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Prezentarea InstituŃiei 

 

Dezvoltarea unei Ńări sau regiuni este strâns legată de măsura în care societatea îşi asigură 

nivelul de competenŃe în domeniul educaŃional şi al cercetării. În societatea informaŃională 

creşterea economică este corelată de accesul membrilor societăŃii la o serie de resurse – 

materiale, spirituale – dintre care informaŃia, cunoştinŃele, aptitudinile de utilizare ale 

acestora joacă un rol din ce în ce mai important. Pe măsura creşterii gradului de 

tehnologizare şi informatizare a societăŃii, se reduce aportul uman în realizarea de bunuri 

materiale, dar nivelul de pregătire a forŃei de muncă este din ce în ce mai relevant şi, în 

consecinŃă asigurarea calificării e mai scumpă. Dacă în domeniul producŃiei materiale 

tendinŃa este spre diminuarea aportului de muncă vie, sfera serviciilor implică un număr 

crescând de specialişti din domenii variate, de la servicii de asistenŃă socială, medicală, 

psihologică, până la crearea de facilităŃi pentru petrecerea într-un mediu şi într-un mod cât 

mai civilizat a timpului liber. 

Nivelul cunoştinŃelor necesare unei activităŃi utile în folosul societăŃii face ca pregătirea 

specialiştilor să fie deplasată din zona învăŃământului preuniversitar înspre cel universitar. 

Specialiştii cu pregătirea universitară de licenŃă, master sau doctorală sunt chezăşia viitorului 

unei regiuni, zone sau Ńări. Ca un argument în acest sens sunt recentele mutaŃii pe piaŃa 

muncii, semnalate în Ńări în care efortul social accentuat în sfera învăŃământului a condus nu 

numai la o explozie a producŃiei intelectuale, ci şi la creşterea bunăstării regiunii respective. 

Asigurarea unui nivel de trai din ce mai ridicat presupune ca învăŃământul superior să se 

orienteze spre dezvoltarea unor capacităŃi intelectuale inovative, prin care specialistul 

viitorului să fie capabil să transforme cu mijloacele noilor tehnologii atât propria-i viaŃă, cât 

şi cea a semenilor săi. 

Plecând de la ideea că fiecare cultură, fiecare popor este la rândul său o bogăŃie universală, 

menŃinerea şi dezvoltarea valorilor culturale implică crearea unor condiŃii adecvate, care să 

descurajeze exodul, migraŃia şi – ca efect cumulativ – evitarea dispariŃiei unei pete de 

culoare în context regional. 

Iată doar câteva dintre temele majore ce stau în faŃa unei instituŃii de învăŃământ superior, 

care doreşte să fie competitivă din toate punctele de vedere cu instituŃiile similare ei dar care, 

urmărind şi un aspect aparte, îşi propune ca fir conducător păstrarea unei culturi materiale şi 
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spirituale dobândite de-a lungul secolelor, prezervarea habitatului natural prin educarea unor 

specialişti competenŃi, cu o cultură a muncii dezvoltată, cu o identitate recunoscută, care – 

prin servirea comunităŃii din care provin – să asigure bunăstarea acesteia şi să creeze 

premisele unui viitor prosper.  

 

1. Cadrul juridic de organizare şi funcŃionare a universităŃii, misiune şi obiective 

1.1. Documente de înfiinŃare  

FundaŃia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – în continuare în 

raport sub denumirea de Universitatea Sapientia/Universitate –, cu sediul în Cluj-Napoca, 

Str. Matei Corvin, nr. 4 (Anexa 1.1), este o instituŃie de învăŃământ superior particulară, 

autorizată să funcŃioneze provizoriu în baza Legii 88/1993 prin HG 410/2002 (Anexa 1.2). 

Cadrul juridic de organizare şi funcŃionare a UniversităŃii este stabilit în Actul constitutiv al 

FundaŃiei Sapientia (Anexa 1.3.a.b), Hotărârea Judecătorească de înfiinŃare a FundaŃiei 

Sapientia (Anexa 1.4) şi Statutul FundaŃiei Sapientia (Anexa 1.5.a-c).  

În aceste documente se subliniază că în scopul asigurării unui statut social adecvat şi 

a întăririi credinŃei într-un viitor prosper al membrilor comunităŃii maghiare, FundaŃia 

Sapientia creează şi susŃine o instituŃie proprie care, respectând legislaŃia română în vigoare, 

urmăreşte să completeze spectrul instituŃiilor de învăŃământ superior existente, antrenate în 

pregătirea tinerilor. Unitatea nou creată nu doreşte să fie una exclusivistă, închisă, ci o 

instituŃie modernă, flexibilă, deschisă în primul rând la solicitările comunităŃii maghiare din 

Ńară, dar şi la cele formulate în context naŃional-european, care să-şi găsească un loc în 

evantaiul prestigioaselor şcoli superioare din România şi Europa. Totodată instituŃia doreşte 

să fie un forum ştiinŃific al comunităŃii maghiare în care aceasta să se simtă în largul său, în 

care să dezbată pe lângă problemele curente şi de perspectivă ale societăŃii contemporane, 

aspectele specifice ale comunităŃii pe care o slujeşte, în corelaŃie cu nevoile sociale, 

spirituale şi materiale ale acesteia. 

În urma demersurilor efectuate de FundaŃia Sapientia pentru a demara realizarea 

acestor obiective, în baza avizelor favorabile ale CNEAA nr.1964/2001 şi nr.2618/2001 

(Anexa 1.6), Universitatea a obŃinut autorizaŃia de funcŃionare provizorie prin Hotărârea de 

Guvern nr. 410/2002 (Anexa 1.2). 

Răspunzând încă de la început unor necesităŃi locale, FundaŃia Sapientia a înfiinŃat 

două centre de studii în afara sediului central din Cluj-Napoca, una la Miercurea Ciuc, alta la 
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Târgu-Mureş (detalii în tabelul 1.1). Aceste centre sunt şi primele care în anul universitar 

2001/2002 încep cursurile la cele nouă programe avizate favorabil de către CNEEA. 

Tabelul 1.1. Structura organizatorică a FundaŃiei Sapientia - Universitatea Sapientia  

Centrul de studiu Denumirea facultăŃii 
Anul 

înfiinŃării 
Adresă web 

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

Facultatea de ŞtiinŃe  2001 http://www.csik.sapientia.ro/ 

Miercurea Ciuc 
Facultatea de ŞtiinŃe Economice 

şi Umaniste 
2004* http://www.csik.sapientia.ro/ 

Târgu-Mureş 
Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi 

Umaniste 
2001 www.ms.sapientia.ro 

* Desprinsă din Facultatea de ŞtiinŃe prin restructurare  
 
Odată cu obŃinerea autorizaŃiei de funcŃionare FundaŃia Sapientia - Universitatea 

Sapientia se înregistrează la DirecŃia Financiară a JudeŃului Cluj, obŃinând codul fiscal 

14645945, diferit de cel al FundaŃiei Sapientia care a creat-o. Concomitent se înfiinŃează 

punctele de lucru de la Târgu-Mureş şi Miercurea Ciuc. Datele fiscale şi bancare ale 

centrelor de studii şi ale facultăŃilor corespunzătoare sunt redate în tabelul 1.2. 

Tabelul 1.2. Codul fiscal şi conturile FundaŃiei, universităŃii şi ale centrelor de studii/facultăŃi 

Centrul de studiu Denumirea facultăŃii Cod fiscal Cont la banca 

FundaŃia Sapientia 12866184 RO17OTPV200000073182RO01 

FundaŃia Sapientia – Universitatea Sapientia 14645945 RO12OTPV200000073814RO02 

Cluj–Napoca Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte 14645945 RO12OTPV200000073814RO02 

Facultatea de ŞtiinŃe  14645945 
Miercurea Ciuc 

Facultatea de ŞtiinŃe 
Economice şi Umaniste 

14645945 
RO29OTPV260000073814RO03 

Târgu-Mureş 
Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice 
şi Umaniste 

14645945 RO46OTPV320000073814RO04 

 
Structura universităŃii autorizată să funcŃioneze provizoriu a fost stabilită în fiecare 

an universitar în concordanŃă cu hotărârile de guvern valabile (Anexa 1.7.a-g). Hotărârea de 

Guvern nr. 635/11.06.2008 (Anexa 1.7.h) modificată de Hotărârea de Guvern 

922/20.08.2008. (Anexa 1.7.i). reglementează actualul statut, al unei universităŃii autorizate 

să funcŃioneze provizoriu în trei centre de studiu (locaŃii în accepŃiunea ARACIS). 
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Cele trei centre de studiu girează activitatea a 20 de programe de studii. Dintre 

acestea şapte programe sunt propuse de ARACIS pentru acreditare, trei se află în faza de 

evaluare externă, două programe sunt neacreditate şi opt programe sunt autorizate să 

funcŃioneze provizoriu. 

Centrul de studiu Miercurea Ciuc 

Centrul de studiu Miercurea Ciuc a fost înfiinŃată în 2001 ca o structură unitară, cu 

patru programe de studiu aparŃinând unor domenii diferite de ştiinŃă (economie, ştiinŃe 

umane, ştiinŃe sociale). Ulterior, în urma dezvoltării ofertei educaŃionale prin programe de 

studiu din domenii aparŃinând ştiinŃelor inginereşti, a devenit necesară regândirea structurii 

organizatorice, astfel, prin desprinderea în 2004 a FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi Umane 

din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe, au luat fiinŃă două facultăŃi.  

Facultatea de ŞtiinŃe 

Facultatea de ŞtiinŃe are în structură două departamente, şi anume: Departamentul de 

ŞtiinŃe Sociale şi Departamentul de ŞtiinŃe Tehnice. Fiecare departament girează activitatea 

didactică şi de cercetarea a câte două programe de studiu. În cadrul Departamentului de 

ŞtiinŃe Sociale îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare Catedra de ŞtiinŃe Sociale şi 

Centrul de Cercetare de ŞtiinŃe Sociale Aplicate. Departamentul organizează activitatea 

didactică a două programe de studiu de licenŃă: Sociologie (Miercurea Ciuc) şi Comunicare 

şi relaŃii publice (Miercurea Ciuc). 

Departamentul de ŞtiinŃe Tehnice are în componenŃă Catedra de ŞtiinŃe Alimentare, 

Catedra de ŞtiinŃe Tehnice şi ŞtiinŃe ale Naturii precum şi Centrul de Cercetări 

Biotehnologice BIBIRC. Departamentul girează activitatea didactică şi de cercetarea a celor 

două programe de studiu Ingineria produselor alimentare (Miercurea Ciuc), Ingineria şi 

protecŃia mediului în industrie (Miercurea Ciuc). 

Fiecare departament are câte un consiliu, compus din cadre didactice şi studenŃi din 

catedrele constituente, respectiv din specializările coordonate. Facultatea este condusă de 

Consiliul FacultăŃii format dintr-un număr egal de delegaŃi desemnaŃi în Consiliului celor 

două Departamente şi din delegaŃi studenŃi, tot în raport unitar, desemnaŃi de AsociaŃia 

StudenŃilor. Aspectele legate de organizarea şi evidenŃa procesului instructiv educativ ca şi 

cel de cercetare este coordonat de Decanat şi de Secretariatul FacultăŃii, subordonate 

Decanului. 

