în cea mai mare măsură din taxele de
şcolarizare, din taxele de cămin şi cantină, sponsorizări şi din contracte de cercetare ştiinţifică. Atât
„Regulamentul privind cuantumul taxelor încasate la nivelul universităţii” cât şi „Regulamentul de
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii UCB” sunt aduse la
cunoştinţa studenţilor prin afişare şi publicare pe site-ul universităţii.

Tab.5 Dinamica veniturilor proprii ale U.C.B.

Venituri taxe studenţi
Venituri cercetare ştiinţifică

- mii lei2007
2008
2009
2010
(trim.III)
8200,47 9.280,10 9.257,42 6.549,43
170,31 136,044 237,84
989,76

Sponsorizări şi donaţii
Venituri cămine şi cantine
Total

34,9
19,02
8424,7
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11,773
22,25
5,2
47,726
130,95
70,84
9.475,64 9.648,46 7.615,23

Admiterea studenţilor
Universitatea „Constantin Brâncuşi”din Târgu Jiu a aplicat o politică transparentă a recrutării
şi admiterii studenţilor, anunţată public cu cel puţin şase luni înainte de aplicare. Admiterea întrun ciclu de studii universitare s-a făcut pe baza Metodologiei de admitere aprobată de Senatul
universităţii.
Numărul studenţilor care au accesat oferta de educaţie şi formare a universităţii în anul
universitar 2009-2010 se poate observa în tabelul nr. 6.
Tab. 6. Dinamica înscrierilor începând cu anul universitar 2007-2008
Număr de locuri / an

Anul universitar

Nr. candidaţi

2007 – 2008

Total
2434

fără taxă
531

cu taxă
1903

2008 – 2009

2047

387

1660

3893

2009 – 2010

3259

595

2664

3021

2010 - 2011

2356

596

1760

2502

2794

Se poate observa o scădere cu aproximativ 500 de candidaţi la admiterea din anul 2010 faţă
de anul 2009 şi o scăderecu peste 1000 de candidaţi faţă de 2008.
Referitor la numărul studenţilor universităţii se poate spune că acesta a crescut continuu de la
înfiinţare până în anul 2003, iar în perioada 2003-2008, s-a păstrată cu mici fluctuaţii în jurul cifrei
aproximative de 6200 de studenţi, cu o dinamică apreciabilă a studiilor de masterat. Începând cu
anul 2009 numărul total de studenţi a înregistrat o scădere ajungând în anul universitar 2010-2011
la 5203 studenţi (Tab. 7, Fig. 2.).
Anul
universitar

Tab. 7 Dinamica numărului de studenţi în perioada 2007-2010
Număr de studenţi
Număr de studenţi pe
Număr de studenţi
pe studii universitare
studii postuniversitare
pe studii doctorale

Număr total
de studenţi

2007-2008
2008-2009
2009-2010

5471
5269
5462

768
805
430

-

6239
6074
5936

2010-2011

4085

1110
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5203
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Fig. 2. Dinamica numărului de studenţi în perioada 2006-2010.
În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu sunt şcolarizaţi şi cetăţeni străini, în
2009-2010 şcolarizându-se 37 studenţi din Republica Moldova. Şcolarizarea studenţilor străini se
efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare.
În derularea programului comunitar Erasmus, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din
Târgu-Jiu a avut drept obiective principale: promovarea şi creşterea cooperării la nivelul
Comunităţii Europene, îmbunătăţirea calităţii şi creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice
care vor beneficia de mobilităţi Erasmus, îmbunătăţirea calităţii şi creşterea numărului
parteneriatelor încheiate cu universităţi din Europa, mărirea gradului de transparenţă şi
compatibilitate între instituţiile de învăţământ superior partenere din Europa.
Număr total de mobilităţi outgoing de studenţi si cadre didactice realizate în 2009-2010:
SMS
STA
STT
SMP
Mobilităţi
Mobilităţi predare cadre Mobilităţi formare Mobilităţi studenţi
studenţi studiu
didactice
cadre didactice şi plasamente
nedidactice
16
4
0
0
Număr total de mobilităţi incoming de studenţi, realizate în 2009-2010:
SMS- MOBILITATI STUDENTI STUDIU
Număr
Ţara de origine
Durata
Facultatea
(luni)
mobilităţi
4,50
FI
1
Portugalia (Universitatea din Porto)
Polonia (Universitatea de Ştiinţe Economice 5
FSEGA
1
Wroclaw)
Franţa (Universitatea din Le Mans)
4,75
FSEGA
1
14,25
3
TOTAL

