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     Raportul anual al Rectorului privind starea Universității Naționale de Arte „George 

Enescu” din Iași este un document care analizează și prezintă starea instituției în anul universitar 

2019 și reflectă o sinteză edificatoare asupra activităților și rezultatelor instituției, la nivelul 

tuturor structurilor sale (facultăți, departamente și compartimente administrative). Raportul are 

drept fundament Carta U.N.A.G.E., fiind inserate aici și o serie de problematici conexe, legate de 

situația  studenții nostri.  Pe lângă obtinerea performanței în activitățile educationale de cercetare 

și creatie artistică, problemele studenților cu caracter social administrativ constituie o prioritate 

pentru managementul acestei instituții.   

 Structurat în XIV capitole, documentul reflectă unele date statistice clare și obiective  

legate de situația studenților înmatriculați în anul universitar 2018-2019, numărul de studenți 

înmatriculați în anul I de studii, evoluția numărului de studenți admiși în anul întâi de studii, 

evoluția numărului total de studenți care urmează cursurile programelor de studii licență și 

master, la cele trei facultăți ale universității  

1. Secțiunea a III-a a capitolului 5 din Raport face referire la absolvenții U.N.A.G.E., 

fiind un segment statistic cu privire la rata de absolvire a studiilor de licență, a celor 

de masterat și la situaţia studenţilor la programul psihopedagogic pentru anul 

universitar 2018-2019. Ultima secțiune a capitolului oglindește studiile doctorale cu 

date statistice explicite legate de cursanți, absolvență, promovabilitate pentru fiecare 

dintre cele trei facultăți. 

2. Studentul nostru reprezintă prioritatea în procesul didactic și de cercetare, fiind o 

oglindă a activității profesorale. Un alt aspect important îl reprezintă deschiderea la 

dialog a conducerii universității cu studenții, sprijinindu-i și încurajându-i în 

organizarea de evenimente culturale precum și participarea acestora în cadrul 

manifestărilor desfășurate în UNAGE, cu respectarea permanentă a calității, oferindu-

le posibilități diverse de afirmare locală, națională și internațională.  



Implicarea studenţilor în procesul de asigurare şi evaluare a calităţii reprezintă o 

practică curentă şi plurivalentă. Reprezentanți ai studențilori sunt incluși în Consiliile 

facultăților, în Senatul universității, în Comisia de calitate şi evaluare a 

învăţământului, participând activ la întruniri şi şedinţe.  

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi presupune participare directă a 

studenţilor pentru a monitoriza şi asigura transparenţa procesului de învățământ, iar 

evaluarea satisfacţiei studenţilor reprezintă un expozeu relevant și consistent, fiind 

inclus, ulterior, în cadrul proceselor şi politicilor de îmbunătăţire a calităţii 

universităţii.  

De asemenea, din CEAC de la nivelul universităţii face parte câte un reprezentant 

al studenţilor de la fiecare facultate, ceea ce reprezintă o treime din numărul 

membrilor comisiei. Acelaşi tip de reprezentare a studenţilor există şi la CEAC de la 

nivelul facultăţilor. 

3. Pe lângă factorul educațional, din punct de vedere financiar studenții beneficiază de 

subvenţii cămin studenţesc, burse de studiu și alte forme de protecţie socială. 

4. Legat de infrastructră și baza materială, universitatea dispune de un patrimoniu care îi 

asigură desfăşurarea în condiţii de calitate a tuturor activităţilor didactice, de creaţie 

artistică şi de cercetare. 

Particularizat specificului fiecărei facultăţi există, în afară de săli de cursuri şi 

seminarii, săli de studiu individual, laboratoare pentru lucrări practice, săli de 

repetiţii, săli de concerte, ateliere, Galerii de artă, în concordanţă cu normele specifice 

domeniului Arte, precum şi cu normele tehnice şi de siguranţă igienico–sanitare. Pe 

lângă sălile unde se desfășoară procesul didactic se află la dispoziția studenților noștri 

sală de sport cu suprafaţa de 652 m2, o sală de fitness de 200 m2 şi trei terenuri de 

tenis cu suprafaţă totală de 2000 m2. 

Universitatea noastră  dispune de un Cămin studenţesc situat în str. Bucium nr. 

17, care asigură studenţilor UNAGE facilităţi şi condiţii optime de cazare în camere 

de 3, 4, 5 locuri, astfel: 57 camere de cazare cu acces la internet, 3 oficii pentru 

prepararea hranei dotate cu plite vitroceramice, spălătorie dotată cu 3 mașini de spălat 

și un uscător de rufe, o sală de studiu dotată cu pian, fiecare cameră dispune de baie 

proprie, frigider și cuptor cu microunde. 



De asemenea, este prevăzută extinderea campusului din str. Codrescu nr. 6 prin 

construirea de către CNI a căminului studențesc cu regim de înălțime Sth 

partial+P+5E, capacitatea de 216 persoane în 111 camere din care 105 camere cu 2 

persoane și 6 camere pentru persoane cu dizabilități (o persoană). La fiecare nivel 

sunt prevăzute săli de lectură pentru minim 10 persoane, un oficiu cu locuri de luat 

masa, spălătorie/uscătorie. 