Facultatea îşi desfăşoară activitatea în Clădirea situată în Miercurea Ciuc, PiaŃa 

LibertăŃii Nr. 1 (Anexa 1.8), proprietate a FundaŃiei Sapientia, dat în folosinŃă cu toate 

dotările aferente Centrului de studiu Miercurea Ciuc (vezi contractul de comodat din Anexa 
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1.9.). Departamentul de ŞtiinŃe Tehnice din componenŃa FacultăŃii de ŞtiinŃe dispune de un 

sistem propriu de laboratoare, format din opt laboratoare didactice de specialitate, împreună 

cu anexe destinate activităŃii didactice şi şase laboratoare de cercetare. SpaŃiile de învăŃământ 

din clădire sunt folosite în comun de cele două facultăŃi existente la Centrul de studii 

Miercurea Ciuc. Administrarea comună a clădirii, care include cantina studenŃească şi 

căminul, este realizată de un Serviciu economic şi administrativ, coordonat de un director 

economic sub îndrumarea Consiliului Decanilor, compus din cei doi decani ai facultăŃilor şi 

directorul economic al Centrului de studiu/punctului de lucru. 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste este înfiinŃată în 2004 şi cuprinde în 

structura sa Catedra de ŞtiinŃa Afacerilor, Catedra de ŞtiinŃe Economice (incluzând 

Colectivul de Matematică-Informatică), Catedra de ŞtiinŃe Umaniste, şi două centre de 

cercetare: Centrul de Cercetare „OECONOMICA” şi Centrul de Cercetare ConfluenŃe 

Interculturale al Catedrei de ŞtiinŃe Umaniste. Catedrele din componenŃa facultăŃii 

coordonează activitatea didactică a următoarelor programe de studii de licenŃă: Economie 

generală (Miercurea Ciuc), Economia mediului (Miercurea Ciuc), Economia agroalimentară 

(Miercurea Ciuc) Contabilitate şi informatică de gestiune (Miercurea Ciuc) respectiv Limba 

şi literatura română - Limba şi literatura engleză (Miercurea Ciuc). Dintre acestea 

programele de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune respectiv Limba şi literatura 

română - Limba şi literatura engleză sunt propuse pentru acreditare de către ARACIS.  

Facultatea este condusă de Consiliul FacultăŃii format din delegaŃi desemnaŃi în 

catedrele componente şi din delegaŃi studenŃi, desemnaŃi de AsociaŃia StudenŃilor. Aspectele 

legate de organizarea şi evidenŃa procesului instructiv-educativ, şi a activităŃii de cercetare 

sunt coordonate de Decanat, aflat în subordinea Decanului şi de Secretariatul FacultăŃii, 

coordonat de secretarul şef. 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste este membru fondator al AsociaŃiei 

FacultăŃilor Economice din România (www.afer.ase.ro) 

Centrul de studiu Târgu-Mureş 

Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste 

Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureş coordonează la ora 

actuală organizarea activităŃii didactice şi de cercetare a opt programe de studiu de licenŃă: 

Informatică, Automatică şi informatică aplicată, Calculatoare, Mecatronică, Pedagogie, 

Comunicare şi relaŃii publice, Horticultură, Traducere-interpretare. Dintre acestea 

programele de studiu Informatică, Mecatronică, Automatică şi informatică aplicată, respectiv 
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Calculatoare au fost propuse pentru acreditare de către ARACIS, iar programul de studiu 

Pedagogie va intra în lichidare începând din anul universitar 2009/2010, în urma avizului 

nefavorabil din partea AgenŃiei. Aceste programe de studiu sunt girate de cinci catedre: 

Catedra de ŞtiinŃe Umaniste, Catedra de Matematică şi Informatică, Catedra de Inginerie 

Electrică, Catedra de Inginerie Mecanică, şi Catedra de Horticultură. FuncŃionarea facultăŃii 

se bazează pe legislaŃia în vigoare, pe reglementările interne ale UniversităŃii Sapientia, 

precum şi pe Regulamentul de funcŃionare al facultăŃii. 

Organul de conducere al facultăŃii este Consiliul facultăŃii, format din reprezentanŃii 

catedrelor şi ai studenŃilor. Activitatea Consiliului facultăŃii este ajutată de comisiile de 

specialitate la nivel de facultate. ReprezentanŃii studenŃilor în Consiliul facultăŃii sunt aleşi 

de AsociaŃia StudenŃilor, care funcŃionează în baza unui regulament propriu. 

SpaŃiile didactice şi de cercetare în care îşi desfăşoară activitatea cele 8 specializări 

aparŃin FundaŃiei Sapientia, fiind date în folosinŃă FacultăŃii de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste 

din Târgu-Mureş (Anexa 1.10), şi sunt situate în Campusul UniversităŃii din Corunca, 

Şoseaua Sighişoarei nr. 1 C (Anexa 1.11). Pe lângă spaŃiile şi dotările necesare desfăşurării 

activităŃilor didactice şi de cercetare, trebuie menŃionate birourile corpului profesoral precum 

şi sala de şedinŃe, dotate corespunzător. SpaŃiile puse la dispoziŃia programelor de studii 

respectă normele tehnice, de siguranŃă şi igienico-sanitare în vigoare, iar Facultatea dispune 

de personal propriu pentru asigurarea exigentă a condiŃiilor de igienă. 

Imaginea 1. Holul central al Campusului de la Târgu-Mureş 
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În clădirea principală a campusului funcŃionează un bufet condus de OrganizaŃia 

studenŃească precum şi o cantină. 

Căminul studenŃesc din campusul FacultăŃii de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste din 

Târgu-Mureş este în stadiu de proiect. Cazarea a 99 studenŃi este asigurată prin contracte 

încheiate cu FundaŃia Studium, Parohia Reformată IV şi Centrul de Caritate şi ÎnvăŃământ 

Reformat Bod Péter din Târgu-Mureş (Anexa 6.11.b).  

Centrul de Studiu Cluj-Napoca 

Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte 

Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte din Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Matei 

Corvin nr.4, a fost înfiinŃată în anul 2002, în urma obŃinerii autorizaŃiei de funcŃionare a 

programului de studiu Geografia mediului. În anul următor a luat fiinŃă specializarea 

Fotografie, cinematografie, media, urmată în 2005 de RelaŃii internaŃionale – studii 

europene. Fiecare program de studiu este girat de catedra de specialitate: Catedra de ŞtiinŃa 

Mediului, Catedra de Media, respectiv Catedra de RelaŃii internaŃionale – studii europene. 

Deşi mărimea acestei facultăŃi, în ceea ce priveşte numărul programelor de studiu, efectivul 

de studenŃi, respectiv de cadre didactice nu atinge volumul celorlalte centre de studiu, 

organigrama acestei facultăŃi este completă, şi ea funcŃionează conform aceloraşi 

reglementări, ca şi celelalte centre de studiu.  

1.2. Misiune 

Misiunea UniversităŃii este stabilită prin art. 6. al Statutului FundaŃiei Sapientia, în 

DeclaraŃia Fondatorilor privind înfiinŃarea UniversităŃii (Anexa 1.12) şi Carta UniversităŃii 

(Anexa 1.13). 

Aceasta cuprinde următoarele componente:  

- misiunea didactică, asigurând educaŃie universitară performantă şi de calitate, continuând 

astfel tradiŃiile învăŃământului superior în limba maghiară din Transilvania, contribuind 

totodată la dezvoltarea sistemului de învăŃământ superior românesc. 

- misiunea de cercetare ştiinŃifică, constând în organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea 

activităŃii de cercetare ştiinŃifică fundamentală şi aplicativă, rezultatele obŃinute 

reprezentând sursa principală de creştere a competenŃei profesionale a cadrelor didactice 

şi a cercetătorilor angrenaŃi. 

- misiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieŃii din spaŃiul universitar astfel 

încât aceasta să răspundă nevoilor comunităŃii, stabilind relaŃii profesionale ample, 

bazate pe principiile porŃilor deschise, ale încrederii, dedicaŃiei şi reciprocităŃii, cu efecte 

benefice puternice asupra dezvoltării sociale, economice şi culturale ale regiunii.  
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Cu toate că ulterior adoptării sistemului de studii universitare în trei cicluri, conform 

DeclaraŃiei de la Bologna, prin lichidarea cursurilor de lungă durată, şi menŃinerea numai a 

programelor de studiu de licenŃă de 3-4 ani, pregătirea pentru cercetare a proaspeŃilor 

licenŃiaŃi BSc a fost substanŃial diminuată la multe specializări, activitatea de cercetare a 

cadrelor didactice a rămas o preocupare permanentă, urmărită cu insistenŃă de conducerea 

universităŃii.  

Până la obŃinerea noului statut ce facilitează introducerea studiilor de master şi doctorale, 

activitatea didactică (instruirea, învăŃarea, evaluarea) constituie componenta principală, 

activitatea de cercetare ştiinŃifică reprezentând suportul profesional al acesteia. 

1.3. Obiective 

Obiectivele UniversităŃii sunt cele prevăzute în Carta UniversităŃii şi în documentele 

strategice proprii – Planul strategic (Anexa 1.14), Planurile operaŃionale pe anul 2007, 2008 

şi 2009 (Anexa 1.15.a,b,c), acestea stând la baza organizării şi desfăşurării activităŃii 

instituŃiei. În scopul asigurării prin sistemul de învăŃământ în limba maternă a următoarei 

generaŃii de profesionişti bine pregătiŃi, competitivi la nivel naŃional şi internaŃional, 

universitatea şi-a formulat pentru perioada 2007–2011 o serie de obiective fundamentale:  

- Acreditarea programelor de studiu şi acreditarea instituŃională; 

- Formarea structurii educaŃionale optime şi dezvoltarea calităŃii educaŃiei în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu bunele practici la nivel naŃional şi 

european;  

- Consolidarea funcŃionării organizaŃionale, prin crearea unor structuri adecvate 

statutului de instituŃie cu mai multe centre de studiu (facultăŃi cu competenŃe 

organizatorice, didactice, de cercetare şi administrative lărgite, ancorate în 

problematica regiunii în care activează );   

- Armonizarea planificării profesionale cu cea financiară, implementarea unui 

sistem performant de gestiune internă; 

- PerfecŃionarea pregătirii profesionale a resurselor umane (personal didactic şi 

administrativ), conform necesităŃilor instituŃiei şi a standardelor academice de 

calitate în domeniu; 

- Elaborarea strategiei instituŃionale de cercetare, crearea centrelor de cercetare, 

a unui sistem de evidenŃă a rezultatelor materiale, financiare şi ştiinŃifice ale 

cercetării, dezvoltarea şi promovarea creativităŃii şi – nu în ultimul rând – 

atestarea şi ulterior acreditarea instituŃiei ca un membru activ al comunităŃii 

structurilor naŃionale de cercetare ca potenŃial contractor; 
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- Dezvoltarea relaŃiilor de colaborare academică la nivel naŃional şi internaŃional; 

- Dezvoltarea relaŃiilor economice şi sociale cu partenerii din regiune (unităŃi 

economice, structuri descentralizate ale statului, comunităŃi locale, asociaŃii non-

guvernamentale şi de proprietari etc. ); 

- Dezvoltarea infrastructurii în vederea asigurării condiŃiilor de studiu, de 

cercetare şi a unui climat adecvat muncii creative. 

În realizarea obiectivelor studenŃii sunt consideraŃi parteneri, punându-se un accent 

deosebit pe încurajarea afirmării personalităŃii, dezvoltarea abilităŃii lor intelectuale, potrivit 

talentului şi aspiraŃiilor lor.   

Planul strategic şi planurile operaŃionale anuale sunt concepute în concordanŃă cu 

posibilităŃile şi aspiraŃiile membrilor comunităŃii academice, având la bază analizele SWOT 

şi documentele strategice ale facultăŃilor, dezbătute şi aprobate de forurile colective abilitate 

(Consiliile facultăŃilor, Senat). Acestea constituie documente publice, accesibile pe pagina 

web a universităŃii (www.sapientia.ro). Gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în 

planurile operaŃionale este analizat şi dezbătut în Senat la finele anului financiar (Anexa 

1.15.d). 