-

Fonduri alocate mobilităţilor studenţeşti :
fonduri alocate din bugetul ERASMUS (SMS / SMP) )- 45 055 euro.

-

Fonduri alocate mobilităţilor personalului din universitate:
fonduri alocate din bugetul ERASMUS (STA / STT): 1577 EURO
surse complementare (cofinanţare din partea UCB): 2118,60 EURO

Acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi
Universitatea „Constantin Brâncuşi” are un Regulament de acordare a burselor aprobat de
către Senatul Universităţii, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate din alocaţii
de la bugetul de stat şi din resurse proprii.
In conformitate cu bugetele de venituri şi cheltuieli ale facultăţilor, contribuţia din venituri
proprii la fondul de burse pentru anul universitar 2009/2010 a fost de 15%.
Tipurile de burse acordate sunt burse sociale, inclusiv ajutor social ocazional, studiu, merit,
performanta, bursa acordata de rectorat si burse de sprijin.
Situaţia burselor acordate în anul universitar 2009-2010 este prezentată în tab.8.
Semestru
Bursă de
Bursă de Bursă de Bursă Bursă de
Bursă socială
performanţă
merit
studiu
socială
sprijin
ocazională pentru
îmbrăcăminte
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SEM . I
SEM. II

2
2

50
41

354
365

163
165

2

146
136

Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi
personală asigurată de universitate
In anul universitar 2009/2010 s-au aplicat chestionare de apreciere a mediului de învăţare, unui
număr de 583 studenţi, conform tabelelui nr.8 asigurând procentul minim de 10% din numărul
total de studenţi, astfel:
Tab. 9 Distribuţia chestionarelor pe facultăţi
Nr.crt.
Facultatea
1.
2.
3.

Facultatea de Inginerie
Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale
Total UCB

Nr. de chestionare
aplicate
210
279

Procent apreciere
pozitivă (%)
69,17
68,60

94
583

75,25
69,88

Procentul de studenţi care apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de
către universitate este de aproape 70%, ceea ce înseamnă o buna percepţie a studenţilor vis a
vis de posibilităţile de studiu şi competenţele formative asigurate de universitate.
Se recomandă extinderea bazei de aplicare a chestionarelor in toate facultăţile componente
şi mărirea numărului de chestionare aplicate, măsuri ce ar da o imagine mai corectă asupra
gradului de satisfacţie a studenţilor.

