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11..  IINNTTRROODDUUCCEERREE,,  SSTTAATTUUTTUULL  LLEEGGAALL  AALL  UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  

Acest raport se conformează  prevederilor art. 130, alin (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

conform căreia rectorul universităţii prezintă anual un raport privind starea universităţii. 

Universitatea „Sapientia” cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Matei Corvin, nr. 4 este o a instituţie de 

învăţământ superior particulară acreditată în baza Legii nr. 58/2012 publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 222 din 3 aprilie 2012, integrată în sistemul naţional de învăţământ superior, care îşi asumă 

misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, desfăşurându-şi activitatea în trei centre de studiu: Cluj-

Napoca, Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş (vezi tabelul de mai jos).  

Structura organizatorică a Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca 

Centrul de 

studiu 
Denumirea facultăţii 

Anul 

înfiinţării 
Adresă web 

Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe şi Arte 2002 www.kv.sapientia.ro 

Miercurea Ciuc 

Facultatea de Ştiinţe  2001 http://mttk.csik.sapientia.ro 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Umaniste 
2004* http://ghtk.csik.sapientia.ro 

Târgu Mureş 
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi 

Umaniste 
2001 www.ms.sapientia.ro 

* Desprinsă din Facultatea de Ştiinţe prin restructurare  

 

Continuatoarea tradiţiilor culturale şi de învăţământ în limba maghiară din Transilvania, Universitatea 

„Sapientia” îşi propune ca pe lângă educaţie şi cercetare să devină un forum cultural, ştiinţific şi 

profesional al comunităţii maghiare din România. Carta Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca, 

elaborată şi validată conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, constituie actul fundamental care 

statuează o relaţie specială între Fundaţia Sapientia şi Universitatea Sapientia, defineşte misiunea, 

principiile, funcţiile, obiectivele de bază, structura academică şi organizaţională a universităţii. În urma 

schimbărilor survenite în legislaţia în vigoare, Senatul Universităţii a adoptat modificările Cartei în 

noiembrie 2014, obţinerea avizului de legalitate din partea Ministerului fiind în curs. Pentru desfăşurarea 

eficientă a activităţilor, universitatea şi-a elaborat în baza reglementărilor legale în vigoare pe lângă 

anexele Cartei – Codul de etică şi deontologie profesională, Regulamentul de studii şi examene, 

Regulamentul studiilor de master, Procedura de evaluare a activităţii profesionale a studenţilor, 

Regulamentul de alegeri, Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, Regulamentul de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice – un Regulament intern de funcţionare precum şi alte 

regulamente şi proceduri necesare în derularea activităţii instituţiei în condiţii corespunzătoare, acestea 

fiind modificate şi actualizate după necesităţi, toate fiind postate pe site-ul Universităţii în ultima 

versiune.  

În anul 2014 Universitatea a fost organizată pe patru facultăţi, câte una la Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş, şi 

două la Miercurea Ciuc. Structura internă a universităţii este reflectată în Organigrama aprobată de Senat 

şi de Consiliul Director al Fundaţiei Sapientia. Au demarat negocierile cu privire la reunificarea 

facultăţilor din cadrul Centrului de studiu din Miercurea Ciuc, respectiv cele referitoare la locul şi rolul 

extensiei din Sfântu Gheorghe în structura instituţiei.  

Pentru realizarea misiunii asumate Universitatea „Sapientia” şi-a formulat principiile strategice pe 

perioada 2012-2016, iar pentru punerea în aplicare a acestora în perioada analizată a fost elaborat Planul 

operaţional pe anul 2014. Acest document detaliază aplicarea strategiei referitoare la: 

 Procesul de învăţământ; 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică; 

 Managementul resurselor umane; 

 Infrastructura; 

 Promovarea competenţelor distinctive ale universităţii în regiunile în care funcţionează centrele 

de studii. 

http://mttk.csik.sapientia.ro/
http://ghtk.csik.sapientia.ro/
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Planul strategic şi Planurile operaţionale anuale ale universităţii precum şi ale facultăţilor au fost 

elaborate ţinând seama de misiunea universităţii, diversitatea ofertei educaţionale, resursele umane şi 

materiale, cerinţele comunităţilor locale şi regionale, şi au fost actualizate având în vedere legislaţia în 

vigoare. 

Astfel Universitatea „Sapientia” din Cluj, îşi propune să devină o universitate de cercetare şi educaţie, 

una dintre şcolile de învăţământ superior având o recunoaştere atât pe plan naţional cât şi internaţional. 

Pentru acesta se adaptează în permanenţă cerinţelor de competenţă academică ale societăţii, prin 

implicarea continuă în cercetare şi inovare în domenii specifice, şi prin asigurarea formării profesionale 

superioare, de nivel universitar şi postuniversitar.  

 

22..  MMIISSIIUUNNEEAA  UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  

Misiunea Universităţii este stabilită prin art. 6. al Statutului Fundaţiei Sapientia, în Declaraţia 

Fondatorilor privind înfiinţarea Universităţii precum şi în Carta Universităţii. Aceasta cuprinde 

următoarele componente:  

- misiunea didactică, asigurând educaţie universitară performantă şi de calitate, continuând astfel 

tradiţiile învăţământului superior în limba maghiară din Transilvania, contribuind totodată la 

dezvoltarea sistemului de învăţământ superior românesc. 

- misiunea de cercetare ştiinţifică, constând în organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, rezultatele obţinute reprezentând sursa principală de 

creştere a competenţei profesionale a cadrelor didactice şi a cercetătorilor angrenaţi. 

- misiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieţii din spaţiul universitar astfel încât aceasta 

să răspundă nevoilor comunităţii, stabilind relaţii profesionale ample, bazate pe principiile porţilor 

deschise, ale încrederii, dedicaţiei şi reciprocităţii, cu efecte benefice puternice asupra dezvoltării 

sociale, economice şi culturale ale regiunii.  

 

În contextul acestor principii consider că în anul 2014 am menţinut ghidarea vieţii 

universitare conform acestor principii. Totodată am respectat principiul autonomiei universitare. 

Am reuşit să păstrăm, chiar să consolidăm structurile universitare existente, concomitent cu 

păstrarea caracterului specific al facultăţilor, şi să pregătim concepţia unei noi structuri. În acelaşi 

timp am progresat considerabil în crearea unei infrastructuri potrivite funcţionării şi dezvoltării 

viitoare a universităţii. În anul 2014 am obţinut acreditarea a 3 noi programe MSc, care permit 

realizarea unor condiţii favorabile pentru organizarea în viitor a unor programe PhD. Totodată 

am continuat formarea unor colective de cercetare mixte între diferitele locaţii ale universităţii, 

condiţie esenţială pentru consolidarea universităţii. 

33..  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII  SSTTRRAATTEEGGIICCEE,,  OOBBIIEECCTTIIVVEE,,  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII  PPEENNTTRRUU  AANNUULL  22001144  

Analiza situaţiei existente, priorităţi: Deşi universitatea funcţionează pe principiul finanţării în 

proporție fixă 3/7-3/7-1/7 a diferitelor centre de studii incluzând şi programele MSc, diminuarea 

substanțială a numărului de studenţi din centrul de studiu Miercurea Ciuc, concomitent cu dezechilibrarea 

sarcinilor didactice între cele două locaţii, Târgu Mureş şi Miercurea Ciuc, având pondere egală din punct 

de vedere al finanțării, ridică problema regândirii acestui principiu. În acest an s-a păstrat acest principiu 

de finanţare cadru cu anumite modificări menite să corecteze aceste diferenţe. În domeniul educaţional s-

a continuat organizarea studiilor MSc pe principiul ca fiecare absolvent BSc să aibă posibilitatea de 

continuare a studiilor în cadrul universităţii noastre. La stabilirea finanţării programelor de studiu MSc 

sunt luate în considerare 50% din efectivul promoţiilor terminali la specializările BSc acreditate şi 20% 

pentru programele autorizate, aplicând principiile finanţării normative. Totodată s-a demarat activitatea 

departamentului pentru pregătirea pedagogică a absolvenţilor, precum şi a Centru de competenţă 

lingvistică şi interculturală LinguaSap.  

Priorităţi și realizări: 
 Asigurarea unei oferte educaţionale şi cercetare de calitate, formarea şi crearea unor legături viabile 

între educaţie, cerinţe socio-economice şi profesionalism.  

 Validarea şi întărirea valorilor academice şi a competenţelor profesionale care să asigure un mediu 

corespunzător pentru stimularea activităţii de cercetare şi educaţie competitivă. Asigurarea unui corp 
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didactic corespunzător, atât prin pregătire profesională, cât şi ca număr pentru trecerea la sistemul de 

învăţământ pe două, respectiv trei nivele.  

 Eficientizarea funcţionării cu păstrarea caracterului unitar al universităţii care să asigure posibilitatea 

implicării în cerinţele specifice regiunilor în care funcţionează. Unificarea şi crearea unor institute şi 

structuri universitare pe principiul competenţelor şi eficienţei, cum ar fi institutul de informatică, 

institutul de matematică, institutul de ştiinţe sociale, departament psihopedagogic, respectiv centru de 

competenţă lingvistică etc.  

 Stabilirea şi extinderea unor parteneriate naţionale şi internaţionale pe baza încrederii şi avantajului 

reciproc. Consolidarea rolului regional în domeniile cultural, ştiinţific, profesional în fiecare locaţie a 

universităţii.  

 Asigurarea funcționării pe baza unui buget corelat pe nivel universitar, repartizat riguros pe facultăți 

și, în mai mică măsură, pe departamente. 

 Crearea unor relaţii viabile, bazate pe realizări practice cu cercurile academice şi universitare 

autohtone. Încheierea unor acorduri de cooperare şi organizarea de programe de studii reciproc 

recunoscute, prin aplicarea principiilor ECTS. Participăm ca membri fondatori în forul 

conducătorilor instituţiilor care asigură educaţie în limba maghiară din România.  

 Obţinerea şi menţinerea recunoaşterii şi a rangului profesional în sânul Academiei Maghiare de 

Ştiinţă, a Ministerului Educaţiei din Ungaria şi în cadrul forurilor profesionale ale universităţilor 

partenere din Ungaria. În acest scop Universitatea participă în diferite structuri academice şi 

profesionale precum Comitetul Ştiinţific Extern al Academiei Maghiare, Conferinţa Rectorilor din 

Ungaria, Consiliul Economico-social Naţional, Comisia de Învăţămănt a Adunării Permanente 

Maghiare MÁÉRT, Comisia Academică din Cluj), asumându-şi un rol activ în elaborarea strategiei 

educaţionale a Bazinului Carpatic.  

 Formarea unei imagini universitare apolitice, bazate pe valori profesionale, care reprezintă valori şi 

interese naţionale comune.  

 Menţinerea unor relaţii şi cooperări strănse cu partenerii sociali din zonele geografice în care 

activează cele trei centre de studii (consilii locale, firme, reprezentanţii instituţiilor guvernamentale 

locale) şi înfiinţarea unor organizaţii locale care să susţină centrele de studii.  

 Repartizarea competenţelor şi responsabilităţilor între conducătorii instituţiei. Separarea atribuţiilor 

legate de învăţământ, cercetare respectiv gestionare economică şi înfiinţarea unor institute sau unităţi 

în baza unor pricipii profesionale. 

 Realizarea unui management universitar ierarhizat bazat pe principii de proiect, în cardul căruia 

responsabilităţile fiecărui angajat sunt strict stabilite.  

44..  SSTTRRUUCCTTUURRAA  UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  

Analiza situației existente, priorități: Rapoartele privind asigurarea calităţii în Universitate relevă 

faptul că între structurile de conducere la nivel de departament, facultate, respectiv universitate lipsesc 

unele atribuţii, pe de o parte, şi se menţin anumite suprapuneri, pe de altă parte, cu toate că, faţă de anii 

precedenţi putem vorbi de o ameliorarea situației în acest sens. Sistemul de reglementări trebuie 

actualizat în continuu, împreună cu perfecţionarea sistemului intern de evaluare internă a calităţii şi de 

dezvoltare organizaţională, existând necesitatea armonizării structurii organizatorice cu principiile 

strategice, ceea ce se poate realiza prin următoarele demersuri: 

 Supervizarea şi modificarea continuă a regulamentelor existente, armonizarea acestora cu 

legislaţia în vigoare. Elaborarea unei sistem, de regulamente care să determine angajaţii 

universităţii la devotament faţă de instituţie, activitate didactică şi de cercetare de calitate. 

Realizat parțial. 
 Perfecţionarea sistemului de management al calităţii. Departamentul de Evaluare şi Asigurare 

a Calităţii în cadrul Rectoratului, împreună cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a 

Senatului elaborează, verifică şi armonizează reglementările interne. Scopul fundamental este 

susţinerea unei activităţi didactice şi ştiinţifice de calitate. Realizat parțial. 

 Înfiinţarea Centrului de Competenţă Lingvistică acreditat LinguaSap şi funcţionarea acestuia. 