2. EvoluŃia UniversităŃii 

FundaŃia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca cu sediul central în 

Cluj-Napoca şi-a început activitatea în 2001 în trei centre de studiu, funcŃionând cu nouă 

programe de studii, patru la Miercurea Ciuc şi cinci la Târgu-Mureş. În urma modificării 

nomenclatorului de specializări prin HG 1336/27.12.2001 (Anexa 2.1) denumirile 

specializărilor solicitate iniŃial de către FundaŃia Sapientia au fost modificate sub titulatura 

actuală prin corespondenŃa între specializările de referinŃă şi specializările avizate de 

CNEAA (Anexa 2.2). În anul universitar 2002/2003, în urma avizului favorabil al CNEAA 

(Anexa 2.3), au fost iniŃiate alte şase programe de studiu, aprobate prin HG. 944/2002 

(Anexa 1.7.a). În anul universitar 2003/2004 au obŃinut autorizarea provizorie trei 

specializări noi cu avizul CNEAA (Anexa 2.4) prin HG. 693/2003 şi HG. 1082/2003 (Anexa 

1.7.b-c), iar în 2005/2006 încă o specializare, a cărei funcŃionare a demarat în anul 

universitar 2006/2007, prin avizul CNEAA (Anexa 2.5) şi HG. 916/2005 (Anexa 1.7.f).  

În urma introducerii în România a sistemului de învăŃământ universitar organizat pe 

cicluri conform Procesului de la Bologna, începând din anul universitar 2005/2006 

programele de studiu de lungă durată autorizate provizoriu au devenit programe în lichidare, 

locul lor fiind preluat de programele de studii similare de licenŃă, conform avizului CNEAA 

nr. 1002/09.05.2005. (Anexa 2.6) transmis Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului. 
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Noile programe de studii de licenŃă care funcŃionează în cadrul universităŃii sunt conform 

HG 916/2005. 

Ca urmare a solicitării pieŃei forŃei de muncă, în anul universitar 2008/2009 în urma 

avizului favorabil al ARACIS, Universitatea a organizat admitere la un nou program de 

studiu de licenŃă, Traducere-interpretare (Târgu-Mures), autorizat să funcŃioneze provizoriu 

prin HG 635/2008. Dinamica programelor de studiu este redată în Tabelul 2.1. 

După finalizarea studiilor a trei promoŃii de absolvenŃi Universitatea a iniŃiat 

procedura de evaluare internă şi externă a programelor de studii: Informatică (Târgu-Mureş), 

Pedagogie (Târgu-Mureş), Sociologie (Miercurea Ciuc), Limba şi literatura română – limba 

şi literatura engleză (Miercurea Ciuc), Contabilitate şi informatică de gestiune (Miercurea 

Ciuc) şi Economie agroalimentară (Miercurea Ciuc). În urma evaluării externe efectuate de 

către ARACIS programele de studii Informatică, Sociologie, Limba şi literatura română – 

limba şi literatura engleză, respectiv Contabilitate şi informatică de gestiune au obŃinut 

propunerea de acreditare din partea AgenŃiei (Anexa 2.7.a), stipulată în HG 922/20.08.2008 

(Anexa 1.7.i). Programul de studiu Economie agroalimentară (Miercurea Ciuc), care nu a 

obŃinut propunerea de acreditare, va solicita în acest an universitar o nouă evaluare externă 

din partea ARACIS (Anexa 2.8). 

În anul universitar 2008/2009 alte şase programe de studiu au ajuns în stadiul de 

iniŃiere a evaluării în scopul acreditării. După evaluarea internă a calităŃii programelor de 

studiu (Economie generală - Miercurea Ciuc, Geografia mediului - Cluj-Napoca, 

Comunicare şi relaŃii publice – Târgu-Mureş, Mecatronică – Târgu-Mureş, Calculatoare - 

Târgu-Mureş şi Automatică şi informatică aplicată Târgu-Mureş), Senatul a hotărât 

solicitarea evaluării externe ale acestora. Până în momentul de faŃă au fost evaluate extern 

toate cele şase programe de studiu, fiind derulate şi vizitele comisiilor de specialitate ale 

ARACIS. În urma acestora trei programe de studiu (Mecatronică - Târgu-Mureş, 

Calculatoare - Târgu-Mureş şi Automatică şi informatică aplicată - Târgu-Mureş) au obŃinut 

propunerea de acreditare din partea ARACIS (Anexa 2.7.b). 

În decursul acestui an universitar, după aprobarea de principiu a finanŃatorului 

(FundaŃia Sapientia), Universitatea a depus trei noi cereri de autorizare pentru programe de 

studiu de licenŃă, respectiv programul Tehnologia construcŃiilor de maşini (Târgu-Mureş), 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaŃii (Târgu-Mureş), şi Drept (Cluj-Napoca) (Anexa 

2.9). În scopul creşterii ofertei educaŃionale, centrele de studii elaborează noi proiecte de 

programe, care sunt, conform strategiei de dezvoltare, pe rolul comisiilor de evaluare internă. 

 



FundaŃia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca    - PREZENTAREA INSTITUłIEI 

 

 11 

Tabelul 2.1. EvoluŃia programelor de studiu autorizate să funcŃioneze provizoriu şi acreditate în perioada 2001–2008 

2001/2002 2002/2003 2003/04, 2004/2005, 2005/2006 2006/2007, 2007/2008 2008/2009 
FacultăŃile din Miercurea Ciuc (Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umane, Facultatea de ŞtiinŃe)  
Economie agroalimentară Economie agroalimentară Economie agroalimentară Economie agroalimentară Economie agroalimentară 
Contabilitate şi informatică 
de gestiune  

Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune (A) 

 Economie generală Economie generală Economie generală Economie generală 
Limba si literatura română-
Limba şi literatura engleză 

Limba si literatura română-Limba 
şi literatura engleză 

Limba si literatura română-Limba 
şi literatura engleză 

Limba si literatura română-
Limba şi literatura engleză 

Limba si literatura română -
Limba şi literatura engleză (A) 

Sociologie Sociologie Sociologie Sociologie Sociologie (A) 
 Ingineria şi protecŃia mediului în 

industrie 
Ingineria şi protecŃia mediului în 
industrie 

Ingineria şi protecŃia mediului în 
industrie 

Ingineria şi protecŃia mediului în 
industrie 

 Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 
  Comunicare şi relaŃii publice Comunicare şi relaŃii publice Comunicare şi relaŃii publice 
  Economia mediului Economia mediului Economia mediului 
Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureş  
Pedagogie Pedagogie Pedagogie Pedagogie Pedagogie 
 Comunicare şi relaŃii publice Comunicare şi relaŃii publice Comunicare şi relaŃii publice Comunicare şi relaŃii publice 
Informatică Informatică  Informatică  Informatică  Informatică (A) 
Mecatronică Mecatronică Mecatronică  Mecatronică Mecatronică - aviz ARACIS 
Calculatoare Calculatoare Calculatoare Calculatoare Calculatoare - aviz ARACIS 
Automatică şi informatică 
aplicată 

Automatică şi informatică aplicată  Automatică şi informatică aplicată  Automatică şi informatică 
aplicată  

Automatică şi informatică 
aplicată - aviz ARACIS 

 Horticultură Horticultură Horticultură Horticultură 
    Traducere - Interpretare 
Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte Cluj-Napoca  
 Geografia mediului Geografia mediului Geografia mediului Geografia mediului 
  Fotografie, cinematografie, media  Fotografie, cinematografie, media Fotografie, cinematografie, media 

   RelaŃii internaŃionale şi studii 
europene 

RelaŃii internaŃionale şi studii 
europene 

Total Universitatea Sapientia 
9 15 18 19 20 
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EvoluŃia numărului de programe de studii la nivel de Universitate şi pentru cele trei 

centre de studiu este redată în tabelul.2.2. 

Tabelul 2.2. EvoluŃia specializărilor/ programelor de studii autorizate provizoriu sau propuse spre 

acreditare* în perioada 2001-2008 

Centrul de studiu 2001/2 2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 

Cluj-Napoca  1 2 2 2 3 3 3 

Miercurea Ciuc 4 7 9 9 9 9 9 9(3*) 

Târgu-Mureş 5 7 7 7 7 7 7 8(4*) 

Total Universitate 9 15 18 18 18 19 19 20 

* Programe propuse spre acreditare de ARACIS 

Dinamica efectivului de studenŃi este prezentată în figura 2.1 şi detaliat în Anexa 2.10.  

 

EvoluŃia în timp a numărului de studenŃi în universitate şi pe centre de studiu
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Figura 2.1. Dinamica efectivului de studenŃi 

 

Dacă în perioada de început a universităŃii numărul studenŃilor a prezentat o tendinŃă 

ascendentă, odată cu trecerea la sistemul de învăŃământ în trei cicluri se poate observa o 

încetinire a creşterii. Mai mult, în anul 2007 se observă o scăderea a efectivului de studenŃi, 

proces explicabil prin schimbarea sistemului şi – într-o mai mică măsură – a diminuării 

numărului de candidaŃi admişi în anul I de studiu. Acest proces nu poate fi compensat în 

actualul sistem decât prin noi programe de studiu de licenŃă sau prin introducerea 

programelor ciclului de master şi de doctorat, ulterior acreditării, conform legii. 

InformaŃii detaliate privind evoluŃia cronologică a UniversităŃii Sapientia sunt redate 

în anexa 2.11 şi sunt accesibile pe pagina web. 
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3. Activitatea managerială şi structurile instituŃionale 

FuncŃionarea FundaŃiei Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca se 

bazează pe Carta UniversităŃii, elaborată conform legislaŃiei în vigoare, aprobată de Senat şi 

Consiliul Director al FundaŃiei, pe Regulamentul intern de funcŃionare (Anexa 3.1), pe 

Codul Etic (Anexa 3.2) şi pe regulamentele de funcŃionare ale facultăŃilor şi departamentelor, 

aprobate de forurile colective de conducere (Consiliul departamentului, al facultăŃilor 

respective şi de Senat - a se vedea pagina WEB a facultăŃilor). Alegerea structurilor interne 

de conducere este realizată în baza Statutului FundaŃiei, a Regulamentului de alegeri (Anexa 

3.3) şi a Regulamentelor proprii ale organizaŃiilor studenŃeşti (Anexa 3.4). 

Se menŃionează că în elaborarea şi modificarea ulterioară a Cartei, a Regulamentului 

intern de funcŃionare şi a celui de alegeri a structurilor interne – colective şi executive – s-au 

avut în vedere noile reglementări legislative, apărute pe parcursul anilor, respectiv actele 

normative modificatoare ale Legii 84/1995 (a se vedea Anexa 3.5)., Legii 128/1997 ca şi 

Hotărârile de Guvern ori ordinele Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi Inovării.  

3.1. Organigrama 

Structura organizaŃională a FundaŃiei Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-

Napoca este prezentată în Organigrama UniversităŃii (Anexa 3.6). Universitatea este condusă 

de Senat, a cărui componenŃă numerică şi repartizarea pe structuri interne este stabilită de 

Consiliul Director al FundaŃiei, în conformitate cu Statutul acesteia, fiind format din membri 

aleşi prin vot de comunitatea academică şi membri numiŃi de Consiliul Director. StudenŃii 

sunt prezenŃi în Senat prin reprezentanŃii lor aleşi în proporŃie de 30%. 

RepartiŃia locurilor ce revin studenŃilor în Senatul UniversităŃii din fiecare centru de 

studiu este stabilită de comun acord de către cele trei asociaŃii studenŃeşti. 

Conducerea operativă este asigurată de Biroul Senatului, prezidat de Rector (detalii 

privind Senatul şi biroul Senatului în Anexa 3.7). 

Pentru asigurarea organizării activităŃii didactice şi de cercetare Universitatea a 

înfiinŃat treptat structurile instituŃionale necesare: facultăŃi, departamente, catedre (Anexa 

3.8). Acestea coordonează programele de studii propuse pentru acreditare şi programele de 

studii autorizate să funcŃioneze provizoriu.  

Structurile de administraŃie academică şi economică au în vedere existenŃa celor trei 

centre de studii menŃionate, activitatea acestora fiind coordonată de către Rectorat şi DirecŃia 

Generală Economică (Anexa 3.9).  