Activitatea de cercetare ştiinţifică
Cercetarea Ştiinţifică la nivelul Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu s-a
desfăşurat în anul 2009-2010 pe bază strategiei a privind cercetarea ştiinţifică aprobată de Senatul
UCB. Din punct de vedere funcţional, organizarea cercetării ştiinţifice a fost realizată de către
Departamentul de Cercetare şi Management Programe structurat în trei birouri: Biroul
Programe Interne, Biroul Programe Internaţionale, Biroul Scientometrie.
S-a reorganizat Institutul de Cercetare Dezvoltare si Inovare pe baza a trei centre de
cercetare interdisciplinare, l-a inceputul anului universitatea investind 190000 lei în dotarea acestor
centre cu echipamente pentru cercetare
S-au reorganizat centrele de cercetare la nivelul universităţii, în conformitate cu Procedura
privind înfiinţarea, evaluarea şi ierarhizarea centrelor de cercetare. În urma evaluării s-au
aprobat cinci Centre de excelenţă şi şapte Centre de Cercetare de interes local. În cadrul
centrelor au fost incluşi studenţi sau masteranzi ce desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică.
CENTRE DE EXCELENTA
1. Centrul de Cercetari matematice si aplicatii
2. Centrul de Cercetare pentru controlul calităţii mediului
3. Centrul de Studii si Cercetări Financiar –Contabile
4. Centrul de Cercetare Fiabilitatea şi Durabilitatea Sistemelor Mecanice
5.Centrul de Cercetări pentru controlul proceselor din industria energetică
CENTRE DE INTERES LOCAL
1.Centrul de Cercetare ”Grigore Iunian”,
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2.Centrul de Studii economice fundamentale şi aplicate în mediul de afaceri
3.Centrul de Cercetări Ştiintifice pentru activităţi motrice, medicale si artistice
4. Centrul de Cercetări Economice Aplicate
5. Centrul de Cercetare în economia, administrarea şi dezvoltarea afacerilor interne si
internaţionale
6.Centrul de cercetări interdisciplinare Mircea Eliade
7. Centrul de Cercetare Interdisciplinară Konrad Adenauer
Activitate de cercetare pe bază de grant/contract a constat în depunerea de trei
proiecte in Competitia de Granturi organizata de CNCSIS PN II RU PD, şi cinci aplicaţii pentru
obţinerea de finanţare din fonduri structurale, unul castigator, doua eligibile si doua aflate în
evaluare
1. Măsuri de management privind conservarea biodiversităţii şi conştientizarea
publică a ariei naturale protejate Cheile Olteţului- Fonduri structurale Programul POS-MEDIU
Axa prioritara 4, 739.530 lei – In implementare;
2. Dezvoltarea unui centru de cercetare, expertizare şi coordonare a proceselor din
industria energetică – RESENERG - Fonduri structurale Programul POS-CCE Axa prioritara 2
Domeniul 2.1., 9.100.000 lei, Proiect evaluat cu 22 de puncte - eligibil pentru finantare
3. Portal educational Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu, Fonduri
structurale Axa III . Operaţiunea 3.2.3, 5.866.975 lei, proiect aflat in faza de evaluare
4.Adaptabilitate si flexibilitate in sectorul mine-energie Fonduri structurale, Programul
POS-DRU 2007-2013, 879.601 lei, în faza de evaluare.
S-a continuat susţinerea celorlalte proiecte depuse în competiţile pentru fonduri structurale,
urmatoarele proiecte fiind in derulare:
1. Intreprinderea simulată pentru tehnici de lucru în cadrul companiilor tehnologice Fonduri structurale Programul POS-CCE Axa prioritara 2 Domeniul 2.1, 1.374.928 lei
2. Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic - Fonduri
structurale, Programul POS-CCE Axa prioritara 2 Domeniul 2.1, 1.547.844 lei
3. Formarea continua a profesorilor de Chimie in societatea cunoasterii - Fonduri
structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Profesionisti in educatie si formare,
7.111.820 lei
4. Formarea continua a profesorilor de Istorie si Geografie in societatea cunoasterii - Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, Profesionisti in educatie si
formare, 366.440lei
5. „Educaţia juridică de calitate – o şansă mai mare de integrare socio-profesională”
Fonduri structurale, Programul POS-DRU 2007-2013, 145.000 lei
S-a organizat o competiţie interna pentru proiecte strategice fiind finanţate şi derulate două
proiecte în valoare de 700.000 lei
1. „Platforma Elearning pentru ID”
2. „UCB-O investitie de viitor”
S-a organizat Competiţia interna de granturi de cercetare fiind depuse 14 aplicatii , s-a
realizat evaluarea acestora urmand a fi finantate 6 proiecte ( 3 proiecte de tip E, doua de tip TP si
unul de tip TPT) in valoare de 120000 lei.
În anul 2010 s-au derulat 29 contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici cu o
valoare estimată de 444.515 lei .
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În urma depunerii aplicaţilor la CNCSIS s-a obţinut în luna decembrie 2009 clasificarea
CNCSIS B+ pentru următoarele reviste:
- Analele Universitatii Constantin Brancusi Seria Inginerie;
- Analele Universitatii Constantin Brancusi Seria Litere si Stiinte Sociale;
- Analele Universitatii Constantin Brancusi Seria Economie.
Începând cu luna iulie 2010 încă doua reviste au primit clasificarea CNCSIS B+:
-