Derulându-şi activitatea direct subordonat Rectoratului, asigură posibilitatea susţinerii 

examenului de competenţă lingvistică atât pentru studenţii proprii, cât şi pentru persoane din 

exteriorul acesteia. Realizat. 
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 Înfiinţarea Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, acreditarea acestuia şi 

funcţionarea. Departamentul subordonat direct Rectoratului asigură posibilitatea calificării 

pentru profesia didactică mai ales pentru studenţii propii, în cadrul unui program specific, 

acreditat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Realizat 

 Întărirea colaborării între facultăţi şi programe de studii, realizarea de institute comune, 

cercetări în cooperare şi programe de master comune. Se impune realizarea unui sistem de 

videoconferinţe care să permită audierea concomitentă a cursurilor în diferitele locaţii. 

Realizat parţial, în cadrul unor programe de master. 

55..  OOFFEERRTTAA  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  

Analiza situației existente, priorități: Se evidenţiază faptul că domeniile ştiinţifice îmbrățișate de 

Universitate sunt conturate, însă interesul față de anumite programe de studiu este în declin, fapt ce pune 

în pericol existenţa acestora. De asemenea, în cazul unor programe de studii se poate observa o lipsă a 

cadrelor didactice titulare (mai ales a celor cu titlul de conferenţiar şi profesor), ceea ce îngreunează 

clădirea pe verticală a ciclurilor universitare (MSc, PhD) precum şi dezvoltarea capacităţii educaţionale şi 

de cercetare. Menţinerea acreditării presupune a preocupare constantă în acest sens, universitatea fiind 

evaluată periodic. Se poate remarca şi faptul că în cadrul universităţii există anumite domenii ştiinţifice 

care nu sunt reprezentate în mod satisfăcător de cadre titulare, dar pentru care se observă o solicitare 

accentuată din partea pieţei de muncă. Din aceste considerente, în scopul asigurării învăţământului de 

calitate una dintre preocupările fundamentale ale conducerii Universităţii rămâne şi pentru viitor 

atragerea de cadre cu pregătire corespunzătoare. 

Priorități pentru anul 2014: 

 Acreditarea programelor de licenţă: numeroase programe de studiu încă nu au ajuns la termenul 

de declanşare a procesului de acreditare, iar pregătirea acestora pentru acreditare înseamnă o 

preocupare permanentă, împreună cu reevaluarea programelor de studiu acreditate. Avem 

încredere în acest sens în munca colegilor tineri, care se implică din ce în ce mai mult în această 

activitate.  

 Demararea unor noi programe de studiu de master. Înfiinţarea de programe de master 

internaţionalizate, cu participarea universităţilor partenere din Ungaria, rămâne în continuare o 

preocupare majoră în cazul tuturor domeniilor care asigură absolvenţi suficienţi pentru 

menţinerea acestora. Acreditarea acestora cât mai curând posibil este o condiţie sine qua non 

pentru continuarea activităţii competitive a Universităţii. 

 Introducerea şi trecerea în revistă a cursurilor alterative în limba română şi engleză, care asigură 

competitivitatea absolvenţilor pe piaţa de muncă, şi constituie în același timp și condiţia 

participării în mobilităţi internaţionale bazate pe reciprocitate.  

55..  11  PPRROOGGRRAAMMEE  DDEE  SSTTUUDDIIUU  

Situaţia existentă: Structura Universităţii pe facultăţi şi programe de studii este redată sintetic în tabelul 

alăturat. Se constată că actualmente Universitatea „Sapientia” realizează pregătirea profesională la 

nivelul I de licenţă, cursuri de zi, având 16 programe de studiu acreditate și 14 programe autorizate 

provizoriu. Totodată începând din 2014 universitatea a obţinut acreditarea pentru 8 programe de master. 

 

Situaţia programelor de studii de licenţă acreditate (A) și autorizate provizoriu și a programelor de 

master în anul universitar 2014/2015 

Centrul 

de studiu 

Facultatea Programul de studiu de licență Programe de studii de 

master (anul 

acreditării) 

Miercurea 

Ciuc 

de Ştiinţe 

Economice şi 

Umaniste 

Economie agroalimentară (A) Leadership și 

management în 

economia agrară 

(program acreditat la 

care nu s-a demarat 

procesul de învăţământ 

în 2014/2015)  

Economie generală (A) 

Contabilitate şi inform de gestiune (A) 

Marketing 

Statistică şi previziune economică (în 

curs de lichidare) 

Informatică economică 
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Limba şi literatura română-limba şi 

literatura engleză (A) 

Traducere şi interpretare 

(2013) 

 Literatură universală şi comparată-

Limba şi literatură engleză 

de Ştiinţe Sociologie (A) Comunicare şi relaţii 

publice (2013) 
Comunicare şi relaţii publice (A) 

Ingineria produselor alimentare (A) Biotehnologii 

sustenabile (2013) Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie (A) 

Biotehnologii industriale / Biotehnologii 

în industria alimentară 

Inginerie şi management în agroturism şi 

alimentație publică 

Resurse umane 

Inginerie genetică  

Târgu 

Mureş 

de Ştiinţe 

Tehnice şi 

Umaniste 

Informatică (A) Dezvoltarea aplicaţiilor 

software (2013) 

Mecatronică (A) Sisteme mecatronice 

avansate (2013) 

Calculatoare (A) 

Sisteme de control 

inteligente (2013) 

Automatică şi informatică aplicată (A) 

Tehnologia construcţiilor de maşini 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 

Peisagistică Protecţia plantelor 

(2013) Horticultură (A) 

Comunicare şi relaţii publice (A)  

Traducere şi interpretare  

Servicii şi politici de sănătate publică 

Cluj-

Napoca 

de Ştiinţe şi 

Arte 

Ştiinţa mediului  

Diplomaţie şi studii 

interculturale (2014) 

 

Cinematografie, fotografie, media (A) 

Relaţii internaţionale şi studii europene 

(A) 

Drept 
 

Evoluţia specializărilor/ programelor de studii de licență – autorizate provizoriu și a celor acreditate*, 

respectiv de master acreditate între 2008-2014 

Centrul de studiu 

2
0
0
9
/1

0
 

2
0
1
0
/1

1
 

2
0
1
1
/1

2
 

2
0
1
2
/1

3
 

2
0
1
3
/1

4
 

2
0
1
4
/1

5
 

Cluj-Napoca 4 5/1* 4/1* 4/2* 4/2* 4/2*/1 

Miercurea Ciuc 9/5* 14/8* 13/8* 13/8* 14/8*/3 15/8*/3 

Târgu Mureş 10/5* 11/5* 10/5* 11/6* 11/6*/4 11/6*/4 

Total  23 30/14* 27/14* 28/16* 29/16*/7 30/16*/8 

 

55..  22  AADDMMIITTEERREEAA  

Analiza situației existente, priorități:  Din analiza datelor se poate observa necesitatea măririi 

numărului de studenți admiși pentru diferite programe de studiu, dar datele demografice, respectiv 

rezultatele bacalaureatului în ultimii ani au avut ca efect reducerea numărului potențialior candidați la 

admitere. Astfel universitatea și-a propus promovarea unei imagini care să ateste calitatea învățământului 

precum și a cercetării științifice din institut. Astfel în ultimii ani a reușit să stabilizeze numărul de 

candidați reușiți la examenul de admitere în ciclul I, ocupând marea majoritate a locurilor fără taxă. 

Numărul absolvenților raportat la numărul studenților înscriși în anul I se conformează cu datele din 

sistemul național de învățământ.   
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Dinamica locurilor de la admitere, a studenților înscriși în anul I, a studenților și a absolvenților 

universității pe perioada 2005–2014. 
Obs. Numărul ridicat de absolvenţi din 2008 şi 2009 este datorat trecerii de la sistemul de învăţământ de lungă durată la ciclul I 

(licenţă), cifrele însemnând absolvenţii a două promoţii  

 

Admiterea candidaţilor are loc pe baza Regulamentului de admitere al Universităţii şi a Regulamentelor 

de admitere proprii ale facultăţilor, derivate din prima, toate revizuite anual conform Ordinului 

Ministrului. Cifra de şcolarizare, este stabilită anual de Senat şi de Consiliul Director al Fundaţiei, până 

la începutul lunii ianuarie, se încadrează în cifrele de şcolarizare aprobate de ARACIS, respectiv de 

Minister pentru programele de studiu autorizate provizoriu sau acreditate. Cifrele de şcolarizare aprobate 

au fost aduse la cunoştinţa celor interesaţi, prin postare pe site-ul universităţii. Universitatea a editat și în 

anul 2014 Ghidul admiterii, care s-a distribuit instituţiilor de învăţământ preuniversitar, asociaţiilor de 

tineret, birourilor de informaţii pentru elevi din zonele geografice interesate. Toate informaţiile legate de 

concursul de admitere se afişează pe website-ul instituţiei şi al facultăţilor. Limba de susţinere a probelor 

de concurs a fost cea de predare în universitate, oferând însă posibilitatea ca cei care au absolvit studiile 

în altă limbă să susțină probele în limba specificată de candidat la completarea fişei de înscriere, 

facultăţile fiind obligate să asigure traducerea subiectelor, chestionarelor sau a testelor pentru solicitanţi. 

Înscrierea s-a făcut numai pe baza diplomei de bacalaureat sau echivalentă, respectiv a adeverinţei care 

înlocuieşte diploma de bacalaureat, recunoscute oficial. Candidaţii din statele UE s-au înscris conform 

procedurilor şi cu aprobarea Ministerului. Înmatricularea candidaţilor declaraţi reuşiţi s-a făcut prin 

decizia rectorului. Cursanţii au încheiat un Contract de şcolarizare valabil pe toată perioada de 

şcolaritate. Statutul de student este reconfirmat anual, printr-un Contract de studiu, încheiat pe de o parte 

între studentul care a îndeplinit condiţiile de promovare şi – după caz – cele financiare stipulate în 

regulamente şi conducerea facultăţii, pe de altă parte.  

În anul 2014 regulamentele în vigoare au prevăzut probe de admitere specifice pentru fiecare program de 

studiu în parte, iar în calculul mediei generale de admitere au fost luate în considerare media generală de 

la bacalaureat, note obţinute la bacalaureat şi – în cazul proramelor de master – media generală a 

examenului de finalizare a studiilor. 

Realizări: Pentru a răspunde cerinţelor de instruire ale tinerilor şi modificărilor survenite pe piaţa forţei 

de muncă, Universitatea a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională. În concordanță cu evoluția 

programelor de studii a evoluat și numărul de locuri la admitere, numărul de studenți și de absolvenți. 

Totodată Universitatea a făcut eforturi susținute pentru a asigura specializărilor o audiență adecvată nu 

numai prin creșterea ofertei, a dezvoltării bazei materiale, ci și prin crearea unei imagini adecvate în 
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sânul comunității maghiare. Promovarea Universităţii şi a programelor sale de studiu prin radio, presă, 

televiziune, pliante, afişe, târguri educaţionale, porţi deschise, vizite de promovare în licee, pe site-ul 

universităţii şi alte foruri on-line este completată prin acțiuni specifice organizate de centrele de studiu, 

cum sunt Concursul internațional ECN din Târgu Mureş, destinat studenților și liceenilor, Zilele 

Talentelor la Sapientia –„Sapitehetségnap” Miercurea Ciuc, Concurs de traducere interpretare „Guzsba 

kötve táncolni” Miercurea Ciuc, Concurs de Studii de caz în domeniul afacerilor pentru liceeni, 

Concursul „Laborkukac” şi „CSI” al micului cercetător, destinat promovării științelor naturii în special a 

biologiei și chimiei, la Miercurea Ciuc, excursii tematice organizate pentru liceeni la laboratoarele 

didactice și de cercetarea din cadrul centrului Târgu Mures, finanțate de facultate din venituri proprii etc. 

Datorită acestor acțiuni s-a reuşit atragerea unui număr mare de studenţi, rezultatele relativ slabe de la 

bacalaureat, îngreunând însă menținerea trendului ascendent. Totodată acreditarea și funcționarea noilor 

programe de master din acest an universitar asigură recâștigarea statutului avut la înființare, şi prin 

aceasta sperăm că și interesul viitorilor studenți va fi mai mare. 

55..  33  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  PPRROOGGRRAAMMEELLOORR  DDEE  SSTTUUDDIIUU  

Situația existentă: Activitatea profesională a studenţilor a fost organizată în conformitate cu planurile de 

învăţământ ale programelor de studiu autorizate sau acreditate. Fiecare disciplină dintr-un semestru se 

finalizează cu o formă de evaluare (E- examen, C- colocviu, Vp- verificare pe parcurs sau A/R - 

admis/respins în cazul Educaţiei fizice). Creditul alocat disciplinei nu este divizat. Fişele disciplinelor, 

întocmite în format unitar (începând din acest an academic modificat treptat după noile cerinţe), 

precizează pe lângă cuantumul de ore, repartiţia acestora pe activităţi, numărul de credite, condiţionările, 

informaţii despre titular/titulari, modul de derulare a evaluării, ponderea aprecierilor de la diferite 

activităţi, bibliografia minimală accesibilă, și competențele ce pot fi asociate cu disciplina. Derularea 

procesului de predare, învăţare şi evaluare s-a realizeazat pe baza Regulamentului de studiu şi de examen 

şi în conformitate cu Procedurile de evaluare a cunoştinţelor dobândite de studenţi, aprobate de Senat .  