FundaŃia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca    - PREZENTAREA INSTITUłIEI 

 

 14 

4. Activitatea didactică 

4.1. Programele de studiu 

Pentru a răspunde cerinŃelor de instruire ale tinerilor şi modificărilor survenite pe piaŃa forŃei 

de muncă, Universitatea a lărgit şi diversificat continuu oferta educaŃională. EvoluŃia şi 

statutul programelor de studiu sunt redate în tabelul 4.1, iar planurile de învăŃământ ale 

acestora în anexa 4.1. 

Tabelul 4.1. Centralizarea programelor de studiu de licenŃă din componenŃa facultăŃilor. 

Nr. 
crt 

Centrul 
de 

studiu 
Programul de studiu 

Anul 
înfiinŃării/HG 

Statutul 
actual 

ObservaŃii 

1 Geografia mediului 
2002, 944/2002 
 

Autorizat,  
În curs de evaluare externă 
pentru acreditare 

2 
Fotografie, cinematografie, 
media 

2003, 1082/2003 Autorizat  

3 C
lu

j-
N

ap
oc

a 

RelaŃii internaŃionale – 
studii europene 

2005, 1609/2004 Autorizat 
Autorizat în 2004, cu 
şcolarizare din anul universitar 
2005/2006 

4 
Contabilitate şi informatică 
de gestiune 

2001, 410/2002 Autorizat 
Propus pentru acreditare de 
ARACIS 

5 Economie agroalimentară 2001, 410/2002 Autorizat 
Neavizat, în curs de elaborare a 
evaluării interne 

6 Economie generală 2002, 944/2002 Autorizat 
În curs de evaluare externă 
pentru acreditare 

7 Economia mediului 2003, 693/2003 Autorizat  

8 
Limba şi literatura română 
– Limba şi literatura 
engleză 

2001, 410/2002 Autorizat 
Propus pentru acreditare de 
ARACIS 

9 Sociologie 2001, 410/2002 Autorizat 
Propus pentru acreditare de 
ARACIS, cu vizită după doi ani 

10 
Comunicare şi relaŃii 
publice 

2003, 1082/2003 Autorizat  

11 
Ingineria produselor 
alimentare 

2002, 944/2002 Autorizat  

12 

M
ie

rc
ur

ea
 C

iu
c 

Ingineria şi protecŃia 
mediului în industrie 

2002, 944/2002 Autorizat  

13 Informatică 2001, 410/2002 Autorizat 
Propus pentru acreditare de 
ARACIS 

14 Pedagogie 2001, 410/2002 Autorizat 
Neavizat, în lichidare din 
2009/2010 

15 
Comunicare şi relaŃii 
publice 

2002, 944/2002 Autorizat 
În curs de evaluare externă 
pentru acreditare 

16 
Automatică şi informatică 
aplicată 

2001, 410/2002 Autorizat 
Propus pentru acreditare de 
ARACIS 

17 Mecatronică 2001, 410/2002 Autorizat 
Propus pentru acreditare de 
ARACIS 

18 Calculatoare 2001, 410/2002 Autorizat 
Propus pentru acreditare de 
ARACIS 

19 Horticultură 2003, 693/2003 Autorizat  
20 

T
âr

gu
-M

ur
eş

 

Traducere-interpretare 2008, 635/2008 Autorizat  
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4.2. Admiterea 

Admiterea candidaŃilor are loc pe baza Regulamentului de admitere al UniversităŃii 

(Anexa 4.2) şi regulamentelor de admitere proprii ale facultăŃilor, derivate din prima, toate 

revizuite anual conform Ordinului Ministrului. Cifra de şcolarizare este stabilită anual de 

Senat şi de Consiliul Director al FundaŃiei, cel târziu în luna februarie, încadrându-se în 

cifrele de şcolarizare aprobate de CNEAA/ARACIS, respectiv de MEC pentru programele 

de studiu autorizate provizoriu sau propuse spre acreditare. Cifrele de şcolarizare aprobate 

sunt aduse la cunoştinŃa celor interesaŃi, prin postare pe site-ul universităŃii 

(www.sapientia.ro/admitere). Universitatea editează anual Ghidul admiterii, care se 

distribuie instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar, asociaŃiilor de tineret, birourilor de 

informaŃii pentru elevi din regiunile interesate. Toate informaŃiile legate de concursul de 

admitere se afişează pe website-ul instituŃiei şi a facultăŃilor (www.sapientia.ro). 

Pentru a evita discriminarea de orice natură a candidaŃilor, Regulamentul de admitere 

stipulează că limba de susŃinere a probelor de concurs este stabilită de candidat prin 

completarea fişei de înscriere, facultăŃile fiind obligate să asigure traducerea subiectelor, 

chestionarelor sau a testelor pentru solicitanŃi. Înscrierea se face numai pe baza diplomei de 

bacalaureat sau echivalentă, respectiv a adeverinŃei care înlocuieşte diploma de bacalaureat, 

recunoscute oficial. CandidaŃii din statele UE sunt înscrişi conform procedurilor şi cu 

aprobarea MEC. Înmatricularea candidaŃilor declaraŃi reuşiŃi se face prin decizia rectorului, 

când cursanŃii încheie 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 condiŃiile de promovare şi – după caz – cele financiare 

stipulate în regulamente şi conducerea facultăŃii, pe de altă parte. 

ModalităŃile de recrutare a candidaŃilor variază de la an la an. Pe lângă informarea în 

scris, format clasic şi electronic, folosind pentru aceasta din urmă paginile web ale instituŃiei, 

ale facultăŃilor, unele portaluri, universitatea organizează anual o caravană de informare a 

liceenilor, viitori cursanŃi. În acest scop, împreună cu asociaŃia studenŃilor, reprezentanŃii 

programelor de studiu vizitează majoritatea liceelor care au cursuri cu limba de predare 

maghiară, făcând astfel o informare concretă, directă şi de la sursă a celor interesaŃi, 

prezentând oportunităŃile oferite de programele de studii şi facilităŃile asigurate de centrele 

de studiu.  

Informarea viitorilor cursanŃi este realizată şi prin acŃiunea comună a centrelor de 

studiu şi AsociaŃia studenŃilor desfăşurată în mod tradiŃional sub denumirea ZILELE 

PORłILOR DESCHISE. La această acŃiune sunt invitate liceele din regiune, fiind prezentate 
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facilităŃile de studiu şi cercetare, mai ales realizările cadrelor didactice şi ale studenŃilor în 

diferitele domenii de ştiinŃă şi artă, precum şi alte aspecte interesante din viaŃa UniversităŃii. 

Tabelul 4.2. Procedura de admitere a cursanŃilor în anul universitar 2008/2009 

Nr 
crt 

Centrul 
de 

studiu 
Specializarea 

Cifra 
de 

şcolari
zare 

Procedura de admitere (criterii de 
admitere) 

1 Geografia mediului 25 
- media din liceu la disciplinele fizică, chimie, 
biologie, geografie – 80% 
- media examenului de bacalaureat – 20% 

2 Fotografie, cinematografie, 
media 

20 

- examen de capacitate, probă orală eliminatorie – 
40% 
- analiză de film (probă scrisă) – 40% 
- istorie universală (probă scrisă) – 20% 

3 

C
lu

j-
N

ap
oc

a 

RelaŃii internaŃionale – studii 
europene 

40 - media examenului de bacalaureat – 50% 
- media generală din liceu – 50% 

4 Contabilitate şi informatică de 
gestiune 

50 

5 Economie agroalimentară 50 

6 Economie generală 50 

7 Economia mediului 50 

- test de abilitate – max. 60 puncte 
- rezultate din liceu – max. 20 puncte 
- rezultate de la examenul de bacalaureat – max. 20 
puncte 
- examen de limbă străină – 5 puncte 
- examen ECDL – 5 puncte 

8 Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura engleză 

50 

- probă orală de competenŃe comunicaŃionale în 
limba maghiară - eliminator 
- test de limba română 
- test de limba engleză 

9 Sociologie 50 

10 Comunicare şi relaŃii publice 50 
- interviu (eliminator) 
- media generală din liceu – 100% 

11 Ingineria produselor 
alimentare 

50 

12 

M
ie

rc
ur

ea
 C

iu
c 

Ingineria şi protecŃia mediului 
în industrie 

50 

- media din liceu la disciplinele fizică, chimie, 
biologie, matematică – 75% 
- media examenului de bacalaureat – 25% 

13 Informatică 50 

14 Automatică şi informatică 
aplicată 

40 

15 Mecatronică 50 

16 Calculatoare 40 

- nota obŃinută la examenul de bacalaureat din 
matematică sau fizică sau informatică sau media 
generală de bacalaureat – 100%  

17 Comunicare şi relaŃii publice 40 

18 Pedagogie 40 

- nota obŃinută la examenul de bacalaureat din 
limba şi literatura maghiară sau limba şi literatura 
română sau media generală de bacalaureat – 100% 

19 Horticultură 30 
- nota obŃinută la examenul de bacalaureat din 
matematică sau biologie sau media generală de 
bacalaureat – 100% 

20 

T
âr

gu
-M

ur
eş

 

Traducere-interpretare 40 

- nota obŃinută la examenul de bacalaureat din 
limba şi literatura maghiară – 1/3 
- nota obŃinută la examenul de bacalaureat din 
limba şi literatura română – 1/3 
- nota obŃinută la examenul de bacalaureat din 
limba germană sau limba engleză (sau examen de 
competenŃă lingvistică)– 1/3 

Modul de admitere a cursanŃilor a variat de-a lungul anilor, de la admiterea clasică cu 

evaluarea cunoştinŃelor la discipline considerate definitorii în viitoarea meserie, până la 

testul de inteligenŃă, sau de la interviu până la concursul pe baza rezultatelor şcolare 
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obŃinute. O imagine clară a modului de admitere în anul universitar 2008/2009 şi 2009/2010 

se poate obŃine parcurgând informaŃiile din tabelul 4.2. 

Imaginea 2: Festivitatea de deschidere a anului universitar la Miercurea Ciuc 

 

4.3. Organizarea procesului de învăŃământ şi finalizarea studiilor 

4.3.1. Organizarea studiilor 

Activitatea profesională a studenŃilor este organizată în conformitate cu planurile de 

învăŃământ ale programelor de studiu autorizate sau propuse spre acreditare, având la bază 

sistemul de credite transferabile ECTS. Fiecare disciplină dintr-un semestru se finalizează cu 

o formă de evaluare (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs sau admis/respins în cazul 

educaŃiei fizice). Fiecărei discipline din planul de învăŃământ îi este atribuit, Ńinând cont de 

efortul depus pentru îndeplinire (asistenŃă la curs, la orele de aplicaŃii, studiu individual) un 

număr de credite transferabile. Creditul alocat este atributul disciplinei şi nu poate fi divizat. 

Fişele disciplinelor, întocmite unitar, precizează pe lângă cuantumul de ore, repartiŃia 

acestora pe activităŃi, numărul de credite, condiŃionările, informaŃii despre titular/titulari, 

modul de derulare a evaluării, ponderea aprecierilor de la diferite activităŃi şi, nu în ultimul 

rând, bibliografia minimală accesibilă. Derularea procesului de predare, învăŃare şi evaluare 

se realizează pe baza Regulamentului de studiu şi de examen (Anexa 4.3.a) şi în conformitate 

cu Procedurile de evaluare a cunoştinŃelor dobândite de studenŃi, aprobate de Senat (Anexa 

4.3.b).  

FormaŃiile de studiu stabilite conform reglementărilor în vigoare sunt dimensionate în 

concordanŃă cu mărimea şi cu dotarea sălilor şi laboratoarelor. (detalii în Anexa 4.4)  
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StudenŃii au posibilitatea de a-şi stabili ruta individuală de studiu, de a îndeplini mai 

mult de 60 de credite într-un an, precum şi de a urma studii paralele la două specializări în 

cadrul UniversităŃii. Promovarea dintr-un an de studiu în altul este condiŃionată de 

îndeplinirea unor anumite criterii de performanŃă. Dacă la începutul funcŃionării instituŃiei 

numărul de credite transferabile ce trebuiau obŃinute pentru a trece dintr-un an în altul era de 

30, odată cu evoluŃia calităŃii întregului sistem educaŃional, acest cuantum s-a modificat, 

actualmente fiind necesare pentru promovare 40 de credite, iar pentru obŃinerea bursei de 

merit sau a celei de studii îndeplinirea a cel puŃin 30 credite pe semestru pe toată perioada de 

şcolarizare până în momentul solicitării. 