Analele Universitatii Constantin Brancusi Seria Stiinte Juridice;
Fiabilitate si Durabilitate.
Universitatea Constantin Brancusi editează în prezent 6 reviste clasificate B+.
Rezultatele cercetării în sinteză:
Articole publicate in conferinte cu
participare internationala sau
nationale
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Organizarea sistemului de management al calităţii
În Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu funcţionează Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii care a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii 87/2006 şi a Cartei
Universităţii. Activitatea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este reglementată de
Regulamentul CEAC.
La nivelul Facultăţilor există comisii de evaluare şi asigurare a calităţii, comisii care au rol de a
monitoriza îndeplinirea criteriilor de calitate pe programele de studiu din cadrul facultăţilor. Aceste
comisii lucrează împreună cu comisia centrala de calitate, în vederea evaluării şi asigurării calităţii
tuturor programelor de studii din Universitate.
În cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu funcţionează Departamentul
pentru Asigurarea Calităţii, înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii în ianuarie 2007, care
are ca şi obiectiv fundamental, asigurarea bunei funcţionări a Sistemului de Management al
Calităţii (SMQ) din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu prin: proiectarea,
implementarea, actualizarea şi supravegherea continuă a acestuia. Departamentul pentru
Asigurarea Calităţii funcţionează în baza regulamentului de funcţionare aprobat de Senatul
Universităţii.
Asigurarea calităţii tuturor activităţilor procesului de învăţământ a constituit o preocupare
permanentă a managementului universitar. Acţiunile întreprinse în cadrul instituţiei în perioada
2009-2010 au vizat modernizarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în cadrul
U.C.B., prin:
 Planificarea, monitorizarea şi prelucrarea datelor privind activităţile de evaluare
efectuate în universitate, specifice asigurării calităţii
 Asigurarea suportului tehnic pentru realizarea documentaţiilor de autorizare,
acreditare sau evaluare externă a programelor de studii supuse evaluării ARACIS,
precum şi a Raportului de Autoevaluare şi de îndeplinire a recomandărilor ARACIS..
 Continuarea implementării SMC conform ISO 9001- Sisteme de management al
calităţii , în cursul acestui an s-a efectuat auditul de recertificare conform ISO 9001:2008
In anul 2010 au fost actualizate regulamentele corespunzătoare managementul calităţii în
universitate, au fost adoptate 12 regulamente, după cum urmează:
Regulament privind deplasarile in strainatate efectuate de personalul didactic, didactic
auxiliar si administrative din cadrul UCB – 25.09.2009
Regulament privind regimul actelor de studii – 09.06.2009
Regulament de organizare si functionare al Departamentului de Cercetare si Management
Programe – 15.07.2009
Procedura pentru infiintarea, evaluarea si ierarhizarea centrelor de cercetare – 15.07.2009
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Regulament privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Invăţământul la
distanţă în UCB 10.09.2009
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului de Informare Publică şi Relaţii cu
Presa – 04 .12.2009
Regulamentul privind susţinerea financiară a rezultatelor deosebite obţinute în urma
activităţilor de cercetare ştiinţifică – 11.01 2010
Regulamentul de funcţionare a Institutului de Cercetare Dezvoltare şi Inovare
A.N.WHITEHEAD - 11.01.2010
Regulamentul de organizare si funcţionare a Ombudsmanului universitar – 22.11.2010
Regulament de organizare si functionare a Biroului de Relaţii Internaţionale şi
Programme Comunitare – 29 .10.2010
Regulamentul privind mobilităţile
în cadrul programului comunitar Erasmus 29.10.2010
Regulamentul privind activitatea Colegiului de Onoare al UCB - 29.10.2010
De asemenea s-au revizuit 13 regulamente existente, astfel:














Regulament de organizare si functionare al CAEA – 13.04.2009
Regulament de organizare si desfasurare a studiilor psihopedagogice – 31.07.2009
Regulament privind mobilitatile in cadrul programului comunitar ERASMUS –
10.09.2009
Regulamentul de ordine interioara - 19.10.2009
Regulament privind activitatea profesionala a studentilor – 10.05.2010
Regulament de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii
UCB – 10.05.2010
Regulamentul privind Sistemul de Management al Calităţii in UCB – 13.05.2010
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii in UCB – 13.05.2010
Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru ] Asigurarea Calităţii
in UCB – 13.05.2010
Regulament privind alegerea sefilor de grupa/an – 12.10.2010
Regulament privind cuantumul taxelor din cadrul UCB – 29.10.2010
Regulamentul de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat –
15.11.2010
Regulamentul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi – 22.11.2010

Universitatea dispune de o administraţie care respectă reglementările legale în vigoare, este
eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării personalului, care dispune de anumite
instrumente ce promovează dezvoltarea continuă a performanţelor.
Personalul administrativ este încadrat în condiţii legale şi funcţiile administrative sunt
acoperite cu personal corespunzător calificat. Toate serviciile administrative sunt conectate prin
reţeaua Internet, personalul administrativ având abilităţi de lucru cu calculatorul.
Nivelul de informatizare pentru activităţile administrative este în dezvoltare pentru
activităţi de secretariat, activităţi financiar – contabile.
La nivelul Universităţii, a fost implementat Sistemul informatizat de Management
Universitar (UMS) care asigură în mod eficient informaţii necesare gestiunii studenţilor.
Compartimentul de Audit Public Intern a efectuat activităţi de audit conform Planului de
Audit Anual, ce s-a finalizat cu Rapoarte dezbătute în Birou de Senat sau Senat, în baza cărora
sunt au fost dispuse măsuri de ameliorare a problemelor sesizate.
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În anul universitar 2009-2010 s-au auditat următoarele activităţi desfăşurate la: Secretariat
FSEGA, Direcţia Economică - activităţi specifice constituirii şi utilizării veniturilor şi
Compartimentul IT.
Aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea
periodică a programelor de studiu
Programele de studii sunt evaluate periodic de către Corpul Auditorilor Interni, conform
Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor
de studii. Ca urmare a constatărilor comisiilor de audit, sunt propuse îmbunătăţiri ale programelor
de studii pe subiecte punctuale şi, în raport de transformările înregistrate pe plan naţional, este
propusă modernizarea lor.
În anul 2009/2010 s-au auditat de către membrii Corpului Auditorilor Interni următoarele
programe de studii (tabelul nr.10):
Tabelul nr.10

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Facultatea

Program de studiu

Forma de
invatamant

Facultatea de
Stiinte
Economice si
Gestiunea
Afacerilor

ECTS
Finante Banci
Contabilitate si Informatica de Gestiune-ID
Management ID

Licenta ,zi
Licenta, zi
Licenta ID
Licenta ID

Turism cultural şi agroturism
Analiza Diagnostic şi Evaluarea Afacerilor
Administrarea afacerilor în turism şi servicii
Managementul afacerilor prin proiecte
Finanţe şi politici financiare
Bănci şi asigurări
Finanţe şi guvernanţă publică europeană
Contabilitate, Control, Audit şi Expertiză
Managementul dezvoltării afacerilor
Administrarea afacerilor în comerţ
Drept ID
Drept

master

Administraţie Publică Europeană

master

Sisteme Administrative şi Relaţii Internaţionale

master

Facultatea de
Ştiinţe Juridice
si Litere
Facultatea de
Administraţie
Publica si Relaţii
Internaţionale

ID
Licenţa

Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi
Pentru toate programele de studii universitare de licenţă şi de masterat activităţile didactice
prevăzute în planurile de învăţământ aprobate se regăsesc normate în Statele de funcţii al
personalului didactic, potrivit cu specificul disciplinelor. Întocmirea şi aprobarea Statelor de
funcţiuni şi de personal didactic ale catedrelor se realizează în conformitate cu cerinţele Legii nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum şi cu celelalte reglementări incidente.
Evoluţia personalului didactic pe ultimii patru ani este reflectată în tabelul nr.11 şi fig. 3.
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Structura personalului didactic
Grad didactic
2006-2007
Profesor
31
Conferenţiar
16
Şef lucrări
51
Asistent
28
Preparator
7
Total
133