Studenţii au avut posibilitatea de a-şi stabili ruta proprie de studiu, de a îndeplini mai mult de 60 de 

credite într-un an, precum şi de a urma studii paralele la cel mult încă o specializare în cadrul 

Universităţii sau în afara ei. Înscrierea în anul următor este condiţionată de realizarea a minim 40 de 

credite. Am acordat o atenție deosebită promovării studenților dotați, prin Colegii de specialitate, unde 

membrii acestora își pot desăvârși pregătirea în domeniul de știință ales, dar nu numai. Aceste colegii au 

fost înființate la Târgu Mureș (Colegiul Kiss Elemér), și la Miercurea Ciuc (Colegiul Bölöni Farkas 

Sándor). În fiecare centru de studiu au fost organizate și în 2014 Sesiuni ale cercurilor științifice și de 

creație. Laureații locali au participat apoi la nivel național și nu de puține ori sunt prezenți și în 

confruntări internaționale. Tot în sprijinul studenților au fost organizate o serie de activități: Universitatea 

de vară RP din Miercurea Ciuc, Concursul de studii de caz pentru studenți din domeniul afacerilor la 

Miercurea Ciuc, Concursul ECN din Târgu Mureș, respectiv Universitatea de vară RP și media la Târgu 

Mureș.  

Examenul de finalizare a studiilor a fost organizat conform legii de către Universitate pentru programele 

acreditate respectând condiţiile stabilite în Ordinul de monitorizare, respectiv în instituţii de învăţământ 

superior acreditate agreate de ARACIS. În vederea derulării în condiţii adecvate a procesului de 

finalizare a studiilor, Universitatea Sapientia a realizat prin Centrul Lingua atestarea cunoștințelor 

lingvistice ale absolvenților. Totodată a elaborarat regulamentele proprii de finalizare a studiilor la nivel 

de Universitate și facultăți. Ca urmare a acestor acțiuni în anul 2014 s-au organizat examenele de 

finalizare a studiilor pentru absolvenții proprii, în colaborare cu Universitățile de stat care furnizează 

speciliștii din comisiile de examen, conform reglementărilor din Ordinul de monitorizare. 

Cunoştinţele dobândite, probate cu ocazia examenelor de finalizare a studiilor, a asigurat un grad ridicat 

de promovare.  

În cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic s-au demarat cursurile în toate 

centrele de studiu, în Centrul din Miercurea Ciuc fiind organizate cursuri și pentru foștii absolvenți.  

Organizarea programelor de master s-a derulat în conformitate cu regulamentul specific, fiind elaborat şi 

adoptat principiile de bază privind conținutul disertației și a modului de finalizare a studiilor de master. 

Rezultatele procesului de învăţământ, la finele anului universitar 2013-2014 defalcat pe facultăți a fost 

următoarele: 

 

file:///C:/Users/mhauer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/WSTKU227/(http:/www.sapientia.ro/ro/documente/regulamente-si-proceduri)
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Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş: La începutul anului universitar au fost 

înmatriculaţi un număr de 994 de studenţi BSc și 53 de studenţi MSc, 8,7% mai mulţi decât în anul 

precedent (963). La sfârşitul anului universitar au fost exmatriculaţi 79 de studenţi BSc (faţă de 76 în 

anul precedent) şi 3 de la studii de master. Aici sunt incluşi cei 12 de studenţi, care nu s-au prezentat la 

nici un examen (faţă de 18 în anul precedent) şi 50+11 de studenţi s-au retras (faţă de 59 în anul 

precedent), ceea ce reprezintă o pierdere de 7,9% studenţi BSc din efectivul de studenţi în cursul anului 

universitar 2013-2014, în scădere faţă de anul precedent (14%). Un număr de 865 de studenţi BSc 

(reprezentând 87,02% din totalul studenţilor) au realizat cel puţin 40 credite, deci au promovat anul (faţă 

de 85,9% în anul precedent). Un număr de 614 de studenţi au îndeplinit contractul de studiu acumulând 

cel puţin 60 de credite, ceea ce reprezintă 61,98% din numărul total de studenţi înmatriculaţi (faţă de 

60,64% în anul precedent). Rezultatele studenţilor de la programele de master, fiind prima promoţie nu 

pot fi încă analizate în evoluţia lor. 

În concluzie, se poate constata o uşoară îmbunătăţire a performanţelor profesionale faţă de anul precedent, 

această tendinţă urmând a fi eventual confirmată de rezultatele din anul universitar 2014-2015. 

O constatare ce poate explica această tendinţă este scăderea exmatriculărilor şi a retragerilor în rândul 

studenţilor din anii I şi II de studiu, ceea ce ar putea fi consecinţa exigenţei sporite a examenului de 

bacalaureat din ultimii ani.  

Facultatea de Științe și Arte Cluj-Napoca: Pe parcursul anului 2013/2014 în cadrul Facultăţii au 

funcţionat patru programe de studii la nivel de licenţă (Ştiinţa mediului; Cinematografie, Fotografie, 

Media; Relaţii internaţionale şi studii europene; Drept) şi un program master în colaborare internaţională 

(cu Budapest Business School – specializarea Relaţii internaţionale), la derularea acestuia din urmă 

Facultatea contribuind cu asigurarea infrastructurii şi logisticii necesare în cadrul unui contract de prestări 

servicii. Dintre programele de studii la nivel de licenţă două sunt acreditate (CFM şi RISE), iar celelalte 

două (ŞM şi D) funcţionează cu autorizare de funcţionare provizorie.  

La nivel de licenţă în anul universitar 2013-2014 au studiat 246 studenţi, dintre aceştia 194 (78,86%) 

realizând 60 de credite, iar 42 au fost exmatriculaţi (17%).  

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc a şcolarizat în acest an universitar la  

cele 8 programe de nivel BSc şi un program MSc un număr de 330 studenţi (dintre care 10 studenţi MSc). 

Rezultatele studiilor BSc au fost următoarele: 170 studenţi (53%) au obţinut 60 credite, 224 (70%) au 

trecut pragul de 40 credite, iar numărul de studenţi exmatriculaţi a fost 46, reprezentând 14,3%. 

În cazul Facultăţii de Ştiinţe din Miercurea Ciuc la cele 6 programe de licenţă şi 2 de master au studiat 

352 studenţi (dintre care 57 la nivel MSc). La nivel BSc un număr de 155 studenţi au realizat cel puțin 60 

de credite (52,54%), iar  numărul minim obligatoriu de credite (40) a fost realizat de 221 studenți 

(74,92%), 61 de studenți fiind exmatriculaţi (20%). 

Date privind situaţia programelor de studii din punctul de vedere al acreditării se regăsesc în tabelul de 

mai jos. 
  



11 

 

Prof. univ. dr. ing. Dávid László – Raportul Rectorului - 2014 

Acreditarea instituţională a Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca        
          

Vizita comisiei de experţi evaluatori 13-16 aprilie 2010         

Hotărârea Consiliului ARACIS 22 iulie 2010         

Hotărârea Guvernului 31-Aug-11         

Înfiinţarea Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca prin Legea nr. 58/2012 din 29 martie 2012publicat în Monitorul Oficial al României nr. 222 din 3 

aprilie 2012    

Ordinul 4616/28 iunie 2012 privind Metodologia de monitorizare specială a instituţiilor de învâţământ superior […] înfiinţate priun Legea nr. 58/2012 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 484 din 16 iulie 2012    

 
Programe de studii de licenţă         

Faculta-

tea 

Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de 

studii universitare de licenţă 

(locaţia geografică de 

desfăşurare şi limba de 

predare) 

(A) / (AP)* Form

a de 

învăţă

mânt 

Număr 

de 

credite 

Capacit

atea de 

şcolariz

are 

Observaţii Data 

ultimei 

evaluări 

ARACIS 

Observaţii 

F
ac

u
lt

at
ea

 d
e 

Ş
ti

in
ţe

 E
co

n
o

m
ic

e 
şi

 U
m

an
is

te
 d

in
 M
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rc

u
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a 

C
iu

c 

Contabilitate Contabilitate şi informatică de 

gestiune (la Miercurea Ciuc) 

A IF 180 100 Propus pentru acreditare prin 

HG 749/2009 

2008.07.17 

2014.03.27 

2019 evaluare periodică 

Cibernetică, statistică 

şi informatică 

economică 

Statistică şi previziune 

economică (la Miercurea 

Ciuc) 

AP IF 180 30 Autorizat provizoriu prin HG 

87/2011 

2010.04.22 propus pentru lichidare 

Cibernetică, statistică 

şi informatică 

economică 

Informatică economică AP IF 180 30 Autorizat provizoriu prin HG 

493/2013 

2013.04.24 2018 acreditare 

Limbă şi literatură Literatura universală şi 

comparată – Limba şi 

literatura engleză (la 

Miercurea Ciuc) 

AP IF 180 30 Autorizat provizoriu prin HG 

87/2011 

2010.04.22 2015 acreditare 

Limbă şi literatură Limba şi literatura română – 

Limba şi literatura engleză (la 

Miercurea Ciuc) 

A IF 180 50 Propus pentru acreditare prin 

HG 635/2008 

2010.07.22 2015 evaluare periodică 

Marketing Marketing (la Miercurea 

Ciuc) 

AP IF 180 30 Autorizat provizoriu prin HG 

87/2011 

2010.04.22 2015 acreditare 
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Economie Economie generală (la 

Miercurea Ciuc) 

A IF 180 75 Propus pentru acreditare prin 

HG 1093/2009 

2010.07.22 2015 evaluare periodică 

Economie agroalimentară (la 

Miercurea Ciuc) 

A IF 180 50 Propus pentru acreditare prin 

HG 631/2010 

2009.12.17 2015 evaluare periodică 

F
ac

u
lt

at
ea

 d
e 

Ş
ti

in
ţe

 d
in

 M
ie

rc
u

re
a 

C
iu

c
 

Sociologie Sociologie (la Miercurea 

Ciuc) 

A IF 180 50 Propus pentru acreditare prin 

HG 635/2008 

2010.07.22 2015 evaluare periodică 

Sociologie Resurse umane (la Miercurea 

Ciuc) 

AP IF 180 25 Autorizat provizoriu prin HG 

580/2014 

2014.06.25  

Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 

(la Miercurea Ciuc) 

A IF 180 50 Propus pentru acreditare prin 

HG 87/2011 

2010.04.22 2015 evaluare periodică 

Ştiinţe inginereşti 

aplicate 

Biotehnologii industriale (la 

Miercurea Ciuc) 

AP IF 240 45 Autorizat provizoriu prin HG 

87/2011 

2010.04.22 2016 acreditare 

Biotehnologii Biotehnologii pentru industria 

alimentară (la Miercurea 

Ciuc) 

AP IF 240 45 Autorizat provizoriu prin HG 

493/2013 

 schimbarea denumirii şi 

domeniului de licenţă de 

către MEN 

Biotehnologii Inginerie genetică AP IF 240 25 Autorizat provizoriu prin HG 

1071/2014 

2014.08.28  

Inginerie şi 

management 

Inginerie şi management în 

alimentaţia publică şi 

agroturism (la Miercurea 

Ciuc) 

AP IF 240 30 Autorizat provizoriu prin HG 

87/2011 

2010.04.22 2016 acreditare 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului 

în industrie (la Miercurea 

Ciuc) 

A IF 240 50 Propus pentru acreditare prin 

HG 631/2010 

2010.03.18 2015 evaluare periodică 

Ingineria produselor 

alimentare 

Ingineria produselor 

alimentare (la Miercurea 

Ciuc) 

A IF 240 50 Propus pentru acreditare prin 

HG 631/2010 

2010.03.18 2015 evaluare periodică 

F
ac

u
lt

at
ea

 d
e 

Ş
ti

in
ţe

 ş
i 

A
rt

e 

Drept Drept AP IF 240 40 Autorizat provizoriu prin HG 

87/2011 

2010.05.20 2016 acreditare 

Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului AP IF 180 30 Autorizat provizoriu în locul 

programului de studiu 

Geografia mediului prin HG 

1093/2009, 

2009.07.30, 

26.02.2015 

2014 acreditare, aviz 

ARACIS acreditare cu 

scaderea cifrei de 

scolarizare la 25 
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Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 

A IF 180 40 Autorizat provizoriu prin HG 

1069/2004, cu promoţii 

şcolarizate din anul universitar 

2005/2006. Dosar de evaluare 

în vederea acreditării depus la 

ARACIS prin adresa 

641/22.12.2011. Acreditat prin 

HG 707/2012 

2012.03.29 2017 evaluare periodică 

Cinematografie şi 

media 

Cinematografie, fotografie, 

media (Regie de film şi TV, 

Imagine de film şi TV, 

Comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate 

media, filmologie) 

A IF 180 25 Propus pentru acreditare prin 

HG 87/2011 

2010.04.22 2015 evaluare periodică 
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Ştiinţe administrative Servicii şi politici de sănătate 

publică (la Târgu Mureş) 

AP IF 180 50 Autorizat provizoriu prin HG 

87/2011 

2010.05.20 2015 acreditare 

Calculatoare şi 

tehnologia informaţiei 

Calculatoare (la Târgu Mureş) A IF 240 40 Propus pentru acreditare prin 

HG 749/2009 

2009.03.26, 

2014.11.27 

2019 evaluare periodică 

Horticultură Horticultură (la Târgu Mureş) A IF 240 50 Propus pentru acreditare de 

ARACIS prin decizia 

Consiliului din 24.11.2011. cu 

cifra de şcolarizare 50 studenţi, 

acreditat prin HG 707/2012 

2011.11.24 2017 evaluare periodică 

Horticultură Peisagistică (la Târgu-Mureş) AP IF 240 40 Autorizat provizoriu prin HG 

707/2012 

2012.05.31 2018 acreditare 

Inginerie electronică şi 

telecomunicaţii 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii (la Târgu 

Mureş) 

AP IF 240 50 Autorizat provizoriu prin HG 

1093/2009 

2009.07.09 2015 acreditare 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de 

maşini (la Târgu Mureş) 

AP IF 240 50 Autorizat provizoriu prin HG 

1093/2009 

2009.07.09 2016 acreditare 

Limbi moderne 

aplicate 

Traducere şi interpretare (la 

Târgu Mureş) 

AP IF 180 50 Autorizat provizoriu prin HG 

922/2008 

2008.07.17, 

2014.11.27. 