În urma realizării cerinŃelor impuse de planul de învăŃământ al specializării, în 

vederea obŃinerii diplomei de finalizare a studiilor în cadrul instituŃiilor de învăŃământ 

superior acreditate, universitatea eliberează absolvenŃilor AdeverinŃă de absolvire (model 

Anexă 4.5.) şi Foaie matricolă (model Anexă 4.6.), respectiv Suplimentul la diplomă, 

conform legislaŃiei în vigoare (model Anexă 4.7.a şi b).  

Aceste documente de evidenŃă legală, eliberate absolvenŃilor promoŃiei respective, în 

momentul înscrierii la examenul de diplomă/licenŃă, conŃin toate discipline parcurse de 

cursanŃi, obligatorii, opŃionale şi facultative studiate în cadrul UniversităŃii sau în alte 

instituŃii, acestea din urmă fiind echivalate conform reglementărilor în vigoare. 

 

Imaginea 3: Ultimul 

clopoŃel la facultăŃile din 

Miercurea Ciuc 
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4.3.2. Finalizarea studiilor 

Examenul de finalizare a studiilor este organizat, conform legii, în urma acordului 

ARACIS (Anexa 4.8), de către instituŃii de învăŃământ superior acreditate. În acest scop 

instituŃia înştiinŃează din timp AgenŃia despre promoŃiile de absolvenŃi de la diferite 

programe de studiu, care îşi finalizează studiile, solicitând în scris aprobarea referitoare la 

UniversităŃile acreditate organizatoare de examen de diplomă. După primirea acordului 

ARACIS Universitatea demarează acŃiunea de organizare a examenelor de finalizare a 

studiilor, încheind protocoale-convenŃii cu instituŃiile organizatoare de examene de finalizare 

a studiilor (Anexa 4.9). Persoanele care au efectuat activităŃi didactice cu absolvenŃii nu au 

făcut parte din comisiile pentru susŃinerea examenelor de finalizare a studiilor. În perioada 

autorizării provizorii promoŃiile de absolvenŃi ai UniversităŃii au susŃinut examenele de 

finalizare a studiilor în universităŃi de prestigiu, după cum se poate constata din datele 

prezentate în anexa. 4.10. 

CunoştinŃele dobândite pe parcursul şcolarizării, probate cu ocazia examenelor de 

finalizare a studiilor, sunt atestate de gradul ridicat de promovare (peste 90%) a examenelor 

prezentate în tabelul 4.3.a şi de mediile absolvenŃilor obŃinute la examenele de finalizare a 

studiilor redate în tabelele 4.3.b şi 4.3.c. Din datele prezentate se poate observa că în 

majoritatea cazurilor absolvenŃii universităŃii au obŃinut rezultate superioare la examenele de 

finalizare a studiilor în comparaŃie cu media de absolvire, fapt ce subliniază preocuparea 

susŃinută a corpului profesoral pentru o activitate didactică de calitate. Aceste rezultate 

îmbucurătoare la examenele de finalizare a studiilor obŃinute de absolvenŃii universităŃii 

constituie în acelaşi timp şi un calificativ al muncii cadrelor didactice titulare şi asociate, 

angrenate în procesul instructiv educativ desfăşurat în instituŃie. 
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Tabelul 4.3.a. Date centralizatoare privind gradul de finalizare a studiilor. 

Programul de studiu Nr. 
absolvenŃi 

Nr. 
licenŃiaŃi 

Promovabi-
litatea ex.  
de licenŃă 

Nr. 
absolvenŃi 

Nr. 
licenŃiaŃi 

Promovabi-
litatea ex. 
de licenŃă 

Nr. 
absolvenŃi 

Nr. 
licenŃiaŃi 

Promovabi-
litatea ex. 
de licenŃă 

Nr. 
absolvenŃi 

Nr. 
licenŃiaŃi 

Promovabi-
litatea ex. de 

licenŃă 

 PromoŃia 2005 PromoŃia 2006 PromoŃia 2007 PromoŃia 2008 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste - Miercurea Ciuc 

Lb. şi lit. romană – Lb. şi lit. engleză 29 29 100.00% 24 24 100.00% 18 18 100.00% 26 23 88.46% 

Economie agroalimentară 29 29 100.00% 18 18 100.00% 18 18 100.00% 20 19 95.00% 

Contabilitate şi inf. de gestiune 35 35 100.00% 34 34 100.00% 34 34 100.00% 45 44 97.78% 

Economie generală       23 23 100.00% 27 27 100.00% 29 29 100.00% 

Economia mediului             6 5 83.33% 15 15 100.00% 

Facultatea de ŞtiinŃe  - Miercurea Ciuc 

Sociologie 20 20 100.00% 16 16 100.00% 14 14 100.00% 17 13 76.47% 

Comunicare şi relaŃii publice             26 26 100.00% 34 33 97.06% 

Ingineria produselor alimentare             18 18 100.00% 33 30 90.91% 

Ingineria şi prot. mediului în ind.             13 13 100.00% 19 19 100.00% 

Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste - Târgu-Mureş 

Pedagogie 30 30 100.00% 35 35 100.00% 29 29 100.00% 36 30 83.33% 

Comunicare şi relaŃii publice       26 26 100.00% 24 24 100.00% 33 30 90.91% 

Mecatronică       13 13 100.00% 26 26 100.00% 18 18 100.00% 

Automatică şi inf. aplicată       18 17 94.44% 14 14 100.00% 12 12 100.00% 

Calculatoare       13 13 100.00% 33 33 100.00% 19 18 94.74% 

Horticultură             14 14 100.00% 26 26 100.00% 

Informatică 22 22 100.00% 21 21 100.00% 25 25 100.00% 26 23 88.46% 

Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte - Cluj-Napoca 

Geografia mediului       4 4 100.00% 13 12 92.31% 11 11 100.00% 

Cinematografie, fotografie, media             13 13 100.00% 15 14 93.33% 
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Tabelul 4.3.b. Date comparative privind media generală la absolvire şi la examenul de licenŃă a promoŃiilor 2005…2008 

 
PromoŃia 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Programul de studiu /Specializarea 

Media 
generală de 
absolvire 

Media 
examenului 
de licenŃă 

Media 
generală 

de 
absolvire 

Media 
examenului 
de licenŃă 

Media 
generală 

de 
absolvire 

Media 
examenului 
de licenŃă 

Media 
generală de 
absolvire 

Media 
examenului 
de licenŃă 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste - Miercurea Ciuc (studii de lungă durată) 

Economie agroalimentară 8.21 7.12 7.54 7.25 7.25 8.34 7.12 8.39 
Economie generală - - 7.91 9.04 7.53 8.99 7.58 8.71 
Economia mediului - - - - 7.64 9.33 7.19 8.45 
Contabilitate şi informatică de gestiune 8.19 7.47 8.32 7.22 8.19 8.83 7.57 8.86 
Limba şi literatura română - engleză 8.35 8.15 8.31 8.26 7.78 8.49 7.52 8.73 

Facultatea de ŞtiinŃe -Miercurea Ciuc (studii de lungă durată) 
Sociologie 8.47 7.20 8.85 7.83 8.74 7.90 8.55 7.67 
Comunicare şi relaŃii publice - - - - 9.18 8.97 8.53 7.12 
Ingineria şi protecŃia mediului în industrie - - - - 8.20 9.00 7.97 9.21 
Ingineria produselor alimentare - - - - 8.14 9.08 8.04 9.08 

Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste –Târgu-Mureş (studii de lungă durată) 

Pedagogie 9.06 8.68 9.04 7.70 9.00 7.99 8.61 8.72 
Comunicare şi relaŃii publice - - 8.79 8.82 8.87 8.83 8.71 7.59 
Informatică 8.30 8.14 7.93 7.75 8.22 8.13 7.63 8.30 
Automatică şi informatică aplicată - - 7.40 8.20 7.69 8.41 7.72 8.83 
Calculatoare - - 8.31 8.24 7.94 8.50 8.48 8.25 
Mecatronică - - 8.32 9.18 8.07 9.38 7.88 9.39 
Horticultură - - - - 8.75 9.51 8.25 9.55 

Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte din Cluj-Napoca (studii de lungă durată) 

RelaŃii internaŃionale - studii europene - - - - - - - - 
Geografia mediului - - 8.30 8.83 8.03 8.70 7.90 8.91 
Fotografie, cinematografie, media - - - - 8.74 8.92 8.52 9.02 
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Tabelul 4.3.b. Date comparative privind media generală la absolvire şi la examenul de licenŃă a promoŃiei 2007-2008 BSc. 

PromoŃia 

2007-2008 

Programul de studiu de licenŃă 

Media generală de 
absolvire 

Media examenului de 
licenŃă 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc 

Economie agroalimentară 7.46 7.38 
Economie generală 7.38 7.61 
Economia mediului 7.07 8.00 

Contabilitate şi informatică de gestiune 7.88 7.96 
Limba şi literatura română - engleză 7.39 8.62 

Facultatea de ŞtiinŃe din Miercurea Ciuc 

Sociologie 8.25 8.10 
Comunicare şi relaŃii publice 8.60 6.70 

Ingineria şi protecŃia mediului în industrie - - 
Ingineria produselor alimentare - - 

Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureş 

Pedagogie 8.19 7.85 
Comunicare şi relaŃii publice 8.62 7.19 

Informatică 8.21 8.55 
Automatică şi informatică aplicată - - 

Calculatoare - - 
Mecatronică - - 
Horticultură - - 

Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte din Cluj-Napoca 

Studii europene   
Geografia mediului 8.05 8.83 

Cinematografie, fotografie, media - - 
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4.4. Personalul didactic şi administrativ 

În anul universitar 2008/2009 la începutul semestrului I erau implicate în activitatea 

didactică a universităŃii 178 de cadre didactice titulare, 104 cadre didactice asociate de la alte 

universităŃi din Ńară şi străinătate, respectiv specialişti din domeniul disciplinelor suplinite, şi 

un număr de 135 persoane încadrate ca personal didactic auxiliar şi administrativ. Pe 

parcursul anului universitar, datorită derulării unor concursuri legale, structura personalului 

didactic s-a modificat, actualmente fiind ocupate cu norma de bază 180 de posturi didactice, 

dintre care 11 profesori, 30 conferenŃiari 70 şef lucrări/lectori, 51 asistenŃi şi 18 preparatori. 

Structura personalului didactic pe centre de studii şi catedre este redată în tabelul 4.4, pe 

facultăŃi şi catedre în tabelul 4.5., iar datele primare de identificare în anexa 4.11. Lista 

personalului didactic de la fiecare program de studiu este redată în anexa 4.12.a.  

SituaŃia cadrelor didactice pensionate care desfăşoară activităŃi didactice şi de cercetare este 

redată în tabelul 4.6, conŃinând numărul persoanelor implicate, iar lista acestora în anexa 

4.12.b. Aceştia, cu excepŃia celor angajaŃi prin cumul, ocupă fracŃiuni de posturi, fără a 

depăşi în nici un caz o normă didactică. 

