
 

  

 
Raport pentru anul 2019  

 

Situația programelor de studii 

Facultatea oferă programe de studii la toate cele trei niveluri ale sistemului 
Bologna: licență (4 IF + 1 ID), masterat (3 IF, din care unul în limba engleză) și 
doctorat (IF + FR). La 1 octombrie 2019 au fost înmatriculați în anul I: 152 studenți 
la programele IF din domeniul Silvicultură, 29 studenți la Programul de Măsurători 
terestre și cadastru și 41 studenți la programul de Cinegetică ID în ciclul de 
licență; 40 studenți la programul Managementul Ecosistemelor Forestiere, 48 la 
programul Management și Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere și 14 la 
programul în limba engleză Multiple Purpose Forestry în ciclul de Masterat. În 
total, la începutul anului universitar 2019-2020, facultatea avea 884 studenți 
(licență + masterat). Toate programele de studii din facultate sunt acreditate de 
către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). 

 

Situația personalului 

Numărul de cadre didactice titulare din facultate este 35 (Tab. 1). În anul 2019 un 
singur cadru didactic a promovat pe postul de profesor universitar. Un cadru 
didactic (conferențiar) a fost transferat la departamentul de Exploatări Forestiere, 
Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre (EFAPMT). De asemenea, a fost 
ocupat prin concurs un post de secretar facultate și s-a înregistrat o pensionare în 
rândul personalului administrativ la departamentul EFAPMT. 

Tabelul 1 Situația posturilor didactice ocupate 

Departament Post Nr. cadre didactice 

Silvicultură șef de lucrări 5 
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conferențiar 5 
profesor 6 

Total 16 

Exploatări Forestiere, 
Amenajarea Pădurilor și 

Măsurători Terestre (EFAPMT) 

șef de lucrări 3 

conferențiar 11 

profesor 5 

Total 19 

Facultate Total 35 
 

Situația personalului din facultate (didactic și nedidactic) este redată în tabelul 2. 

Tabelul 2 Situația personalului din facultate 

Departament 

Personal didactic și 
de cercetare 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Baze 
didactice 
și fonduri 

de 
vânătoare 

Total 

Titular Asociat 

Silvicultură 16 + 1 7 + 4 (ID) 6 12 46 

EFAPMT 19 10 7 - 36 

Secretariat - - 3 - 3 

Total 36 21 16 12 85 

 

Activitatea de cercetare științifică 

Peste 90% din cadrele didactice titulare din facultate (inclusiv 1 cercetător științific 
angajat pe perioadă nedeterminată) au îndeplinit standardele minimale de 
cercetare științifică, conform FRACS pe anul 2019. Au fost publicate 28 de articole 
în reviste indexate Web of Science (WoS). Facultatea are 20 de conducători de 
doctorat în domeniul Silvicultură din care: 12 sunt cadre didactice titulare, șase 
sunt profesori pensionari și doi sunt externi. Numărul total de doctoranzi 
înmatriculați la data de 1 octombrie 2019 a fost de 65. În anul 2019 au fost 
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susținute șase teze de doctorat și două teze de abilitare, toate confirmate de 
către comisia de specialitate CNATDCU. Numărul total de proiecte de 
cercetare/educaționale aflate în derulare în anul 2019 a fost de 25, din care: unul 
obținut în competiții naționale (buget pe 2019 în valoare de 146.775 lei), șapte în 
competiții internaționale (466.499 lei), 16 cu terții (369.334 lei) și un proiect POIM 
(777.155 lei pe anul 2019). Valoarea totală a fondurilor atrase de către facultate 
în anul 2019 a fost de 1,76 milioane lei.  

 

Asigurarea calității 

Cele două departamente au aplicat normele privind asigurarea calității existente 
la nivel de universitate. În anul 2019 a fost transmis către ARACIS dosarul de 
evaluare periodică a domeniului de masterat Silvicultură. Totodată, în anul 2019 
s-a obținut acreditarea programului internațional de masterat European Forestry, 
finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus-Mundus. Evaluarea a 
fost realizată de către Agenția germană de asigurarea calității AQAS. 

 

Nu au fost consemnate cazuri de încălcare a eticii universitare. 

 

Inserția pe piața muncii a absolvenților programelor de licență/master  

Conform raportului privind traseul ocupațional al absolvenților Universității 
Transilvania din Brașov (2019), bazat pe date colectate la cel puțin 1 an de la 
momentul absolvirii, 81% dintre absolvenții programelor de licență din facultatea 
noastră sunt angajați (79%) sau antreprenori (2%). Majoritatea absolvenților 
lucrează în companii private (62%). În instituții publice lucrează 33% iar 5% în alte 
organizații (de ex. ONG-uri). Procentul absolvenților programelor de licență 
angajați în același domeniu cu cel de pregătire este de 75%. În ceea ce privește 
procentul de angajați din rândul absolvenților de master (promoția 2018) acesta 
variază între 83% pentru programul Managementul ecosistemelor forestiere și 
96% pentru Programul Management și sisteme tehnice în exploatările forestiere. 
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Raport validat în ședința CF din 2 martie 2020. 

 
 
Prof. dr. Alexandru Lucian CURTU 
Decan 

 
 

 