2019 evaluare periodică 

Informatică Informatică (la Târgu Mureş) A IF 180 50 Propus pentru acreditare prin 2010.07.22 2015 evaluare periodică 
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HG 635/2008 

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică 

aplicată (la Târgu Mureş) 

A IF 240 40 Propus pentru acreditare prin 

HG 749/2009 

2010.07.22 2015 evaluare periodică 

Mecatronică şi 

robotică 

Mecatronică (la Târgu Mureş) A IF 240 50 Propus pentru acreditare prin 

HG 749/2009 

2009.03.26, 

2014.11.27 

2019 evaluare periodică 

Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 

(la Târgu Mureş) 

A IF 180 30 Propus pentru acreditare prin 

HG 1093/2009 cu vizită după 

doi ani. Dosar de autoevaluare 

depus la ARACIS prin adresa 

nr. 591/28.11.2011., Schimbare 

calificativ şi cifra de 

şcolarizare 50 (HG 707/2012) 

2012.05.31 2017 evaluare periodică 

          

Programe de studii de master         

F
ac

u
lt

at
ea

 d
e 

Ş
ti

in
ţe

 T
eh

n
ic

e 
şi

 U
m

an
is

te
 d

in
 

T
âr

g
u

-M
u

re
ş 

Informatică Dezvoltarea aplicaţiilor 

software 

Târgu 

Mureș 

IF 120 30 Acreditat prin  HG 581/2013 2013.05.30 2017 evaluare periodica 

Horticultură Protecția plantelor Târgu 

Mureș 

IF 120 15 Acreditat prin  HG 581/2013 2013.05.30 2018 evaluare periodica 

Mecatronică și 

robotică 

Sisteme mecatronice avansate Târgu 

Mureș 

IF 120 30 Acreditat prin  HG 581/2013 2013.06.27 2018 evaluare periodica 

Ingineria sistemelor Sisteme de control inteligente Târgu 

Mureș 

IF 120 30 Acreditat prin  HG 581/2013 2013.06.27 2018 evaluare periodica 

F
ac

u
lt

at
ea

 d
e 

Ş
ti

in
ţe

 d
in

 

M
ie

rc
u

re
a 

C
iu

c 

Ingineria produselor 

alimentare 

Biotehnologii sustenabile Miercurea 

Ciuc 

IF 120 25 Acreditat prin  HG 581/2013 2013.06.27 2018 evaluare periodica 

Științe ale comunicării Comunicare şi relații publice Miercurea 

Ciuc 

IF 120 50 Acreditat prin  HG 581/2013 2013.07.25 2018 evaluare periodica 

file:///D:/My%20Documents/Melinda/Akkreditacio/2015/situatia%20acreditarii%20programelor%20de%20studii%202015.xlsx%23RANGE!_edn1
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F
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u
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 d
e 

Ş
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ţe

 

E
co

n
o

m
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e 
şi
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m

an
is

te
 d

in
 

M
ie

rc
u

re
a 

C
iu

c 

Filologie Traducere și interpretare Miercurea 

Ciuc 

IF 120 50 Acreditat prin  HG 581/2013 2013.06.27 2018 evaluare periodica 

Economie Leadership şi management în 

economia agrară 

Miercurea 

Ciuc 

IF 120 50 Acreditat prin  HG 582/2014 2014.06.25 2019 evaluare periodică 

F
ac

u
lt

at
ea

 

d
e 

Ş
ti

in
ţe

 ş
i 

A
rt

e 
d

in
 

C
lu

j-
N

ap
o

ca
 Relaţii internaţionale şi 

studii europene 

Diplomaţie şi studii 

interculturale 

Cluj-

Napoca 

IF 120 60 Acreditat prin  HG 582/2014 2014.06.25 2019 evaluare periodică 

Cinematografie şi 

media 

Studii de film Cluj-

Napoca 

IF 120 15  2014.12.18  

*Acreditare (A) / autorizare de funcţioneare provizorie (AP 
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55..44  AABBSSOOLLVVEENNȚȚIIII  

Trebuie să remarcăm rezultatele bune ale absolvenților obținute la examenele de licență. În tabelele de mai jos sunt prezentate datele privind absolvenții cu ani 

terminali pentru ultimii cinci ani, respectiv datele referitoare la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor şi continuarea studiilor: 

 

Rezultatele examenelor de finalizare a studiilor în ultimii cinci ani 

Programul de studiu Nr. 

abs. 

Nr. 

lic. 

Promova- 

bilitate 

Nr. 

abs. 

Nr. 

lic. 

Promova- 

bilitate 

Nr. 

abs. 

Nr. 

lic. 

Promova- 

bilitate 

Nr. 

abs. 

Nr. 

lic. 

Promova- 

bilitate 

Nr. 

abs. 

Nr. 

lic. 

Promova- 

bilitate 

  Promoţia 2009/2010 Promoţia 2010/2011 Promoţia 2011/2012 Promoţia 2012/2013 Promoţia 2013/2014 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc 

Economie agroalimentară 7 7 100% 21 16 76,19% 17 14 82,35% 9 5 55,56% 9 5 55,56% 

Economie generală 29 28 96,55% 32 32 100,00% 17 16 94,12% 14 14 100,00% 14 14 100,00% 

Economia mediului 15 15 100% 9 9 100,00% 2 1 50,00%             

Contabilitate şi inf. de gestiune 24 23 95,83% 18 18 100,00% 21 21 100,00% 32 25 78,13% 32 25 78,13% 

Lb. şi lit. română – Lb. şi lit. 

engleză 
14 14 100% 16 14 87,50% 12 9 75,00% 9 8 88,89% 9 8 88,89% 

Lit. universală și comparată - 

Lb. şi lit. engleză 
                  6 5 83,33% 6 5 83,33% 

Marketing                   12 11 91,67% 12 11 91,67% 

Facultatea de Ştiinţe din Miercurea Ciuc 

Sociologie 21 19 90,48% 19 11 57,89% 13 8 61,54% 15 13 86,67% 9 7 77,78% 

Comunicare şi relaţii publice 37 37 100,00% 34 33 97,06% 27 25 92,59% 24 22 91,67% 21 20 95,24% 

Ingineria şi prot. mediului în 

ind. 
8 8 100,00% 12 12 100,00% 12 8 66,67% 12 12 100,00% 7 5 71,43% 

Ingineria produselor 

alimentare 
16 14 87,50% 15 14 93,33% 17 15 88,24% 26 24 92,31% 9 6 66,67% 

Inginerie și manag. în 

alimentație publică și 

agroturism 

                        10 8 80,00% 

Biotehnologii industriale                         3   0,00% 
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Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş 

Pedagogie 39 39 100,00% 32 32 100,00%                   

Traducere şi interpretare       5 5 100,00% 28 27 96,43% 25 23 92,00% 32 28 87,50% 

Comunicare şi relaţii publice 30 29 96,67% 26 25 96,15% 25 22 88,00% 15 14 93,33% 24 21 87,50% 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 
                  29 29 100,00% 39 37 94,87% 

Informatică 16 13 81,25% 14 9 64,29% 10 7 70,00% 15 15 100,00% 15 10 66,67% 

Automatică şi inf. aplicată 13 13 100,00% 21 21 100,00% 11 11 100,00% 16 16 100,00% 10 10 100,00% 

Calculatoare 13 13 100,00% 17 17 100,00% 15 15 100,00% 14 14 100,00% 22 22 100,00% 

Tehnologii şi sist. de telecom. 
                  4 4 100,00% 8 7 87,50% 

Mecatronică 13 13 100,00% 14 14 100,00% 16 15 93,75% 20 20 100,00% 27 20 74,07% 

Tehnologia construcţiilor de maşini                         8 7 87,50% 

Horticultură 21 21 100,00% 23 23 100,00% 15 15 100,00% 22 22 100,00% 15 15 100,00% 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

Geografia/Ştiinţa mediului 11 11 100,00% 3 3 100,00% 7 6 85,71% 7 7 100,00% 10 6 60,00% 

Cinematografie, fotografie, media 
17 16 94,12% 8 6 75,00% 25 12 48,00% 16 14 87,50% 15 14 93,33% 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene 
16 16 100,00% 15 15 100,00% 11 8 72,73% 7 4 57,14% 7 5 71,43% 

Drept                         10 4 40,00% 

 Absolvenţi Licenţiaţi Promovabilitate 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc 381 348 91,34% 

Facultatea de Ştiinţe din Miercurea Ciuc 367 321 87,47% 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş 777 733 94,34% 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 185 146 78,92% 

Total Universitate 1710 1548 90,53% 
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Situaţia inserţiei pe piaţa muncii şi continuarea studiilor pe faculţăţi (2008-2014) 

 

  Absolvenţi Licenţiaţi Procent Angajaţi 

Procent din 

licenţiaţi 

Angajaţi 

conform 

calificării 

Procent din 

licenţiaţi 

Continuare 

de studii 

Procent din 

licenţiaţi 

FSEU                   

2008 72 71 98,61% 17 0,239437 0 0 0 0 

2009 64 59 92,19% 45 76,27% 33 55,93% 18 30,51% 

2010 89 87 97,75% 63 72,41% 52 59,77% 19 21,84% 

2011 96 89 92,71% 54 60,67% 37 41,57% 21 23,60% 

2012 69 62 89,86% 33 53,23% 16 25,81% 26 41,94% 

2013 64 56 87,50% 28 50,00% 15 26,79% 20 35,71% 

2014 63 54 85,71% 2 3,70% 2 3,70% 11 20,37% 

FS 

         2008 37 35 94,59% 30 85,71% 12 34,29% 8 22,86% 

2009 77 74 96,10% 44 59,46% 22 29,73% 17 22,97% 

2010 82 78 95,12% 47 60,26% 28 35,90% 12 15,38% 

2011 80 70 87,50% 49 70,00 32 45,71% 18 25,71% 

2012 69 56 81,16% 35 62,50 26 46,43 16 28,57 

2013 77 71 92,21% 31 43,66 23 32,39 18 25,35 

2014 59 46 77,97% 3 6,52 3 6,52 8 17,39 

FSTU 

         2008 62 59 95,16% 

      2009 118 116 98,31% 68 58,62% 57 49,14% 31 26,72% 

2010 145 141 97,24% 69 48,94% 61 43,26% 46 32,62% 

2011 152 146 96,05% 87 59,59% 67 45,89% 27 18,49% 

2012 120 112 93,33% 75 66,96% 55 49,11% 24 21,43% 

2013 160 157 98,13% 89 56,69% 67 42,68% 49 31,21% 

2014 200 177 88,50% 17 9,60% 13 7,34% 56 31,64% 
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FSA 

         2008 34 34 100,00% 12 35,29% 10 29,41% 13 38,24% 

2009 47 45 95,74% 32 71,11% 26 57,78% 19 42,22% 

2010 44 42 95,45% 27 64,29% 18 42,86% 18 42,86% 

2011 26 24 92,31% 11 45,83% 9 37,50% 10 41,67% 

2012 43 26 60,47% 9 34,62% 7 26,92% 5 19,23% 

2013 30 25 83,33% 10 40,00% 8 32,00% 10 40,00% 

2014 42 29 69,05% 10 34,48% 7 24,14% 6 20,69% 

US 

         2008 205 199 97,07% 

      2009 306 294 96,08% 189 64,29% 138 46,94% 85 28,91% 

2010 360 348 96,67% 206 59,20% 159 45,69% 95 27,30% 

2011 354 329 92,94% 201 61,09% 145 44,07% 76 23,10% 

2012 301 256 85,05% 152 59,38% 104 40,63% 71 27,73% 

2013 331 309 93,35% 158 51,13% 113 36,57% 97 31,39% 

2014 364 306 84,07% 32 10,46% 25 8,17% 81 26,47% 

TOTAL 2221 2041 91,90% 
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55..55  PPEERRSSOONNAALLUULL  DDIIDDAACCTTIICC  ŞŞII  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV   

Analiza situației existente: Structura posturilor, a personalului didactic cu norma de bază pe centre de 

studii şi la nivel de universitate este redată în tabelul alăturat.  