Tabelul 4.4. Centralizarea situaŃiei 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 

Ocupat 
cu c.d. 
titular 

Post 
vacant 

Total 
posturi 

Ocupat 
cu c.d. 
titular 

Post 
vacant 

Total 
posturi 

Ocupat 
cu c.d. 
titular 

Post 
vacant 

Total 
posturi 

Ocupat 
cu c.d. 
titular 

Post 
vacant 

Total 
posturi 

profesor 7 6 13 4 2 6 0 0 0 11 8 19 
conferentiar 9 5 14 16 5 21 5 1 6 30 11 41 
lector 29 19 48 31 25 56 10 8 18 70 52 122 
asistent 27 9 36 19 8 27 5 4 9 51 21 72 
preparator 9 3 12 4 5 9 5 0 5 18 8 26 

 81 42 123 74 45 119 25 13 38 180 100 280 

 

Tabelul 4.5. SituaŃia posturilor didactice pe facultăŃi şi catedre 

Catedra Postul Facultatea 
 

SituaŃia 
Prof Conf Lector Asist. Prep 

Total 0 3 6 1 2 
Ocupat 0 3 5 1 2 

ŞtiinŃa Mediului 

Vacant 0 0 1 0 0 
Total 0 2 8 5 0 

Ocupat 0 2 3 4 0 
Studii europene 

Vacant 0 0 5 1 0 
Total 0 1 4 3 3 

Ocupat 0 1 2 0 3 

Facultatea de ŞtiinŃe şi 
Arte din Cluj-Napoca 

Media 

Vacant 0 0 2 3 0 
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Tabelul 4.5. SituaŃia posturilor didactice pe facultăŃi şi catedre(continuare) 

Catedra Postul Facultatea 
 

SituaŃia 
Prof Conf Lector Asist. Prep 

Total 1 4 11 6 2 
Ocupat 0 3 5 4 2 

ŞtiinŃe Economice şi 
Matematică 

Vacant 1 1 6 2 0 
Total 1 1 7 2 5 

Ocupat 1 1 5 2 4 
ŞtiinŃa Afacerilor 

Vacant   2  1 
Total 2 3 6 10 2 

Ocupat 1 3 2 9 2 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi 
Umaniste din Miercurea Ciuc 

ŞtiinŃe Umane 

Vacant 1  4 1  
Total 3 1 10 5 2 

Ocupat 1 0 10 2 1 
ŞtiinŃe Tehnice şi 
ŞtiinŃe ale Naturii 

Vacant 2 1  3 1 
Total 2 1 4 5 1 

Ocupat 1  3 4  
ŞtiinŃe Alimentare 

Vacant 1 1 1 1 1 
Total 4 4 10 8  

Ocupat 3 2 4 6  

Facultatea de ŞtiinŃe din Miercurea 
Ciuc 

ŞtiinŃe Sociale 

Vacant 1 2 6 2  
Total 1 6 13 14 2 

Ocupat 1 3 8 8  
ŞtiinŃe Umaniste 

Vacant  3 5 6 2 
Total 2 3 7 7 1 

Ocupat 1 3 4 7 1 
Matematică-Informatică 

Vacant 1  3   
Total 1 5 7 1 1 

Ocupat 1 5 4   
Inginerie mecanică 

Vacant   3 1 1 
Total 1 3 18 4 3 

Ocupat 1 2 10 3 1 
Inginerie electrică 

Vacant  1 8 1 2 
Total 1 4 11 1 2 

Ocupat  3 5 1 2 

Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi 
Umaniste 

Horticultură 

Vacant 1 1 6   
Total 19 41 122 72 26 

Ocupat 11 30 70 51 18 
Total Universitate  

Vacant 8 11 52 21 8 

  

Tabelul 4.6. SituaŃia cadrelor didactice pensionate(a se vedea şi anexa 4.12.b) 

Nr cadre didactice pensionate Modul de suplinire a 
a orelor 

Centrul de studiu 

Cu titlul de 
profesor 

Cu titlul de 
conferenŃiar 

lector Cumul Plata cu 
ora 

Cluj-Napoca  1  1  
Miercurea Ciuc 1 2  1 2 
Târgu-Mureş 2  4  6 

 

Calitatea personalului didactic este asigurată printr-o selecŃie exigentă, conform 

Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice (Anexa 4.13) elaborat în baza 

legislaŃiei în vigoare. Concursurile didactice sunt organizate semestrial, cu respectarea 
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dispoziŃiilor legale privind publicarea posturilor, înscrierea candidaŃilor, derularea 

examenelor şi validarea rezultatelor în consiliile facultăŃilor şi Senat. Invitarea unor 

specialişti de marcă în comisiile de examinare şi la concursurile pe posturi de lector (sau 

asistent), a constituit şi constituie o practică a conducerii UniversităŃii, care consideră aceasta 

ca o premisă a calităŃii selecŃiei personalului. O evidenŃă a modului de organizare a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice este redată în anexa 4.14 din care rezultă, 

că pentru toate posturile didactice, de la preparator la profesor universitar, concursurile au 

fost organizate conform regulamentului, în acord cu legislaŃia în vigoare. CompetenŃele 

profesionale ale personalului didactic, demonstrate prin diplome de licenŃă, master şi doctor, 

respectiv prin concurs validat la nivel naŃional, sunt în concordanŃă cu disciplinele predate în 

cadrul programelor de studii în care funcŃionează (a se vedea anexa 4.15). 

Cu ocazia examenelor pentru ocuparea posturilor didactice s-a urmărit cu rigurozitate 

demonstrarea pregătirii pedagogice. SituaŃia pregătirii pedagogice a asistenŃilor şi 

preparatorilor este redată în anexa 4.16. În situaŃii de excepŃie, cei în cauză s-au angajat să 

obŃină aceste competenŃe în termenul prescris de lege, prin frecventarea unor cursuri ale 

Departamentelor pentru Pregătirea Cadrelor Didactice (Anexa 4.17). 

În scopul asigurării calităŃii actului didactic din cadrul orelor suplinite prin cumul sau 

plata cu ora, catedrele organizează concursuri interne pentru selectarea personalului de 

specialitate, concursuri ce au la bază criteriile legale şi profesionale. În derularea activităŃilor 

didactice şi de cercetare Universitatea apelează la specialişti de marcă din universităŃi de 

prestigiu româneşti şi străine, invitând profesori pentru susŃinerea de prelegeri şi conferinŃe, 

ca şi pentru coordonare de grupe de cercetare.  

EvoluŃia posturilor didactice şi a gradului de ocupare a acestora cu cadre didactice 

titulare este redată în figura 4.1.  

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

asociat se realizează pe baza statelor de funcŃii, care se elaborează la nivelul catedrelor 

conform Procedurii de întocmire a statelor de funcŃii (Anexa 4.18). Sarcinile didactice 

concrete pentru fiecare post didactic (cuantumul orelor de contact direct cu formaŃiile de 

studii şi individual cu studenŃii în cadrul orelor de consultaŃii şi de îndrumare/tutorial) sunt 

prevăzute în Statul de FuncŃii (Anexa 4.19) şi în Fişa postului, care constituie anexa 

contractului individual de muncă (modelul Fişei în Anexa 4.20). 

În scopul înlesnirii unei pregătiri adecvate a activităŃii didactice Universitatea a 

stabilit un indicator al numărului de ore ce pot fi suplinite prin cumul ori plata cu ora. 

Conform Normativului intern, un cadru didactic titular nu poate fi remunerat suplimentar 
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decât pentru maxim o normă şi jumătate. Gradul de ocupare a cadrelor didactice titulare şi 

asociate este redat în anexa 4.21. De aici se poate constata că nu există nici un cadru didactic 

titularizat în învăŃământul superior care conform propriei declaraŃii să acopere mai mult de 3 

norme didactice într-un an universitar.  

EvoluŃia numărului şi calităŃii cadrelor didactice
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Figura 4.1. Dinamica personalului didactic 2001-2008 sem I. 

 

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 în condiŃii grafice corespunzătoare a acestora în cadrul Editurii Scientia. 

Lista materialelor didactice elaborate de personalul didactic şi editate cu sprijinul 

universităŃii este prezentată în anexa 4.22.a. Materialele didactice elaborate în format 

electronic (cursuri, îndrumătoare, culegere de texte, prezentări power point, studii de caz, 

etc.) sunt postate pe paginile web ale facultăŃilor (a se vedea anexa 4.22.b). 

Una dintre priorităŃile conducerii universităŃii este atragerea tinerilor valoroşi către 

cariera universitară, asigurând prin sistemul instituŃiilor patronate de FundaŃia Sapientia 

burse de doctorat cadrelor didactice titulare, facilitând astfel dobândirea unor abilităŃi 

profesionale şi titluri academice adecvate (a se vedea anexa 4.23). 

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

format din persoane cu studii superioare sau medii, conform cerinŃei postului ocupat. 

AtribuŃiile personalului administrativ sunt stabilite în Fişa postului, anexă la contractul 

individual de muncă (Anexa 4.24). SituaŃia personalului didactic auxiliar, respectiv 

administrativ este prezentată în anexa 4.25. 
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5. Activitatea de cercetare ştiinŃifică 

5.1. Organizarea şi desfăşurarea activităŃii de cercetare 

Activitatea de cercetare ştiinŃifică este organizată şi desfăşurată începând din acest an 

universitar fie în cadrul centrelor de cercetare acreditate intern pe baza unui regulament 

similar cu cel folosit de ANC pentru obŃinerea atestatului de PC, fie în cadrul catedrelor, în 

strânsă legătură cu programele de studiu coordonate de acestea. łinând cont de statutul 

actual al UniversităŃii, care limitează posibilitatea de participare la competiŃii naŃionale şi 

internaŃionale, FundaŃia Sapientia a dezvoltat un cadru propriu de stimulare a cercetării prin 

înfiinŃarea Institutului Programelor de Cercetare- IPC, care oferă posibilitatea obŃinerii de 

granturi individuale sau colective pe bază de concurs (Anexa 5.1.a-b, Anexa 5.2.a-b). 

SelecŃia temelor finanŃate se face în baza unui punctaj acordat de experŃii evaluatori, 

personalităŃi de marcă ale domeniilor de ştiinŃă din Ńară şi străinătate. La aceste granturi 

oferite de IPC studenŃii au acces direct, fiind cooptaŃi în colective mixte cadre didactice şi 

studenŃi. Granturile finanŃate de IPC în perioada 2004–2008 şi valoarea acestora sunt 

cuprinse în Anexa 5.3.a. şi Anexa 5.3.b. 

În acest an universitar IPC finanŃează un număr de 36 teme, conform datelor din 

anexa 5.3.c. 

Pe lângă cercetările abordate în sistemul Sapientia, concomitent cu evoluŃia numerică 

a personalului didactic şi sporirii competenŃelor acestuia, colectivele de cercetare din cadrul 

catedrelor s-au implicat în proiecte de cercetare şi dezvoltare interne sau internaŃionale de 

mare anvergură, prin cooperare cu instituŃii din Ńară şi străinătate (a se vedea anexa 5.4). 

Programele de studiu au posibilitatea de a se conecta în activitatea de cercetare regională şi 

naŃională, soluŃionând prin granturi, proiecte şi contracte probleme specifice regiunilor. 

În anul universitar 2007/2008 s-a iniŃiat atestarea ştiinŃifică a UniversităŃii conform 

prevederilor HG 551/2007 la Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică, respectiv 

acreditarea Centrului de Cercetări de Biochimie şi Biotehnologii din Miercurea Ciuc, care a 

fost propus pentru atestarea capacităŃii de a desfăşura activităŃi de cercetare-dezvoltare. 