2007-2008
34
17
62
28
10
151

2008-2009
33
22
58
22
14
152

Tab. 11.
2009-2010
35
30
60
22
15
162

180
160
140
120
2006-2007

100

2007-2008
2008-2009

80

2009-2010
60
40
20
0
Profesor

Conferenţiar

Şef lucrări

Asistent

Preparator

Total

Fig. 3. Evoluţia personalului didactic în ultimii patru ani.
Evoluţia raportului nr.studenţi/nr. cadre didactice pe ultimii patru ani este reflectata in tabelul
nr. 12. Menţionăm că în numărul total de studenţi sunt incluşi şi studenţii de la forma de
învăţământ la distanţă.
Raprtul nr. studenti/ nr.cadre didactice
Facultate
2006/2007
2007/2008
Facultatea de
1310/39=33.59
1308 /52=25,15
Inginerie
Facultatea de 2996 /37=80,97
2991 /41=72,95
Ştiinţe
Economice
Facultatea de 1342 /24=55.92
1160 /22=52.73
Ştiinţe Juridice
Facultatea de
304 /8=38
482 /19=25,37
Litere şi Ştiinţe
Sociale
Facultatea de
221 /8=27.63
307 /9=34,11
Educaţie Fizică
şi Sport
Total
6173/133=46,41
6248/151=41,38

Tabelul nr.12
2008/2009
2009/2010
1340 /53=25,28
1084 / 47=23,06
2882 /42=68.62

2864 / 45=63,64

925 /19=48,68

929 / 20=46.45

671 / 21=31,95

785 / 28=28.03

250 /9=27,77

274 /16=17.12

6068/152=39,92

5936/162=36,64

Se observă o îmbunătăţire continuă a raportului nr. studenţi / nr. cadre didactice, de
la 46,41 în anul 2007 la 36,64 în anul 2010.
16

Evaluarea colegială
În cursul anului universitar 2009-2010, în Universitatea ”Constantin Brâncuşi“, s-a efectuat
atât evaluarea colegială a cadrelor didactice cât şi evaluarea cadrelor didactice de către studenţi .
Aceste evaluări au fost făcute cu respectarea regulamentelor interne în vigoare, aprobate de
Senatul UCB, şi s-au desfăşurat pe parcursul anului universitar menţionat în toate facultăţile şi
departamentele universităţii.
In anul universitar 2009/2010 s-au evaluat toate cadrele didactice, care au obţinut calificativul
Foarte Bine în procent de 100 %. Rezultatele acestor evaluări fiind colegiale au fost analizate şi
prezentate celor vizaţi în cadrul structurilor iar rapoartele de analiză post evaluare s-au depus la
dosarele personale ale cadrelor didactice evaluate.
Atât rezultatele evaluărilor colegiale cât şi a celor făcute de studenţi, sunt însuşite de către şefii
de catedre şi decani în vederea aprecierii corecte a fiecărui cadru didactic care vizează obţinerea
unui grad didactic superior sau promovarea într-o funcţie de conducere.

Evaluarea personalului didactic de către studenţi
Respectând prevederile Regulamentului privind evaluarea de către studenţi a cadrelor
didactice, la solicitarea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii şi în conformitate cu hotărârea
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, la fiecare facultate sau departament s-au stabilit:
- componenţa grupurilor de lucru pentru fiecare cadru didactic evaluat
- activitatea didactică evaluată, respectiv curs sau seminar, în acord cu gradul didactic al
fiecărui cadru didactic evaluat.
şi s-a desfăşurat evaluarea, studenţii completând chestionarele pentru toate cadrele didactice.
Efectuarea observărilor şi completarea chestionarelor s-a făcut în datele şi locurile stabilite de
comun acord între grupurile de lucru şi cadrul didactic evaluat.
Departamentul pentru asigurarea calităţii a centralizat rapoartele întocmite de Comisiile de
calitate, rezultând următoarele:
In semestrul I 2009/2010 au fost evaluate 140 cadre didactice din totalul de 162
cadre
didactice titulare ale corpului profesoral al UCB .
Au fost aplicate un număr de 1580 chestionare, situaţia pe componente fiind prezentată
în tabelul nr.13.
Tabelul 13. Chestionare aplicate
Componenta
Cadre didactice
Total
Nr. chestionare / cadru didactic
evaluate/ nr.total
chestionare
Minim
Maxim
Mediu
cadre
aplicate
FSEGA
FI
FLSS
FSJ
FEFS
DPPD
TOTAL UCB