 

Centralizarea situaţiei ocupării posturilor cu cadre didactice titulare 

 la nivel de universitate şi centre de studii. 

Centrul de 

studiu 

Miercurea Ciuc 

 

Târgu Mureş 

 

Cluj-Napoca 

 

Universitate 

 

 Postul Titulari 

Post 

vacant 

Total 

posturi Titulari 

Post 

vacant 

Total 

posturi Titulari 

Post 

vacant 

Total 

posturi Titulari 

Post 

vacant 

Total 

posturi 

profesor 9 4 13 5 8 13 2 0 2 16 12 28 

conferențiar 17 11 28 22 9 31 7 2 9 46 22 68 

lector 33 36 69 44 33 77 20 14 34 97 73 180 

asistent 22 5 27 10 23 34 6 2 8 38 31 69 

preparator 3 0 3 1 0 1 2 0 2 6 0 6 

 84 56 140 82 74 156 37 22 55 203 148 351 

 

Situaţia cadrelor didactice pensionate care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare este redată în 

următorul tabel. Aceştia ocupă fracţiuni de posturi, fără a depăşi în nici un caz o normă didactică. 

 

Situaţia cadrelor didactice pensionate. 

Centrul de studiu Nr cadre didactice pensionate Modul de suplinire a 

orelor 

Cu titlul de 

profesor 

Cu titlul de 

conferenţiar 

lector Plata cu ora 

Cluj-Napoca - - 1 1 

Miercurea Ciuc 2 - 1 3 

Târgu Mureş 1 - 2 3 

 

După cum se constată din tabelel activitatea didactică şi de cercetare corespunzătoare celor 351 de posturi 

(+4 posturi vacante la DSPP) legal constituite este asigurată în anul universitar 2014/2015 de cadre 

didactice titulare (203 persoane) şi de cadre didactice asociate (12 cadre didactice asociate angajate cu 

contract pe durată determinată şi 120 persoane angajate cu plata cu ora în semestrul I). În procesul 

instructiv educativ sunt angrenate şi un număr de 156 persoane încadrate ca personal didactic auxiliar şi 

administrativ (inclusiv personalul căminelor şi cantinelor). 

Calitatea personalului didactic este asigurată conform Regulamentului privind ocuparea posturilor 

didactice elaborat şi actualizat în baza legislaţiei naționale. Concursurile didactice sunt organizate 

semestrial, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicarea posturilor, înscrierea candidaţilor, 

derularea examenelor şi validarea rezultatelor în consiliile facultăţilor şi Senat. Evoluţia posturilor 

didactice şi a gradului de ocupare a acestora cu cadre didactice titulare este redată în figurile următoare. 

Stabilirea sarcinilor didactice şi de cercetare anuale ale personalului didactic titular şi asociat se 

realizează pe baza statelor de funcţii, care se elaborează la nivelul departamentelor conform Procedurii 

de întocmire a statelor de funcţii, actualizat. Sarcinile didactice concrete pentru fiecare post didactic sunt 

prevăzute în Statul de funcţii şi în Fişa postului, care constituie anexa contractului individual de muncă.  

Universitatea a stabilit ca o preocupare continuă a titularilor de disciplină elaborarea de cursuri, manuale, 

îndrumare în format tipărit sau electronic, acordând tot sprijinul pentru editarea la timp şi în condiţii 

grafice corespunzătoare ale acestora în cadrul Editurii Scientia. Situația materialelor didactice elaborate 

de personalul didactic se analizează periodic în Senat (a se vedea Ordinea de zi și materialele Senatului). 

Materialele didactice elaborate de titulari și de asociați în format electronic (cursuri, îndrumare, culegere 

de texte, prezentări power point, studii de caz, etc.) sunt postate pe paginile web ale facultăţilor. 
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Dinamica personalului didactic în perioada 2001-2014 

 

 
Evoluția cadrelor didactice titulare pe  funcții didactice 

 

În decursul anului 2014 s-au derulat două concursuri didactice, organizate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. În semestrul I. al anului universitar 2013/2014 au fost anunţate la concurs 22 de posturi didactice 

vacante, la care s-au înscris 19 de candidaţi, fiind ocupate 18 posturi începând cu semestrul I. al anului 

universitar 2014/2015. În semestrul II. (iunie 2014) au fost scoase la concurs 11 posturi didactice, toate 

fiind ocupate începând cu semestrul I. al anului universitar 2014/2015. În noiembrie 2014 un număr de 

15 posturi au fost anunţate, concursurile fiind organizate conform reglementărilor. 

Personalul didactic auxiliar şi administrativ este încadrat pe bază de concurs, şi este format din persoane 

cu studii superioare sau medii, conform cerinţei postului ocupat. Atribuţiile personalului administrativ au 

fost stabilite în Fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.  
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Obiective: Dezvoltarea continuă a comunităţii academice, cadre didactice, cercetători şi cadre 

administrative, loiale şi dedicate, având o excelentă pregătire profesională, care să satisfacă cerinţele 

Universităţii constituie prioritatea majoră a managementului academic.  

Este evident că în selecţia cadrelor s-a urmărit în primul rând îndeplinirea standardele specifice privitoare 

la acreditarea specializărilor. Tocmai din acest motiv se impune ca o necesitate reevaluare a situaţiei 

fiecărui program de studiu, respectiv a fiecărui cadru didactic în parte, pentru a înlesni îmbunătățirea 

spiritului de echipă care să stimuleze formarea unei comunităţi academice unite, care indiferent de 

specializare, facultate sau locaţie să servească cu devotament interesele universității. 

 În acest context se impune, ca în baza concluziilor rezultate din aplicarea practică a noilor 

modificări adoptate în Consiliul de Administrație să se perfecţioneze sistemului de evaluare a 

cadrelor didactice care să fie utilă în diferenţierea salarială la nivelul fiecărui domeniu de ştiinţă. 

Conform cu principiile formulate se va lua în considerare atât activitatea didactică și contribuţia 

cadrelor didactice la dezvoltarea instituţiei, cât şi cerinţele şi standardele profesionale specifice 

gradelor didactice, având în vedere modalitatea adoptata în clasificarea corespunzătoare a 

universităţii, respectiv a dezvoltării programelor de studiu.  

 Introducerea unui sistem de salarizare diferenţiat atât pentru cadre didactice cât şi pentru cele 

administrative a avut la bază evaluările menţionate la pct. precedent. În baza rezultatelor obţinute 

în cele trei domenii – didactic, cercetare, dezvoltare instituţională – s-a introdus în acest an 

academic un nou sistem diferenţiat care s-a concretizat prin cuantumul diferenţiat al sporurilor 

salariale. Realizat în parte 

 Evaluarea concomitentă a programelor de studiu și a întregului colectiv de cadre didactice este 

importantă atât în scopul definirii competenţelor, cât și a valorificării la maxim a acestora. Prin 

evitarea predării în paralel a disciplinelor identice sau asemănătoare, frecventarea cursurilor 

comune de către studenții mai multor specializări din același centru sau centre de studii diferite 

se valorifică eficient competențele existente în universitate. Realizat în parte.  

 În cadrul Universităţii noastre s-a format un colectiv de cadre didactice tinere, din care se 

conturează deja acea „clasă de vârstă medie”, care având o pregătire solidă, vor putea 

fundamenta şcoli ştiinţifice locale. Din această cauză comunitatea tinerilor trebuie sprijinită, iar 

aceste cadre vor trebui să preia treptat conducerea instituţiei şi să determine strategia acesteia. 

Încă nu s-a realizat, însă se observă rezultate promiţătoare.  

 Sprijinirea perfecţionării profesionale. În cazul cadrelor didactice aceasta se concretizează de 

exemplu prin înlesnirea participării la conferinţe, iar pentru cadrele administrative consider 

necesară asigurarea posibilităţilor similare. Realizat parţial cu precădere prin granturi oferite de 

IPC și mobilități Erasmus.  

66..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  DDEE  CCEERRCCEETTAARREE  ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICCĂĂ  

Priorități: Universitatea Sapientia dorește dezvoltarea unor teme de cercetare competitive specifice 

domeniilor de științe și arte îmbrățișate în instituție. Bazând pe experiența acumulată în derularea 

granturilor naționale, internaționale, precum și a celor finanțate de IPC (Institutul Programelor de 

Cercetare) considerăm ca axă prioritară acele teme de cercetare care și-au demonstrat viabilitatea, fiind 

finalizate prin publicații de rang înalt cotate ISI, cele care permit dezvoltarea unor centre de cercetare 

având la bază un colectiv majoritar format din cadre ale universității, și care permit realizarea unei 

infrastructuri de nivel corespunzător, utilizabil și în cadrul programelor MSc și, ulterior, în programele 

PhD. Analizând rezultatele din anul 2014 putem afirma că rezultatele sunt din ce în ce mai consistente, 

atât ca valoare, cât și ca recunoaştere științifică.  

66..11  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  ȘȘTTIIIINNȚȚIIFFIICCEE  

Paralel cu procesul didactic cele trei centre de studiu au pus bazele unor nuclee de cercetare.  

Concomitent cu sporirea competenţelor personalului didactic, colectivele de cercetare din cadrul 

catedrelor s-au implicat în proiecte de cercetare şi dezvoltare interne sau internaţionale de anvergură, prin 

cooperare cu instituţii din ţară şi străinătate.  

Universitatea a elaborat propria-i metodologie de atestare internă, fiind înfiinţate centre de cercetare din 

domeniile de știință aferente programelor de studiu. Consiliul Ştiinţific al Senatului a elaborat Planul 

strategic de cercetare al Universităţii pe perioada 2014–2018 în care se stipulează că principala 
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preocupare a Universităţii va trebui să rămână asigurarea cadrului concurenţial de participare la granturi. 

Concomitent cu îmbunătăţirea evidenţei rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor, numai așa ne putem păstra 

locul I. în ierarhia universităților particulare realizată de AdAstra (vezi http://www.ad-astra.ro/cartea-

alba/institutions.php?type_id=2&year_indexed=2011) 

66..  22  RREEZZUULLTTAATTEELLEE  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  ȘȘTTIIIINNȚȚIIFFIICCEE  

Veniturile realizate din cercetare sunt redate în tabelul alăturat, care ne arată că în acest an s-a realizat 

valoarea cea mai ridicată din perioada 2008-2014. 

 

Valoarea contractelor în perioada 2008-2014 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Centrul de studii 

Cluj-Napoca 
  51606 294816 398413 604387 455183 

Centrul de studii 

Miercurea Ciuc 
244237 244237 2746040 2501803 266666 724180 4148150 

Centrul de studii 

Tg. Mures 
61577 49408 326641 423612 500600 501512  

Total 

Universitate 305814 293645 3124287 3220231 1165679 3843079 4613333 

 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice desfăşurate în colectivele din cadrul centrelor, catedrelor şi 

departamentelor au fost comunicate, atât la manifestările ştiinţifice organizate de universitate, cât şi la 

cele naţionale şi internaţionale. Evoluţia participării personalului didactic la manifestări ştiinţifice, 

culturale şi de artă este redată în tabel.  

Din Rapoartele anuale referitoare la cercetarea ştiinţifică (www. sapientia.ro/raport de cercetare) se 

poate constata că odată cu consolidarea structurii departamentelor numărul de publicaţii creşte, o parte 

dintre acestea apărând în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date.  

 

Evoluţia numărului de publicaţii ştiinţifice în perioada 2001-2014 
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2014 56 71 0 4 37 33 0 9 17 49 128 404 

2013 50 60 0 7 38 46 0 5 16 64 138 424 

2012 46 72 0 6 32 48 0 6 14 34 142 400 

2011 32 69 41   32 49 21   4  44 182 474 

2010 50 68 62   26 44 25     21 184 480 

2009 48 48 42   40 36 36     25 153 428 

2008 47 14 16   15 40 29     30 90 281 

2007 44 27 31   26 32 38     24 173 395 

2006 9 32 49   26 38 19     35 117 325 

2005 12 23 34   27 53 17     24 133 323 

2004 14 31 17   25 32 24     27 106 276 

2003 4 19 27   22 48 10     28 83 241 

2002 12 20 19   15 34 16     36 55 207 

2001 13 18 16   26 35 3     20 45 176 

Total 437 572 354 17 387 568 238 20 51 461 1729 4834 

file:///C:/Users/mhauer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Internet/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Internet/Documents%20and%20Settings/szepsandor/Local%20Settings/Temp/Anexa%2005.08%20-%20Raport%20de%20Cercetare%20Stiintifica%202001-2009.pdf
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În perioada 2013-2014 un număr însemnat de programe de cercetare s-au derulat în cadrul Programului 

Universitar de Cercetare, cu finanţarea comună a Universităţii şi a Institutului Programelor de Cercetare. 