Concomitent cu această acŃiune Universitatea a organizat activitatea de cercetare prin 

atestarea internă a următoarelor centre de cercetare: 

Centrul de Cercetare ConfluenŃe Interculturale al Catedrei de ŞtiinŃe Umaniste al 

FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste 

Centrul de Cercetare  „MATINFO”Sapientia al Catedrei de Matematică-Informatică 

a FacultăŃii de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste a UniversităŃii Sapientia 
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Centrul de Cercetare STIINTA MEDIULUI AZI "STIMEDA" al Catedrei de 

Geografia Mediului a FacultăŃii de ŞtiinŃe şi Arte 

CENTRUL de CERCETĂRI de BIOCHIMIE şi BIOTEHNOLOGII 

Centrul de Cercetare  "pentru Studii de Cinema şi Media"  al Catedrei de Media a 

FacultăŃii de ŞtiinŃe şi Arte 

Centrul de Cercetare de ŞtiinŃe Sociale Aplicate al Departamentului de ŞtiinŃe 

Sociale al FacultăŃii de ŞtiinŃe din M. Ciuc a UniversităŃii Sapientia 

Centrul de Cercetare în ComunicaŃie şi Media -Sapientia al Catedrei de ŞtiinŃe 

Umane Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureş 

Centrul de Cercetare „ACFA” Sapientia al Catedrei de Inginerie Electrică a 

FacultăŃii de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste 

Centrul de Cercetare „OECONOMICA”  al Catedrei de ŞtiinŃe Economice 

S-a elaborat de către Consiliul ŞtiinŃific al Senatului Planul strategic de cercetare al 

UniversităŃii pe perioada 2008–2013 redat în Anexa 5.5. În acest document se stipulează că 

principala preocupare a UniversităŃii va trebui să rămână asigurarea cadrului concurenŃial de 

participare la granturi, care vor trebui păstrate până la obŃinerea acreditării. De asemenea, 

odată cu înregistrarea UniversităŃii ca potenŃial contractor va fi necesară o informare promptă 

şi exactă a posibilităŃilor de obŃinere de fonduri prin competiŃie naŃională şi internaŃională, 

concomitent cu îmbunătăŃirea evidenŃei rezultatelor ştiinŃifice ale cercetărilor. 

5.2. Manifestări ştiinŃifice 

Se poate menŃiona că încă de la înfiinŃare Universitatea a devenit forumul unor ample 

dezbateri ştiinŃifice şi profesionale. În acest cadru se evidenŃiază o serie de acŃiuni de 

anvergură, redate succint în tabelul 5.1., care au constituit fermentul viitoarelor manifestări 

ştiinŃifice organizate în centrele de studiu.  

Tabelul 5.1. Manifestări ştiinŃifice organizate. 

Manifestarea Co-organizatori 
Impactul 

naŃ./intern
aŃional 

EdiŃii 

Centrul de Studiu Miercurea Ciuc 

ConferinŃa de dezvoltarea a Secuimii 
Grupul de lucru „łinutul Secuiesc 
2000” 

N 2001, 2002 

ConferinŃa “Activitatea ştiinŃifică 
maghiară în afara graniŃelor Ungariei” 

Academia Maghiară de ŞtiinŃe I 2002 

Dezvoltarea relaŃiilor dintre 
localităŃile înfrăŃite în scopul integrării 
cu succes în UE 

 I 2002 
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Tabelul 5.1. Manifestări ştiinŃifice organizate(continuare) 

Academia de vară Bolyai 
AsociaŃia pedagogilor maghiari din 
România 

N 
2003–2008, 
şase ediŃii 

Întâlnirea geologilor din Secuime 
AsociaŃia Geologilor din Secuime, 
Institutul de Geologie din Ungaria 

I 
2004–2008, 
cinci ediŃii 

Gestiunea pajiştilor montane Academia Maghiară I 2004 

A 8-a întâlnire a profesorilor 
universitari din Bazinul Carpatic 

Consiliul JudeŃean Harghita 
AsociaŃia  Mondială a Profesorilor 
Maghiari 

I 2004 

Apele minerale în Regiunea Carpatică 
FundaŃia Apele Subterane (Ungaria) 
Consiliul JudeŃean Harghita 
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 

I 
2004-2008, 
patru ediŃii 

4th Autum School of Rural Sociology  I 2004 

Colocviul: Şansele agriculturii 
transilvane şi a dezvoltării regionale 
în lumina învăŃămintelor integrării 
Ungariei 

Partidul popular european, Grupul 
parlamentar al democraŃilor europeni,  
Parlamentul european pentru 
minorităŃi 
FundaŃia Pro Minoritate 

I 2005 

Foresight - Strategii de viitor în pragul 
Uniunii Europene 

Consiliul JudeŃean Harghita I 
2005-2008, 
trei ediŃii 

“România şi Ungaria în procesul de 
aderare şi integrare în UE” 

Institutului NaŃional de Cercetări 
Economice din Bucureşti, Institutului 
de Economie Mondială din Budapesta 
Consiliul JudeŃean Harghita 

I 2005 

Actual Problems in Celestial 
Mechanics and Dynamical Astronomy 

Univ. Eötvös Loránd, Catedra de 
Mecanică şi Astronomie Budapest, 
Inst. Astronomic al Academiei 
Române, Bucureşti 

I 2006 

Workshop GLOBE  Locală 2006-2007 
„Cork + 10” – Regiunile rurale – noi 
perspective, 

Consiliul JudeŃean Harghita I 2006 

ConferinŃa InternaŃională de Chimie 

AsociaŃia Tehnico ŞtiinŃifică 
Maghiară din Transilvania-EMT,  
Univ. Babeş Bolyai, Casa de studii 
Jakab Antal – Miercurea Ciuc 

I 2006 

2nd Firtos Workshop 
Technische Universität München,  
Univ. Corvinus, Budapest 

I 2006 

ConferinŃă Omagială Bolyai Farkas  I 2006 
ConferinŃa de Imagologie: Românii în 
literatura maghiară şi maghiarii în 
literatura română 

 N 2007 

International Workshop on Complex 
Systems and Networks 

Centrul de cercetare al sistemelor 
complexe, Bucureşti, University of 
Notre Dame, USA 
Collegium Budapest 

I 2007 

The Second Transylvanian Summer 
School and Workshop 

UBB, KMEI, University of Notre 
Dame 

I 2008 

Politici educaŃionale şi practici 
pedagogice în  
context multilingv 

Institut pentru Studierea Problemelor 
MinorităŃilor NaŃionale 

N 2008 

Centrul de Studii Târgu-Mureş 
HEALTH-NET-CEEC 2001 – 
Informatics Tools to Restructure 
Health Care Services, First Meeting of 
the Central and Eastern European 
Countries (CEEC) 

Universitatea de Medicină şi farmacie 
dinTârgu-Mureş Procardia 

I 2001 
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Tabelul 5.1. Manifestări ştiinŃifice organizate(continuare) 
A 3rd Conference Bolyai – Gauss – 
Lobachevsky "Non-Euclidean 
Geometry in Modern Physics" 

  2002 

ConferinŃa mondială a profesorilor 
maghiari 

AsociaŃia  Mondială a Profesorilor 
Maghiari 

I 2005 

5th International Conference URB-
CORR 2006 - Study and Control of 
Corrosion in the Perspective of 
Sustainable Development of Urban 
Distribution Grids 

NCDIE ICPE CA – Bucureşti, 
Societatea de Electrochimie, 
UNiversitatea “Politehnica” din 
Bucureşti, Institutul de Chimie Fizică 
a Academiei Române “I.G. 
Murgulescu”. 

I 2006 

1st Transylvanian Summer School and 
International Workshop on Complex 
Systems and Networks 

Hungarian University Institute from 
Cluj, Center for Complexity Studies 
from Bucharest 

 2007 

Întâlnirea InternaŃională a 
Specialiştilor din Domeniul 
ConstrucŃiilor de Maşini, OGET 2008, 
Braşov 

Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Catedra de Mecanisme, 
Mecanică Fină şi Mecatronică, MTA 
– Comitetul Academic din Cluj-
Napoca, Universitatea Tehnică şi 
Economică din Budapesta Catedra de 
Mecatronică, Optică şi Mecanică Fină 
, Universitatea din Miskolc, 
Facultatea de Inginerie Mecanică, 
Universitatea „Széchenyi István” din 
Gyır, Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice, 
Universitatea „Pannon” din 
Veszprém, Institutul de ÎnvăŃământ 
Superior din Kecskemét, Facultatea 
de Inginerie „ Bánki Donát” 
Budapesta, AGIR, Cluj-Napoca 

 2008 

Centrul de studii Cluj-Napoca 
ConferinŃa de Cinema şi Studii Media 
din Transilvania 

 I 
2004-2008, 
patru ediŃii 

ConferinŃa de ŞtiinŃa Mediului în 
Bazinul Carpatic 

Universitatea din Pécs (2006), 
Universitatea din Debrecen (2008) 

I 
2005-2009, 
cinci ediŃii 

Workshop: The Modernization of East 
Central Europe: Social, Economic and 
Environmental Consequences of the 
Transylvanian Highway Projects 

 I 
2005-2006, 2 
ediŃii 

ConferinŃă memorială Fuchs Herman Societatea Bolyai N 2006 
ConferinŃă memorială Mészáros 
Miklós 

 I 2007 

Workshop InternaŃional “New 
Perspectives on Volcano Behavior, 
Volcanic Hazards and Volcanism-
Related Mineral Resources” 

European Science Foundation on ESF I 2007 

ConferinŃă cu participare 
internaŃională intitulată European 

Union, Nations and National 

Minorities 

UBB Cluj, Facultatea de ŞtiinŃe 
Politice,  
Institutul de ŞtiinŃe Politice, Centrul 
de studii etno-regionale al Academiei 
Maghiare,  
Institutul pentru Cercetarea 
MinorităŃilor NaŃionale 

I 2008 

Rezultatele cercetărilor ştiinŃifice desfăşurate în colectivele din cadrul centrelor, 

catedrelor şi departamentelor au fost comunicate, atât la manifestările ştiinŃifice organizate 

de universitate, cât şi la cele naŃionale şi internaŃionale (Tabelul 5.2., Anexa 5.6). EvoluŃia 
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participării personalului didactic la manifestări ştiinŃifice, culturale şi de artă este redată în 

anexa 5.7.  

Tabelul 5.2. Comunicări prezentate la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale 

Anul manifestării 
Facultatea 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Facultatea de ŞtiinŃe din Miercurea Ciuc 6 8 11 33 30 24 74 55 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi 
Umaniste din Miercurea Ciuc 

10 13 21 30 40 52 35 36 

Facultatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Umaniste 
din Târgu-Mureş 

23 28 53 46 69 73 76 72 

Facultatea de ŞtiinŃe şi Arte din Cluj-
Napoca 

8 13 18 25 19 17 14 35 

Total 47 62 103 134 158 166 199 198 

. 

5.3. Rezultatele cercetării 

 Rezultatele cercetărilor cadrelor didactice pe parcursul celor mai bine de 7 ani de 

funcŃionare sunt valorificate prin intermediul publicaŃiilor, participărilor la manifestările 

ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale, precum şi prin contractele, granturile şi comenzile 

soluŃionate. Din datele prezentate în Raportul de cercetare ştiinŃifică (Anexa 5.8.) precum şi 

din datele tabelului 5.3. se poate constata că odată cu consolidarea structurii catedrelor 

numărul de publicaŃii creşte, o parte dintre acestea fiind publicate în reviste cotate ISI sau 

indexate în baze de date. Rezultatele obŃinute de cadrele didactice ale UniversităŃii în acest 

domeniu a publicaŃiilor în reviste cotate ISI sau indexate în BDI sunt redate în tabelul 5.3.  

Tabelul 5.3. Lucrări ştiinŃifice publicate de personalul didactic al universităŃii. 

Articole Alte publicaŃii 

ANUL 
ISI BDI CNCSIS 

Alte 
reviste 

din 
străină-

tate 

Alte 
reviste 

din tară 

CărŃi la 
edituri 

CNCSIS 

Capi-
tole 
cărŃi 

În 
volu-
mele 

mani-
festă-
rilor 
şt. 

