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R E F E R A T 

al 

 Comisiei pentru strategie, etică și deontologie universitară 

asupra Raportului anual privind starea Universităţii Naționale de Arte 

„George Enescu” din Iași pentru anul 2016 

 
 
 

Rectorul universităţii, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale 1/2011, prezintă anual un raport privind starea universităţii 

care cuprinde situaţia programelor de studii, în conformitate cu sistemul 

Bologna şi cu legislaţia în vigoare, ale studenților și absolvenților, situaţia 

asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii, situaţia financiară a 

universităţii pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli, dotări, 

infrastructură, situaţia personalului instituţiei, rezultatele activităţilor de 

tipografie și informatizare, rezultatele activităților bibliotecii, situaţia 

respectării eticii universitare şi a deontologiei profesionale, rezultatele 

activității  de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, rezultatele activității 

de relații internaționale, situaţia posturilor vacante şi situaţia inserţiei pe 

piața muncii a absolvenţilor din promoţiile precedente. 

Raportul Rectorului privind starea Universităţii Naţionale de Arte 

„George Enescu” din Iași în anul 2016 reprezintă o sinteză a 

demersurilor instituționale întreprinse la nivelul tuturor structurilor sale – 

facultăți, departamente și servicii administrative. Raportul este structurat 

pe capitole punând în evidență o serie de realizări semnificative, printre 

care: 

 Creşterea veniturilor alocate de Ministerul Educației Naționale, 

situație detaliată în capitolul SITUAŢIA RESURSELOR 

FINANCIARE, UMANE ŞI INFRASTRUCTURĂ; 
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 Se constată un grafic liniar în ceea ce privește numărul 

studenților universității – situație detaliată în capitolul referitor la 

studenți; Studenții UNAGE beneficiază de o gama largă de 

facilități: burse, cazare, transport, consiliere educaţională, 

consiliere psihologică şi de dezvoltare personală.  

 A crescut numărul posturilor scoase la concurs având ca 

rezultat numărul mare de cadre didactice care au promovat pe 

post; 

  Sunt remarcate preocupările permanente ale departamentelor 

didactice și compartimentelor administrative ale universității în 

eficientizarea și îmbunătățirea activităților  din cadrul acestora; 

 Creșterea numărului de manifestări artistice organizate prin 

Centrele de Cercetare ale UNAGE și nu numai, a asigurat o mai 

mare vizibilitate pe plan local și național, reprezentând 

componente obligatorii ale activităţii cadrelor didactice, 

constituind principale criterii de evaluare și promovare; 

 Creșterea numărului de mobilități Erasmus pe toate palierele: 

studenți, cadre didactice și personal didactic auxiliar, precum și 

eforturile permanente în mărirea numărului parteneriatelor 

Erasmus încheiate. 

 În scopul îmbunătățirii transparenței deciziilor și a climatului de 

integritate la nivelul instituției este Comisia de etică, a cărei 

nouă componență a fost aprobată în decembrie 2016, având la 

bază prevederile Codului de etică și deontologie profesională 

universitară. 

 

Raportul anual privind starea Universităţii Naționale de Arte 

„George Enescu” din Iași pentru anul 2016 indică și persoanele din 
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fiecare departament didactic și didactic auxiliar care au contribuit la 

realizarea acestor raportări, creând o imagine corectă asupra contribuției 

fiecăruia, apreciind în mod deosebit calitatea muncii depuse. 

Aceste activități ample care au generat implicarea mai multor 

structuri ale UNAGE sunt descrise în prezentul Raport  în concordanţă 

cu strategia Universităţii, astfel încât, la nivel de rezultate generale să se 

remarce o abordare unitară, integratoare.  

 

 

 

Prof. univ. dr. Dragoș Pătrașcu 

Președintele Comisiei pentru strategie, etică și deontologie universitară 

 

 

  

 

 
 