Dintre acestea 10 au fost/sunt proiecte de trei ani (2011-2014), iar 8 proiecte de un an (2013-2014). 

Valoarea totală a granturilor IPC în perioada 2013-2014 a fost de 154 900 RON.  

datelor evidenţei DCG cadrele didactice ale Universităţii Sapientia au participat la 61 cercetări externe, 

finanţate de alte instituţii/universităţi. Dintre acestea, 13 au fost derulate/sunt în curs de derulare prin 

intermediul administraţiei Universităţii şi 48 sunt alte proiecte şi burse de cercetare.  

Pentru anul 2013 s-au înregistrat 366 de participări la conferinţe ştiinţifice şi 33 de participări la 

festivaluri/expoziţii, din care 306 a fost manifestări ştiinţifice şi 19 festivaluri/expoziţii internaţionale. 

Participările înregistrate pentru 2014 rămân cu puţin în urma acestor date: 333 de participări cu 

comunicare, din care 302 la manifestări internaţionale.  

De asemenea, cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj au participat la 2 expoziţii de 

fotografie şi 6 festivaluri de film (din care 3 festivaluri internaţionale de filme). 

66..  33  MMAANNIIFFEESSTTĂĂRRII  ŞŞTTIIIINNŢŢIIFFIICCEE  

Se poate menţiona că încă de la înfiinţare Universitatea a devenit forumul unor ample dezbateri ştiinţifice 

şi profesionale.  

În perioada 2013-2014 au avut loc 53 conferinţe ştiinţifice în care departamentele universităţii au fost 

organizatori sau au fost organizate în colaborare cu alte instituţii: la Facultatea de Ştiinţe, Miercurea 

Ciuc: 9 (5 internaţionale), la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste, Miercurea Ciuc 7 (4 

internaţionale), la Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Tg. Mureş 10 (6 internaţionale), iar la 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj 27 (10 internaţionale). 

66..  44  EEDDIITTUURRAA  ŞŞII  RREEVVIISSTTAA  UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  

Editura: În scopul facilitării instruirii adecvate a studenţilor, ca şi a diseminării rezultatelor activităţii 

ştiinţifice a cadrelor didactice, Fundaţia Sapientia a înfiinţat încă în anul 2001 Editura Scientia. De-a 

lungul existenţei sale Editura Scientia a publicat rezultatele cercetărilor finanţate în sistemul IPC, 

manuale, cursuri universitare şi îndrumare necesare în procesul de învăţământ, volume ale unor 

manifestări ştiinţifice organizate de Universitate şi cărţi de specialitate.  

În perioada 2013-2014 Editura Scientia a publicat 10 cărţi, (3 volume Sapientia, 2 cursuri, 4 volume de 

conferinţă, 1 manual) ceea ce înseamnă în total 201 titluri publicate de editură de la înfiinţare (2001). 

Revista: Creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare este în strânsă corelaţie cu existenţa unei reviste 

ştiinţifice proprii.  

Apariția regulată a revistei Acta Universitatis Sapientiae (30 de numere în anii 2013-2014) și cotarea ei în 

bazele de date internaționale se poate considera ca un real succes al cadrelor didactice din universitate. 

Colaborarea între universitate şi editura De Gruyter Open s-a dovedit profitabilă nu numai din 

perspectiva includerii cu succes ale seriilor revistei în diferite baze de date internaţionale – domeniu în 

care s-a realizat o cooperare excelentă –, dar şi din punctul de vedere al monitorizării vizualizărilor, 

căutărilor şi a achiziţiei online a articolelor. 

Vizualizările seriilor, numerelor şi articolelor Acta Univeristatis Sapientae 
 

Seria 

Vizualizări 

serii 

(journal page 

views) 

Vizualizări 

numere 

(issue page 

views) 

Vizualizări 

articole 

(article page 

views) 

Vizualizări 

complete ale 

articolelor 

(article full text 

views) 

Mathematica 1481 1292 1071 882 

Informatica 987 861 714 588 

Agriculture and Environment 1058 932 765 630 

Economics and Business 846 738 612 504 

Philologica 1262 1107 918 756 

Film and Media Studies 2397 2091 1734 1428 

Total 8037 7081 5814 4788 
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66..55  RREECCUUNNOOAAȘȘTTEERREE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLĂĂ  

Pentru perioada în cauză (2013-2014) sunt considerate rezultate ştiinţifice importante atât invenţiile, 

precum şi premiile şi distincţiile primite de cadrele universităţii. Acestea sunt enumerate mai jos.  

 

Invenţii – 2013-2014 
1.  Oancea F., Mara, Gy., Sesan, T.E., Mathe, I., Raut, I., Abraham, B., Lanyi, Sz., 

Strain of Trichoderma harzianum and controlled release composition which contains said 

strain. 2014. Patent no. EP 2735607A1 

2.  L. Losonczi, 

Maşină rotativă cu două pistoane, Brevet de inventie, A201300124/04.02.2013.  

Titular: Lambda Communications SRL, Inventator: Losonczi Lajos  

3.  Morariu, Gh., Alexandru, M., Romanca, M., Szekely,I.,  

Detector electrometric de oxigen. Brevet nr. 123599, publicat în Buletinul oficial de 

proprietate intelectuală nr. 4, 2014. 

 

Premii şi distincţii – 2014
1
 

Bodó B.,   

1 Ordinul Republicii Ungare în grad de Cavaler – 2014 

Murádin J., K.,   

2 Premiul Pentru Istorie al Anului Editorial 2012 Carte şi Presă Clujeană, acordat de către 

Consiliul Judeţean Cluj şi de către Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj, pentru volumul 

Transformări instituţionale în viaţa culturală maghiară din Transilvania în perioada 1944–

1948, Editura Scientia, Cluj-Napoca, 2012, 333 p. ISBN 978-973-1970-65-3, 2014. 

Nagy Szilveszter O.,  

3 Menţiune la sesiunea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, secţiunea Studii 

doctorale – Studii Literare (Literatura germană), 16. 05. 2014. Titlul prelegerii: Über Grenzen 

– Herta Müller und die Frage nach kultureller Identität 

Bitay E.,  

4 Distincţia In Memoriam Gábor Dénes pentru creaţia în domeniul ştiinţelor tehnice – 2014 

Iclăzan D.,   

5 Best Paper Award, The 14th European Conference on Evolutionary Computation in 

Combinatorial Optimisation (EvoCOP 2014, Granada, Spain) – 2014 

 

Prestigiul ştiinţific şi profesional al personalului didactic propriu este evidenţiat şi prin numărul de cadre 

didactice redactori ai unor reviste şi publicaţii naţionale şi internaţionale. Tot ca o recunoaştere a 

competenţei corpului profesoral se menţionează că un număr de 5 titulari sunt conducători de doctorat în 

şcoli doctorale din universităţi de prestigiu. 

Detalii privind activitatea ştiinţifică a Universităţii se pot regăsi în Raportul privind Cercetarea ştiinţifică 

pe perioada 2013-2014. 

77..  BBAAZZAA  MMAATTEERRIIAALLĂĂ  

Infrastructură universitară existentă: Universitatea dispune de imobile adecvate procesului 

educaţional şi de cercetare, realizate prin investiţii importante. Clădirile construite, precum şi cele 

obţinute prin cumpărare au fost modernizate şi transformate în scopul derulării unui proces educativ la 

nivelul cerinţelor actuale, activitate care continuă şi în prezent. Pe lângă imobilele din proprietatea 

Fundaţiei Sapientia au fost cedate conform legii de înfiinţare către Universitate, instituţia a utilizează 

spaţii didactice închiriate: sălile de sport pentru orele de educaţie fizică din centrele de studiu Târgu 

Mureş şi Miercurea Ciuc. Universitatea a finalizat în 2013 construcţia clădirii Facultăţii de la Cluj-

Napoca, iar în 2014 construcția căminului de la Târgu Mureş, iar în semestrul I al anului universitar 

                                                 
1
Premiile anului 2013 sunt enumerate în raportul pentru anul 2013. 
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2014/2015 a realizat etapa I. a modernizării clădirii campusului din Miercurea Ciuc, asigurând creșterea 

numărului de săli (+6) și laboratoare (+8), concomitent cu creșterea eficienței energetice a întregii baze 

materiale. Se menționează de asemenea că începând din anul universitar 2014/2015 s-au demarat 

lucrările de amenajare și dotare a noului spațiu luat în locație pe 10 ani de la Consiliul Municipiului 

Sfântu Gheorghe, unde se preconizează a se realiza pregătirea cursanților la noile specializări aflate în 

faza de solicitare a autorizării de funcționare. În tabelul de mai jos se prezintă situația bazei materiale a 

Universității, cuprinzând spațiile de învățământ, cercetare, administrative și sociale, dar și diferitele 

dotări specifice programelor de studii din fiecare centru în care în anul universitar 2014/2015 se 

desfășoară activități didactice și de cercetare. 

Dotări existente: Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea dotării cu aparatură modernă care facilitează 

predarea, învăţarea şi înţelegerea materialului de specialitate a sălilor de curs, de seminarii şi a 

laboratoare. Sălile de curs sunt dotate cu sisteme audio-video, iar laboratoarele de specialitate în cea mai 

mare parte dispun de instalaţii, aparate, utilaje, alte dotări independente corespunzătoare actului didactic 

şi de cercetare. Conectarea instituției în activități de cercetare performantă din țară și străinătate a impus 

realizarea unei dotări corespunzătoare. Astfel laboratoarele recent create și dotate fie prin eforturi proprii 

(laboratorul Centrului BIBIRC de la Miercurea Ciuc), fie prin colaborare cu universități din străinătate 

(Laboratorul de fizica plasmei, de tehnologia suprafeței realizate în urma colaborării cu Institutul 

Tehnologic din Tokio) deschid calea spre abordarea unor cercetări interdisciplinare, inter-universitare și 

chiar a colaborării transfrontaliere. Noul laborator media de la Miercurea Ciuc și Studioul de la Cluj-

Napoca oferă studenților și cadrelor didactice realizarea unor creații artistice valoroase, cu care pot 

participa la festivaluri și concursuri, iar modernizarea dotării laboratoarelor legate de domeniu ştiinţa 

mediului din Cluj-Napoca a contribuit la acreditarea acestui program de studiu.  

Universitatea are în dotare cca. 849 calculatoare cu acces la internet și de softurile aferente activităţii, 

didactice şi de cercetare administrative şi de evidenţă financiar-contabilă Instituţia dispune de un sistem 

performant de videoconferinţe care permite interconectarea centrelor de studiu pentru teleconferinţe, de 

realizare simultană de evenimente şi transfer de date. În anul 2012 Universitatea a achiziționat un sistem 

de evidență a activității studenților, informatizând astfel gestionarea întregului proces didactic. 

Bibliotecă: În cadrul fiecărui centru de studiu funcţionează câte-o bibliotecă, cu săli de lectură amenajate 

conform cerinţelor, dotate cu un număr adecvat de calculatoare şi terminale legate în reţea, cu un fond de 

carte în continuă creştere, acces gratuit on-line la bazele de date ştiinţifice şi la alte servicii specifice 

(Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, etc.). Bibliotecile dispun de un număr de cca. 97670 

volume din domeniile ştiinţelor corespunzătoare programelor de studii derulate şi înrudite cu acestea. 

Publicaţiile în format clasic şi electronic pot fi regăsite prin cataloage on-line. Biblioteca asigură 

schimburi interbibliotecare, servicii specifice unei biblioteci universitare, conform cu Regulamentul de 

funcţionare.  
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Situaţia spațiului folosit în procesul instructiv-educativ în anul universitar 2014/2015 
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      4801,49     
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te TOTAL 24 2169.59 15 729.63 73 3476.88 4 368.8 13 1158.7 83 2058.6 215 5333.92 2 941.95 22 169220.9 1 144.44 0 13044,19 4 1390.27 
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Bibliotecile celor trei centre de studii a crescut de la 188 locuri la 194 locuri în sălile de lectură, iar 

numărul terminale la bazele de date internaţionale a scăzut dela 40 la 33, după cum se poate observa din 

tabelul cumulativ alăturat. 