40/46
45/46
23/28
17/20
15/16
0/6
140/162

441
519
285
176
159
0
1580

8
9
8
10
6

23
17
27
12
18

11,02
12.88
12.39
10.35
10,60

6

27

11,21

Departamentul pentru Asigurarea Calităţii a prelucrat chestionarele aplicate iar situaţia
calificativelor şi punctajelor obţinute este prezentată în tabelele 14 şi 15.

17

Tabelul 14. Calificative obţinute
Cadre
Componenta
didactice
evaluate
FSEGA
40
FI
45
FLSS
23
FSJ
17
FEFS
15
TOTAL UCB
140

FOARTE BINE

SATISFĂCĂTOR

BINE

Nr.

%

Nr.

%

32
36
16
13
13
110

80,00
80,00
69,57
76,46
86,67
78,58

8
8
7
4
2
29

20,00
17,78
30,43
23,53
13,33
20,71

Nr.

%

1

2,22

1

0,71

Tabelul 15. Punctaj pe componente
Componenta

Punctaj
Maxim
3,94
3.97
3,92
4
4
4

Minim
2,95
2,42
2,60
2,88
2,88
2,42

FSEGA
FI
FLSS
FSJ
FEFS
UCB

Mediu
3,396
3,634
3,574
3,606
3,785
3,567

Aşa cum se observă în figura 4, faţă de semestru II al anului universitar 2008/2009,
punctajul mediu pe universitate in semestrul I 2009/2010 are o uşoară creştere, calificativul la
nivel de universitate este foarte bine.
3,900
3,800
3,700
3,600
2008/2009

3,500

2009/2010
3,400
3,300
3,200
3,100
FSEGA

FI

FLSS

FSJ

FEFS

UCB

Fig. 4. Punctaj mediu componente.
Rezultatele au fost comunicate de către decani cadrelor didactice şi în urma analizei
acestora nu s-au înregistrat contestaţii.
Din datele prezentate, se poate observa că marea majoritate a cadrelor didactice evaluate de
către studenţi (99,69 %) a obţinut calificative de „foarte bine” şi „bine”, ceea ce constituie un feedback foarte bun privind nivelul de pregătire şi profesionalismul cadrelor didactice pe care
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu le are.
Totodată, rezultatele obţinute confirmă orientarea corespunzătoare a eforturilor UCB
privind asigurarea calităţii proceselor de învăţământ pe care le derulează.
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Servicii de cazare studenţeşti
Spaţiile de cazare oferite de universitate acoperă 100% cererea studenţilor, există spaţii
destinate activităţilor sportive şi culturale: sala de gimnastică,teren de tenis, teren de fotbal, bazin
de înot, spaţii destinate funcţionării organizaţiilor studenţeşti din universitate.
In anul universitar 2009/2010 au fost cazaţi 126 studenţi astfel:
- în căminul Debarcader 36 studenţi
- în căminul nr.2 (ISJ) 36 studenţi
- în căminul SCDH 24 studenţi
- în căminul DJT 30 studenţi

Transparenţa informaţiilor de interes public
Universitatea „Constantin Brâncuşi” şi toate facultăţile componente au oferit informaţii şi
date, cantitative şi/sau calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu,
diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte
de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, în special.
Informaţiile au fost furnizate prin intermediul paginii web a Universităţii, a Buletinului
Informativ (cu apariţie lunară), a ziarului universităţii „Universitatea Brâncuşi”, prin mijloace
mass-media, prin Ghidul Studentului, prin afişare, s.a.

Rector,
Prof.univ.dr. Adrian Gorun

D.A.C.
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