5. Achiziții pentru reparații și modernizarea Căminului studenţesc situat în str. Bucium 

nr. 17: 

• lucrări împrejmuire şi poartă acces;  

• lucrări execuţie instalaţie de iluminat exterior;  

• lucrări reparaţie instalaţie de apă şi canalizare cămin;  

• lucrări reproiectare şi execuţie sistem de supraveghere video circuit închis;  

• servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție; 

• servicii de spălătorie a cazarmamentului din dotarea căminului;  

• servicii abonament internet. 

 Avarii la instalatia de încălzire (centrala termică) 

Semnalez aici o cutumă  a căminului ce este reprezentată de instalația de 

încălzire (centrala termică) Studenții nu au avut apă caldă aproximativ două 

săptămâni. Situația a fost remediată și studenții și au recuperat banii de chirie 

pentru perioada când n-au beneficiat de confortul necesar. Avaria s-a datorat 

defectării unor componente de la centrala termică. Au trebuit comandate 

componentele defecte ale instalației si disconfortul a persistat până au venit 

elementele ce trebuiau inlocuite. Piesele de schimb nu puteau fi cumpărate în 

avans, deoarece nu existau fonduri speciale pentru achizitionarea de piese de 

rezevă pentru toate componentele instalațiilor din dotarea imobilului si nici 

spatiu necesar pentru a se asigura o magazie cu stocuri de piese. 

 Tot o problematică ce persistă de ceva vreme, constă în acele întarzieri ce 

apar odată cu începerea anului universitar, la înscrierea în cămin a studenților. 

O parte dintre aceștia nu se pot caza la finalul lunii spetmbrie până nu au 

situația definitivată. Remedierea acestui fapt constă în trecerea notelor în 

catalog în timp util de către toate cadrele didactice.  



6. Biblioteca și cabinetul acustic 

În interesul studenților noștri, pentru modernizarea și eficientizarea procesului 

didactic, artistic și de cercetare s-au făcut o serie de achiziții la biblioteca 

universității.  

În anul 2019 s-au achiziţionat un număr de 2.617 volume/ unităţi de cărţi şi 

periodice tipărite, reprezentând 1.995 titluri tezaurizate în bibliotecă din totalul 

general de 144.769 de exemplare existente la sfârșitul anului. Publicaţiile periodice s-

au completat prin achiziţionarea a 10 abonamente de presa românească şi 26 

abonamente de periodice străine, și, de asemenea un număr de 26 titluri provenite din 

donații/schimb de publicații cu periodicitate stabilă, dintr-un total de 20 de titluri 

existente, acoperind domeniile studiate în universitate. Toate publicaţiile noi s-au 

catalogat în sistem automatizat, Liberty5, din totalul de 47.649 de titluri existente, în 

catalogul online figurează 36.448 titluri catalografice, diferenţa o reprezintă titlurile 

achiziţionate anterior anului 2008, ce sunt în curs de prelucrare electronică 

retroactivă. 

Colecţiile bibliotecii sunt accesibile gratuit tuturor studenţilor. Raportul dintre 

resursele de învăţare disponibile şi studenţi este astfel stabilit încât fiecare student să 

aibă acces liber la orice resurse, conform cerinţelor programelor de studiu. În ultimii 

ani biblioteca UNAGE şi-a completat fondul de resurse de învăţare cu cărţi, tratate de 

specialitate, resurse audio (CD-uri, DVD-uri), albume de artă, resurse video ş.a. 

necesare atingerii obiectivelor propuse de fiecare program de studiu, la acestea se 

adaugă abonamente la periodicele din domeniu, din ţară şi străinătate. 

 

7. Studenții Erasmus 

Studenţii Erasmus ai universităţii noastre au finalizat cu succes perioadele de studii. 

Din totalul de 42 studenți mobili, 8 au provenit din medii dezavatajate social, iar 13 

au fost absolvenți. Au avut ocazia să înveţe şi să locuiască într-un mediu european, iar 

unii dintre ei au obţinut rezultate excelente (expoziţii artistice personale în ţara gazdă, 

concerte, precum şi posibilităţi de angajare după terminarea studiilor). Totodată, au 

beneficiat de licențe de testare a nivelului lingvistic și de cursuri de limbă străină 

online gratuite. 



 

Alte incidente deosebite legate de studenții noștri nu au fost semnalate.  

Felicit întreaga echipă ce a realizat Raportul privind starea Universității Naționale 

de Arte ,,George Enescu” pentru anul 2019, pentru prezentarea obiectivă și exhaustivă a 

problematicii legate de activitatea studenților noștri atât în procesul didactic și artistic, 

coroborate de aspectul cercetării,  precum și în cel extracuricular, social-administrativ. 
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