Informaţii privind bibliotecile centrelor de studii 

Centrul de 

studiu 

Suprafaţa, m
2 

Nr. de locuri 

în sala de 

lectura 

Nr. de 

publi-

caţii 

Nr. de 

abonamente la 

periodice 

Orarul 

biblio-

tecii 

Total Săli 

de 

lectură 

Total Cu 

calcula

-toare 

Româ-

neşti 

Străine 

Târgu Mureş 532 309 66 14 31446 16 14 8-19:30 

Miercurea Ciuc 627 348 104 14  52000 26  4 9-20 

Cluj-Napoca 192 149 24 5 14.314 17 4 8-20 

Universitate 1351 806 194 33 97760 59 22  

 

Totodată numărul de volume a crescut de la 83054 la 97760 volume care se datorează creșterii 

substanțiale din centrele Cluj și Miercurea Ciuc. Informaţii detaliate despre bibliotecile din cele trei 

centre de studii sunt prezentate pe web-site.  

Dezvoltarea infrastructurii: Dezvoltarea infrastructurii este planificată prin strategiile adoptate de 

Consiliile facultăților, respectiv de Senat. Necesitățile formulate sunt menite să realizeze unele investiții 

pentru funcționarea normală și economică a sistemului, respectiv pentru asigurarea condițiilor impuse în 

privința evaluării periodice. În urma tratativelor și a contractului încheiat cu guvernul Ungariei, în anul 

2013 s-a realizat finanțarea dezvoltării infrastructurii după cum urmează:  

 Finalizarea investiției în construirea și utilarea Facultății din Cluj. 

 Construirea primelor corpuri ale căminului studențesc din Tg. Mureș. 

 Reabilitarea și reamenajarea parțială a clădirii Facultăților din Miercurea Ciuc, etapa I. 

Continuarea reamenajării clădirii din Miercurea Ciuc, va fi realizată în perioada următoare. 

88..  SSEERRVVIICCIIII  SSOOCCIIAALLEE  ȘȘII  SSTTUUDDEENNȚȚEEȘȘTTII  

Principii: Universitatea reprezintă în mod transparent, public şi direct interesele studenţilor şi angajaţilor 

săi, evitând pe cât posibil eventualele situaţii conflictuale. Sprijinul social acordat studenţilor se 

determină având în vedere principiile echităţii, proporţional cu cele acordate la universităţile de stat.  

Situația actuală: Universitatea vine în sprijinul studenţilor și cu un evantai de servicii sociale şi 

studenţeşti. Instituția dispune în momentul de faţă de spaţii de cazare proprii la Centrul de studiu 

Miercurea Ciuc (84 de camere a 3 locuri fiecare), Centrul de studiu Tg. Mures (240 locuri) şi spaţii 

închiriate la centrul de studiu din Cluj-Napoca (30 locuri). La Miercurea Ciuc cele 84 de camere oferă 

posibilitatea satisfacerii cererilor de cazare ale cursanţilor specializărilor autorizate provizoriu sau 

acreditate în proporţie de aproape 100%.  

Căminul din Tg. Mures de 240 locuri, inaugurat în toamna anului 2014 asigură studenţilor şi oaspeţilor 

centrului cazare în cele mai bune condiţii. Centrele Târgu Mureş şi Miercurea Ciuc oferă de asemenea 

posibilităţi de acomodare unor cadre titulare tinere în locuinţe de serviciu. Statutul de student fără 

contribuţii la cheltuieli de studii implică o competiţie continuă, după cum rezultă şi din Regulamentul de 

studii. Studenții cu rezultate mai slabe la învățătură sunt obligați la plata unei contribuții la studii, care 

împreună cu fondurile furnizate de Fundație acoperă cheltuielile de pregătire. Studenţii merituoşi sunt 

răsplătiţi pe lângă scutirea totală de la plata cheltuielilor și cu bursă de merit sau bursă de studii, după caz. 

Studenții cu probleme materiale sunt sprijiniţi cu burse şi ajutoare sociale, dobândite conform 

Regulamentului de acordare a burselor, adoptat de Senat. Fondul de burse şi cuantumul burselor sunt 

stabilite anual de Senat şi aprobate de Consiliul Director al Fundaţiei. Universitatea facilitează şi 

obţinerea de burse private de către studenţi. O caracteristică a sistemului de burse şi de sprijin social este 

faptul că diferitele stimulente şi ajutoare pot fi cumulate, şi ele pot fi dobândite şi de cei care beneficiază 
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de burse private. O situaţie edificatoare a modului în care Universitatea realizează propria-i politică de 

stimulare şi sprijinire a cursanţilor poate fi urmărită din datele tabelului de mai jos. 

Acordarea locurilor fiind făcută de Asociaţia studenţilor pe baza Regulamentului de cămin şi a 

Procedurii de conferire a locului din cămin. Studenții merituoși înscriși în Colegii profesionale 

beneficiază de gratuitate la locurile în cămine. Atât la centrul de studiu din Miercurea Ciuc, cât şi la cel 

din Târgu Mureş, Universitatea asigură masa de prânz la un preţ convenabil pentru studenţi şi cadre 

didactice, în cantinele aflate în incinta clădirilor. Meniul se stabileşte săptămânal, de comun acord cu 

studenţii, ai căror reprezentanţi se implică în organizarea activităţii cantinei. 

 

Situaţia centralizată a burselor acordate în semestrul II al anului universitar 2013/2014 

Centrul de 

studiu Facultatea 

Studenţi* Burse 

Burse de 

merit Burse de studii Burse sociale 

Alte 

burse 

Raportul 

dintre nr. 

de 

bursieri 

şi nr. de 

studenţi  Total Nr % Nr % Nr % Nr. % 

Miercurea 

Ciuc 

FSEU 331 112 33.84% 8 7.14% 47 41.96% 57 50.89% 0 112/331 

Facultatea 

de Ştiinţe  

352 120 34.09% 9 7.50% 51 42.50% 60 50.00% 0 105/352 

Târgu 

Mureş FSTU 
1047 356 34.00% 14 3.93% 167 46.91% 175 49.16% 11 315/1047 

Cluj-

Napoca 

Facultatea 

de Ştiinţe 

şi Arte 

246 78 31.71% 8 10.26% 40 51.28% 29 37.18% 1 68/246 

Total universitate 1976 666 33.70% 39 5.86% 305 45.80% 321 48.20% 12 600/1976 

* efectivul de studenţi cu drept la bursă 

 

Universitatea contribuie la finanţarea Asociaţiilor studenţeşti. Asociațiile se implică în activitatea de 

selectare a reprezentanților studenţilor în diferitele foruri de decizie, comisii, ca şi în organizarea de 

diverse activităţi studenţeşti, începând de la taberele pentru boboci, concursuri de specialitate, 

evenimente sportive şi distractive. 

99..  AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  FFIINNAANNCCIIAARR  CCOONNTTAABBIILLĂĂ  

Scopuri propuse: Funcționare previzibilă, transparentă, prin finanțare din surse diversificate, cu 

contribuție proprie de până la 20% (din experiența de până acum). Programe de acțiune la nivel de 

universitate, pe direcțiile strategice: 

 Proiectarea unei strategii de diversificarea surselor de finanțare, realizarea unei strategii la 

nivel de universitate privind accesarea fondurilor pentru cercetare și atragerea altor fonduri.  

 Introducerea și susținerea unor sisteme la nivelul planificării și al celui de control financiar 

pentru corelarea activității de planificare. 

 Asigurarea continuității comunicației și a furnizării de date între nivelul central și cel al 

facultăților. 

 Asigurarea și dezvoltarea unui sistem informațional de rețea pentru planificarea, organizarea 

și controlul managementului financiar universitar. 

 În unele locații a crescut proporția studenților înscriși la locurile cu taxă, dar raportul taxelor 

de școlarizare din bugetul universitar este nesemnificativ. Propun elaborarea unor programe 

care să asigure venituri considerabile. Se poate observa o cerință semnificativă în privința 

unor cursuri pentru formarea adulților în privința cărora nu există o tradiție, însă toate 

condițiile sunt date pentru organizarea acestora. 
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 Descrierea și urmărirea condițiilor de resurse umane și de infrastructură pentru asigurarea 

formării profesionale de calitate și la mai multe nivele. Atribuirea surselor de finanțare unor 

scopuri precise și planificarea utilizării în timp a acestora. 

 Planificarea bugetară pe termen mediu și lung, corelarea acestuia cu scopurile propuse. 

Analiza bugetului realizat: Activitatea financiar contabilă a universităţii este organizată pe principiul 

autonomiei universitare, la nivelul fiecărui centru funcţionând câte o direcţie economică. Contabilitatea 

instituţiei este organizată în conformitate cu Ordinul nr. 1829 din 2003 emis de Ministerul Finanţelor 

Publice, şi condusă centralizat, la nivelul celor trei puncte de lucru, în cadrul direcţiilor economice 

efectuându-se contabilitatea primară a operaţiunilor. Punctele de lucru îşi desfăşoară activitatea 

financiară în mod autonom, dispunând asupra cheltuielilor în limita bugetului de venituri şi cheltuieli 

aprobat pe fiecare an universitar de Senatul universităţii. Evidenţa contabilă este realizată printr-un 

sistem informatizat, în care datele primare sunt introduse la fiecare centru de studiu, operaţiunile 

înregistrate sunt trimise lunar în format electronic la Direcţia Economică Generală, unde contabilul şef 

prelucrează datele şi întocmeşte balanţa şi bilanţul consolidat al universităţii.  

În compartimentele economice există personal angajat cu studii de specialitate, contabilul şef având 

studii superioare de specialitate. Instituţia dispune de buget propriu de venituri şi cheltuieli pentru 

activitatea de învăţământ superior, aprobat în Senat, acesta fiind respectat în mod riguros. Bugetul se 

aprobă la nivelul anului universitar. 

Resursele financiare sunt asigurate majoritar prin Fundaţia Sapientia și din veniturile proprii ale 

Universităţii. Modul de execuţie bugetară este evaluat anual, la sfârşitul anului universitar respectiv cel 

financiar, atât la nivelul Universităţii, cât şi la nivelul Fundaţiei Sapientia. Rapoartele de execuţie 

bugetară pe anii precedenți au fost dezbătute şi adoptate de Senatul universităţii. Cheltuielile cu salariile 

nu au depăşit procentul de 65% care îi asigură instituţiei o funcţionare sustenabilă. Analiza raportului de 

execuţie bugetară a servit şi la fundamentarea cheltuielilor suplimentare generate de studenţii admişi 

peste locurile finanţate integral. Cuantumul contribuţiei la cheltuielile de şcolarizare, diferențiat pe centre 

de studiu, este dezbătut şi aprobat în Senat și adus la cunoştinţa candidaţilor şi a cursanţilor. Pentru anul 

universitar 2013-2014, contribuţiile la cheltuielile de şcolarizare au fost cuprinse între 1126-3376 lei. 

Acestea sunt aprobate în Senat, în baza propunerilor facultăților, fiind aduse la cunoştinţa studenţilor prin 

diverse mijloace de difuzare (afişare pe site-ul universităţii, la casierie, la avizierele facultăţilor). Tot pe 

baza unor dezbateri în consiliile facultăţilor şi Senat se stabilesc taxele administrative unitare pe instituție, 

generate de procesul instructiv-educativ. Cuantumul acestora este adus la cunoştinţa cursanţilor prin 

afişare la sediul facultăţilor din centrele de studii şi pe web. 

În perioada parcursă de la fondarea sa Universitatea a investit în jur de 30% din totalul cheltuielilor în 

investiţii şi dotări în folosul procesului de învăţământ şi de cercetare. Universitatea Sapientia utilizează în 

contabilitate programe informatice actualizate (Wincont, Winimob) în deplină transparenţă. Periodic – la 

finele anului universitar şi la finele anului fiscal – în Senatul Universităţii Sapientia se efectuează analize 

pe baza datelor din bugetul de venituri şi cheltuieli, întocmită de compartimentul contabilitate.  

Prin decizia Consiliului Director a fost numit un auditor intern care periodic analizează independent şi 

obiectiv activitatea din cadrul unităţilor Universităţii Sapientia din punct de vedere al eficienţei şi 

conformităţii cu regulamentele în vigoare. Rezultatul auditului este prezentat conducerii universităţii şi 

este dezbătut în ședința forului de conducere a fundației.  

Ca un aspect specific universităţii, respectiv ca urmare a finanţării primite din partea Guvernului Ungar, 

universitatea este evaluată atât managerial cât şi financiar cu caracter permanent de către SC 

PROVIDENTIA SRL angajată de finanţator în acest scop. 

La sfârșitul anului financiar s-au efectuat auditarea bilanțului și a situațiilor financiare de către un auditor 

independent. 

În anul 2015 s-au investit sume considerabile în baza materială proprie şi în dotările spaţiilor de 

învăţământ şi de cercetare. 

Realizări: Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității a fost adoptat de către Consiliul director al 

Fundației Sapientia în octombrie 2013. Începând cu anul 2008, guvernul Ungariei asigură finanțarea 

Universității Sapientia prin cote pe baza efectivului de studenți și de cadre didactice. Cheltuielile se ridică 

la 46,93 mil. lei. Anul universitar începe la mijlocul lunii septembrie, anul bugetar al universității este 

considerată perioada de un an începând cu data de 1 octombrie. Cheltuielile reflectă toate plățile care 
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privesc anul calendaristic 2014. Printre încasări există unele cu destinație specială, ca și cele destinate 

cercetării. Veniturile primite ca și contribuție din partea guvernului maghiar au fost în sumă de 47,9 

milioane lei, din care 10,4 milioane lei încasați ca și finanțare ulterioară, în anul 2015.. Veniturile pentru 

cercetare reprezintă 8,8% din totalul veniturilor. Cheltuielile de funcționare au fost realizate în proporție 

de 97%. 

 Cheltuielile cu salariile au fost realizate în proporție de 97%. Pentru comparația datelor realizate am 

scăzut nivelul cheltuielilor salariale cu cercetările, deoarece cheltuielile legate de cercetare în proiectul de 

buget figurează în sumă fixă, și nu au fost defalcate pe articole de cheltuieli. Datorită situației de criză, 

modificările salariale sau realizarea unui nou model salarial prevăzut în Contractul colectiv de muncă nu 

a fost posibil. Proiectul de buget a fost realizat pentru statele de funcții prevăzute. Datorită faptului că 

unele funcții nu au fost ocupate sau promovările în funcții nu au avut loc, nici cheltuielile salariale nu au 

fost realizate.  

La nivelul cheltuielilor de întreținere și de funcționare, altele decât cele de natură salarială, bugetul a fost 

realizat în proporție de 97%. S-au realizat economii considerabile la capitolul de servicii contractate 

respectiv în cadrul cheltuielilor cu licența. Depășirile de la unele capitole sunt contracarate de economiile 

de la celelalte, astfel în totalitate proiectul este respectat.  

Cheltuielile de funcționare cu un student s-au majorat de la 10.312 lei (în anul universitar precedent) la 

11.582 lei. 

În anul universitar 2013/2014 am avut 2109 de studenți înmatriculați, 209 de cadre didactice cu funcția 

de bază și aproximativ 85 de cadre didactice plătite cu ora, iar administrația a fost asigurată de un efectiv 

de 136 de persoane. Redăm unii indicatori de performanță în tabelul de mai jos. 

 

a. procentul salariilor din total cheltuieli 44% cel mult 65% 

a1. proporția cheltuielilor salariale didactice din total cheltuieli salariale 

(fără cheltuielile salariale pentru cercetare) 
68%  

a2. proporția cheltuielilor salariale administrative din total cheltuieli 

salariale (fără cheltuielile salariale pentru cercetare) 
32%  

b. proporția veniturilor proprii din total venituri 22%  

d. venituri pentru activități cercetare 4 613 333 lei  

e. proporția cheltuielilor cu bibliotecile din totalul cheltuielilor de 

funcționare 
0,3% 

nivel 

recomandat 

5% 

f. sprijin material acordat studenților 1 349 014 lei  

f.2. proporția burselor sociale din total burse 40,00%  

h1. proporția cheltuielilor cu regia și chiriile din totalul cheltuielilor 

curente de funcționare 
26,38%  

Cheltuieli medii de funcționare raportate la un student 11 582 lei  

1100..  RREELLAAȚȚIIII  NNAAȚȚIIOONNAALLEE  ȘȘII  IINNTTEERRNNAAȚȚIIOONNAALLEE  

Dezvoltarea unei relații de colaborare instituţională cu universităţi din ţară şi de peste hotare a constituit o 

preocupare continuă a Universității Sapientia. La ora actuală Universitatea a semnat acorduri de 

cooperare cu 32 universităţi şi institute de cercetare din ţară şi din străinătate. În urma obţinerii Cartei 

Erasmus, respectiv Erasmus+ pe perioada 2014-2020, Universitatea Sapientia a elaborat Regulementele 

specifice pentru diferitele mobilități – studenți , cadre didactice și personal tehnic și administrativ–, iar 

începând din anul academic 2013/2014 Universitatea participă la programele de mobilităţi europene, 

încheiând 38 de acorduri specifice de colaborare în acest scop. Au participat în mobilităţi de studiu un 

număr de 43 de studenţi, în plasament 31, iar din partea cadrelor didactice şi administrative 58 persoane. 

Totodată universitatea a primit în cadrul acestui program 4 studenţi şi 15 cadre didactice din străinătate. 
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1111..  AASSIIGGUURRAARREEAA  CCAALLIITTĂĂȚȚIIII  

În cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, concomitent cu crearea bazei materiale şi a corpului 

didactic propriu, adecvat unui proces educaţional de înalt nivel, a existat o preocupare constantă pentru 

consacrarea unei culturi a calităţii, pentru implementarea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor de 

calitate. Prin Hotărârea Senatului din octombrie 2005 cu privire la Principiile asigurării calităţii s-au 

creat premisele adoptării unor politici ai calității. Implementarea prevederilor Legii nr. 87/2006 privind 

Asigurarea calităţii în învăţământ a fost începută în anul 2006. Senatul Universităţii a înființat Comisia 

de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) care a redactat Regulamentul de asigurare a calităţii. 

Rapoartele anuale și planurile operaționale sunt dezbătute de Consiliul de administrație și de Senat și 

adoptate în forul suprem de decizie al universității. 

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a educației naționale (Legea 1/2011) s-a început revizuirea 

principalelor regulamente care guvernează activitatea în universitate (Carta Universităţii, Regulamentul 

de ordine interioară, Regulamentul de alegere a organelor de conducere- pe perioada 2012-2016, Codul 

de Etică și deontologie profesională, Codul studenților etc.). Senatul universității, plecând de la situația 

reală și de la Standardele ARACIS, a stabilit încă în 2009 raportul optim de cadre didactice și studenți 

redat în tabelul alăturat, care va trebui revizuit însă în acest an odată cu extinderea masteratului.   

 

 Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi, considerat optim din punct de vedere a 

eficienţei actului didactic. 

Propuneri de indicatori FS-US 

Ştiinţe inginereşti 

şi ştiinţe ale naturii 

Ştiinţe economice 

şi sociale 

Ştiinţe 

umaniste 

Raport posturi didactice/ student 1/8 1/15 1/15 

Raport cadre didactice titular/student 1/12 1/20 1/20 

Raport pers auxiliar /cadre didactice titulare 1/10 1/17 1/17 

 

Evaluarea activității didactice, de cercetare şi manageriale este realizată anual. Conform programului 

adoptat de Senat, aceasta a demarat în luna noiembrie și se finalizează prin dezbaterea și adoptarea 

Raportului CEAC în Senatul din luna mai. Toate formele de evaluare se realizează prin completarea de 

formulare aprobate de către Senat, modul de prelucrare a datelor asigurând atât confidenţialitatea acestora, 

cât şi transparenţa rezultatelor finale. Periodic, angajaţii sunt supuşi testărilor psihologice specifice. 

Odată cu adoptarea programul rectorului ales, Senatul Universității a înfiinţat la propunerea rectorului 

Departamentul pentru Asigurarea Calității, menit a furniza preşedintelui Consiliului de administrație, 

reglementări, proceduri și analize pertinente care să permită îmbunătățirea calității în domeniul didactic și 

managerial. Anul universitar curent va fi edificator pentru validarea sau din contră, invalidarea acestei 

structuri nou create. 

Universitatea realizează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor referitoare la procesele 

desfăşurate. Sunt implementate sisteme informatice pentru: 

 - administrarea activităţilor educaţionale (de la admitere până la finalizarea studiilor), 

 - activităţile financiare,  

 - gestionarea activităţii de cercetare, 

Universitatea dispune de o magistrală care integrează on-line cele trei centre de studii cu Rectoratul, 

respectiv cu Direcţia administrativ-economică. 

Universitatea oferă informaţii cu privire la programele de studiu, despre modul de organizare a procesului 

instructiv/educativ etc. Comunicarea informaţiilor se face prin site-ul universităţii şi a facultăţilor, prin 

mass-media, prin pliante, prin intermediul Caravanei Admiterii, prin Conferinţe de presă, în cadrul 

ZILELOR PORŢILOR DESCHISE şi prin alte acţiuni de promovare a imaginii universităţii Site-ul 

universităţii cuprinde informaţii în limba română şi maghiară, respectiv parţial în limba engleză 

Fiecare facultate are pagina web. Acestea conţin informaţii despre cadrele din facultate cu toate datele 

relevante (incluzând CV-ul fiecăruia, principale preocupări ştiinţifice, inclusiv lista de lucrări). Un loc 

important în ansamblul informaţiilor îl ocupă prezentarea detaliată a programelor de studiu, a 
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competenţelor ce pot fi dobândite în urma parcurgerii lor, informaţii utile despre programarea orelor şi a 

evaluărilor. De asemenea, pe pagina de web a universităţii sau a facultăților se află şi materiale destinate 

candidaţilor la studii, dar şi cursanţilor. Analizele anuale cu privire la calitatea procesului instructiv 

educativ şi managerial au evidenţiat ca aspect pozitiv reglementarea diferitelor domenii ale activităţii 

didactice, de cercetare şi manageriale, iar ca aspect ce impune corecţia urgentă este generalizarea 

aplicării constructive a procedurilor elaborate în viața universității. 

 

Puncte tari: 
 Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca fiind o instituție relativ mică poate manifesta 

flexibilitate în domeniul educației, mai ales în ceea ce priveste centrarea educației pe student; 

 Procesul didactic este adaptat în permanenţă, conform principiului centrării învăţământului pe 

student; 

 Bază materială şi dotările în continuă dezvoltare corespund în proporție mare cerinţelor actuale 

ale unui învățământ de calitate; 

 Relaţii internaţionale care conturează un potenţial de colaborare în domeniul învăţământului şi 

cercetării; 

 Contribuții relativ reduse la cheltuielile de studii şi asigurarea unor facilităţi conexe: burse, 

cazare în cămine moderne, activităţi culturale, finanțarea asociațiilor studenților pot fi exploatate 

în procesul de atragere de studenți; 

 Acoperire cu cadre didactice proprii și asociate a procesului didactic la majoritatea programelor 

de studiu; 

Puncte slabe: 

 Lipsa definirii unui set de valori indiscutabile pe care să le îmbrățișeze întreg corpul profesoral; 

 Menținerea unor situații de compromis care slăbesc coeziunea colectivului; 

 Fărâmițarea forțelor prin menținerea și chiar extinderea paralelismelor programelor de studii în 

cele trei centre, ce conduce la ființarea unor departamente mici, cu un număr redus de cadre 

didactice și cercetători; 

 Motivarea insuficientă a salariaților și lipsa unei remunerații diferențiate; 

 Insuficienta comunicare către mediul de afaceri locali şi regionali a oportunităților oferite de 

universitate în dezvoltarea zonei; 

Oportunităţi: 

 Campus universitar cu toate facilităţile, în continuă transformare şi modernizare; 

 Corp profesoral tânăr, modelabil, capabil ca printr-o cointeresare materială și activitate 

managerială adecvată să îmbrățișeze valorile definite ale universității; 

 Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ şi cercetare; 

 Existența la nivel de centre de studiu a unei palete de programe de studii care permite o adaptare 

rapidă la modificările pe piaţa muncii; 

Ameninţări: 
 Factor demografic deficitar, fapt ce periclitează viitorul unor programe și chiar a unor centre de 

studiu; 

 Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământul superior cu profil socio-

umanist, în detrimentul celui tehnic şi de științe aplicate, ca urmare a dezvoltării relativ lente a 

judeţelor din zonă;  

 Dificultatea previzionării clare a carierei profesionale la nivel de centre de studii, fapt ce poate 

duce la imposibilitatea încadrării tuturor programelor de studii cu personal adecvat; 

 Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi străinătate ce oferă 

avantaje materiale; 

 Supralicitarea importantei publicațiilor ISI în detrimentul actului didactic poate duce la 

diminuarea rezultatelor în domeniul predării-învățării; 

 Promovarea extensiilor universitare poate provoca probleme serioase în ceea ce privește 

asigurarea calității și eficienței economice.   

 

Suntem conştienţi de faptul că, dat fiind specificul universităţii – existenţa a trei centre de studii situate la 

o distanţă apreciabilă, diversitatea mare a programelor de studii în cadrul aceluiaşi centru – o adevărată 
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cultură instituţională se clădeşte cu mult efort. Reglementările naționale în continuă modificare, modul 

nou de selectare a cadrelor de conducere la nivele inferioare impuse de noua Cartă au constituit și pentru 

Universitatea Sapientia provocări serioase în implementarea unei culturi instituționale care să asigure 

bunul mers al Universității indiferent de persoanele aflate vremelnic la conducere. Experiența dobândită 

în aplicarea noii legi ne îndreptățesc să afirmăm că există potențial suficient ca Senatul Universităţii, 

Consiliul de Administrație numit de Consiliul director, respectiv Consiliile facultăţilor să acţioneze 

consecvent conform cu aspirațiile fondatorilor. 

 

Cluj-Napoca, la 24 aprilie 2015  

 

Dr. Dávid László,  

Rectorul Universităţii Sapientia 

 