TOTAL 

2008 42 14 16 15 40 29 30 87 273 
2007 43 26 31 26 32 38 24 172 392 
2006 9 32 49 26 38 18 35 116 323 
2005 12 22 34 27 53 17 24 130 319 
2004 14 30 16 25 32 24 27 105 273 
2003 4 19 27 22 48 10 28 74 232 
2002 11 20 17 15 34 16 36 52 201 
2001 13 18 15 26 35 3 20 44 174 

TOTAL 148 181 205 182 312 155 224 780 2187 
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Imaginea 4. Laborator de cercetare la Miercurea Ciuc 

 
 
 

 

Imaginea 5. Laborator de 

cercetare la Târgu-Mureş 
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EvoluŃia numerică a granturilor, contractelor de cercetare şi de servicii realizate în centrele 

de studii şi în Universitate este redată în tabelul 5.4. şi anexa 5.9. EvoluŃia valorii granturilor, 

contractelor şi serviciilor este prezentată în fig.5.1. 

 
Tabelul 5.4. EvoluŃia numărului de granturi, contracte de cercetare şi servicii în perioada 2001/2008 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
FSEU Miercurea 
Ciuc  4 6 4 8 21 18 28 

FS Miercurea Ciuc  2 7 5 5 13 6 1 
Târgu-Mureş  8 16 24 35 31 24 33 

Cluj-Napoca 7 8 11 13 16 10 11 9 
Total Universitate 7 22 40 46 64 75 59 71 

 

EvoluŃia valorii granturilor, contractelor şi serviciilor
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Fig.5.1. EvoluŃia valorică a cercetării desfăşurate în universitate. în perioada 2001-2008 (RON) 

 

5.4. Editura 

În scopul facilitării instruirii adecvate a studenŃilor, ca şi a diseminării rezultatelor 

activităŃii ştiinŃifice a cadrelor didactice, FundaŃia Sapientia a înfiinŃat încă în anul 2001 

Editura Scientia, care ulterior a obŃinut acreditare din partea CNCSIS (Cod 133). Conform 

Regulamentului de funcŃionare a Editurii Scientia (Anexa 5.10) şi Regulamentului de 

publicare al acesteia (Anexa 5.11), manuscrisele destinate apariŃiei sunt recenzate atât intern 

(catedre, facultăŃi) (Anexa 5.12), cât şi extern, prin lectori de specialitate de prestigiu. De-a 
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lungul existenŃei sale Editura Scientia a publicat rezultatele cercetărilor finanŃate în sistemul 

IPC, manuale, cursuri universitare şi îndrumare necesare în procesul de învăŃământ, volume 

ale unor manifestări ştiinŃifice organizate de Universitate şi cărŃi de specialitate. InformaŃii 

suplimentare se regăsesc în anexa 5.13. 

5.5. Revista  

Creşterea vizibilităŃii activităŃii de cercetare este în strânsă corelaŃie cu existenŃa unei 

reviste ştiinŃifice proprii. În urma analizei situaŃiei, Senatul UniversităŃii a iniŃiat elaborarea 

concepŃiei revistei proprii şi a aprobat în octombrie 2007 denumirea acesteia (Acta 

Universitatis Sapientiae), structura şi formatul revistei, şi a stabilit sursele de finanŃare 

(Anexa 5.14.a). A fost numit redactorul şef al revistei şi redactorii celor cinci serii, grupate 

pe domeniile de ştiinŃă cultivate în universitate. Pagina de prezentare pe internet a revistei 

este: http://www.acta.sapientia.ro 

Revista apare în cinci domenii de ştiinŃă, după cum urmează:  

Arte şi litere (specializările ce aparŃin de acest domeniu sunt: limba şi literatura 

română limba şi literatura engleză; fotografie, cinematografie, media)  

ŞtiinŃe sociale (specializările aparŃinând acestui domeniu sunt: sociologie; 

comunicare socială şi relaŃii publice; studii europene, pedagogie) 

ŞtiinŃe ale naturii (specializările ce aparŃin de acest domeniu sunt: informatică, 

ştiinŃa mediului, matematică, chimie, fizică, biologie), 

ŞtiinŃe tehnice şi agricole (specializările ce aparŃin de acest domeniu sunt: inginerie 

alimentară, horticultură, ingineria mediului, automatică şi informatică aplicată, 

mecatronică, calculatoare) 

ŞtiinŃe juridice şi ştiinŃe economice (specializările ce aparŃin de acest domeniu sunt: 

contabilitate şi informatică de gestiune, economie). 

În cadrul unor domenii ştiinŃifice se editează mai multe serii. Senatul a aprobat 

apariŃia următoarelor 8 serii: 

• Mathematica, 2 numere pe an, ISSN 1844-6094,  

• Informatica, 2 numere pe an, ISSN 1844-6086, 

• Alimentaria, 2 numere pe an, ISSN 1844-7449, 

• Electrical and Mechanical Engineering, 1 număr pe an, ISSN 2065-5916, 

• Agriculture and Environment, 1 număr pe an, ISSN 2065–748X, 

• Film & Media Studies, 1 număr pe an, ISSN 2065-5924. 

• European and Regional Studies,  

• Philologica. 
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În momentul de faŃă sunt apărute primele numere din seriile: Mathematica (nr. 

1/2009), Informatica (nr. 1/2009), Alimentaria (nr. 1-2/2008 nr. 1/2009) (Anexa 5.14.b). În 

viitor vor fi lansate şi alte serii. 

Prestigiul ştiinŃific şi profesional al personalului didactic propriu este evidenŃiat şi 

prin numărul de cadre didactice redactori ai unor reviste şi publicaŃii naŃionale şi 

internaŃionale. După cum rezultă din Raportul de cercetare un număr de 17 cadre didactice 

sunt redactori la reviste din afara universităŃii. Tot ca o recunoaştere a competenŃei corpului 

profesoral se menŃionează că un număr de 6 titulari şi 8 asociaŃi sunt conducători de doctorat 

în şcoli doctorale din universităŃi de prestigiu. 

6. Baza materială 

6.1. Imobilele 

Dacă în momentul autorizării funcŃionării provizorii universitatea a funcŃionat în 

spaŃii închiriate, actualmente ea dispune de imobile adecvate procesului educaŃional şi de 

cercetare, realizate prin investiŃii importante. Clădirile construite, precum şi cele obŃinute 

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

la nivelul cerinŃelor actuale, activitate care continuă şi în 2008. În imaginile următoare sunt 

prezentate principalele edificii construite, modernizate, utilizate în procesul instructiv 

educativ şi câteva dintre spaŃiile reprezentative de învăŃământ şi cercetare. 

Imaginea 6. Clădirea administraŃiei centrale: Cluj-Napoca Str. Matei Corvin 4. 
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Imaginea 7. Clădirea centrului de studiu Miercurea Ciuc 

 

 

Imaginea 8. Noul edificiu al campusului de la Târgu-Mureş 
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SpaŃiile de învăŃământ, de cercetare, administrative şi dotările aferente sunt puse la 

dispoziŃia UniversităŃii de către FundaŃia Sapientia prin contracte de comodat, semnate pe de 

o parte între preşedinte şi rector, pe de altă parte de rector şi decanii facultăŃilor/centrelor de 

studii (anexele 1.9 şi 1.10). În aceste contracte se stipulează că Universitatea poate folosi 

patrimoniul imobiliar cedat (redat în Tabelul 6.1.a şi 6.1.b.) şi dotările aferente spaŃiilor 

utilizate în procesul instructiv-educativ, de cercetare, activităŃi culturale (Anexa 6.1), precum 

şi că aceasta are dreptul de a închiria spaŃiile neutilizate. De asemenea, FundaŃia asigură prin 

bugetul de venituri şi cheltuieli întocmite anual resursele financiare pentru exploatarea, 

întreŃinerea şi dezvoltarea acestui patrimoniu. 

 

Imaginea 9. Aula Mare a Centrului de studii din Miercurea Ciuc 

 

 

Imaginea 10. Aula Mare a Centrului de studii din Târgu-Mureş  
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Imaginea 11: Sala mare din clădirea Sediului 

 

Pe lângă imobilele din proprietatea FundaŃiei Sapientia, Universitatea utilizează spaŃii 

didactice închiriate: clădirea FacultăŃii de ŞtiinŃe şi Arte din Cluj-Napoca din str. Deva nr. 19 

(Anexa 6.2), respectiv sălile de sport pentru orele de educaŃie fizică din centrele de studiu 

Târgu-Mureş (Anexa 6.3) şi Miercurea Ciuc (Anexa 6.4.a) şi laboratorul media al 

programelor de studii sociologie şi comunicare de la centrul de studiu din Miercurea 

Ciuc(Anexa 6.4.b). 

Pentru asigurarea dezvoltării patrimoniului prevăzut în Planul strategic al 

UniversităŃii, FundaŃia a creat un fond constituit din valori imobiliare în proprietate. 

Pe termen scurt Universitatea va demara construcŃia clădirii FacultăŃii de la Cluj-

Napoca, respectiv a căminului de la Târgu-Mureş, proiectul de construcŃie fiind în stadiu de 

elaborare, iar pe termen mediu se intenŃionează realizarea clădirii C (cu destinaŃia de spaŃiu 

de învăŃământ şi cercetare) de la Campusul din Târgu-Mureş, respectiv modernizarea şi 

reabilitarea campusului din Miercurea Ciuc. 

Tabelul 6.1. SituaŃia valorii patrimoniului imobiliar folosit în procesul instructiv-educativ 

Nr. 
crt. 

Denumire  Adresa imobil 
Anul 

dobândirii  
SuprfaŃa 
totală, m2 

Valoarea în 
contabilitate 

DestinaŃie 

Cluj-Napoca 

1 
Clădire şi 
curte 

Str. Matei 
Corvin nr.4 

2000 
1.429+ 

88 (teren) 
3.396.949 lei 

Sediu şi spaŃiu de 
învăŃământ 

Miercurea Ciuc 
1 Clădire PiaŃa LibertăŃii 1 2001 9.950 8.957.167 lei Campus univ. 
2 InvestiŃie PiaŃa LibertăŃii 1 2006  460.944 lei Bibliotecă 
Târgu-Mureş 

1 
Clădire 
Campus 

Corunca, Str. 
Sighişoarei, 1C 

2005 
7.655+ 

49.200 teren 
23.821.266 lei+ 
225.435 lei 

Campus 
universitar 
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Tabel 6.1.a. Centralizarea spaŃiilor didactice, de cercetare şi altele utilizate în procesul instructiv educativ. 
 

Săli de curs Săli de 
seminarii 

Laboratoare 
 

Sală de 
lectură 

Birouri Cămin Cantină Alte spaŃii Centrul de 
studiu 

Statutul spaŃiului 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Nr. SuprafaŃa, 
mp 

Proprii 9 665 7 283,7 21 
1065,4 

 
1 349,93 

9+ 
16*

265,7+ 
728,34 

97 
17 

C.O. 

2299,9 
 

1 965  3745,3* 

M
ie

rc
ur

ea
 

C
iu

c 
 

Închiriate     1 50           

Proprii 7 708,58 4 242,35 31 2075,39 
 

3 481,14 25 939,29   1 501,67  2918,41 

T
âr

gu
-

M
ur

eş
 

Închiriate     1 50           

Proprii 3 188,19 2 69,51     8 182,23     8 123,66 
Închiriate     6 149,5 1 26,86    500     

C
lu

j-
N

ap
oc

a 
 

Sediu administrativ 
Universitate 

        11 220,62      605,93 

Total Universitate 
 

19 1561,77 13 595,56 60 3390.29 5 857,93 69 2336,18 114 2799,9 2 1466,67 8 7393,3 

C.O.- camere de oaspeŃi 
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Conform DeclaraŃiei de principiu a FinanŃatorului (Anexa 6.5) spaŃiile de învăŃământ, 

cu dotările aferente puse la dispoziŃie de FundaŃie devin, conform reglementărilor în vigoare, 

proprietatea UniversităŃii la cel mult trei ani de la înfiinŃarea prin lege. 

6.2. Dotările 

 6.2.1. Echipamente şi aparatură 

Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea dotării sălilor de curs, de seminarii şi a 

laboratoarelor cu aparatură modernă care facilitează predarea, învăŃarea şi înŃelegerea 

materialului de specialitate. Sălile de curs sunt dotate cu sisteme audio-video de ultimă 

generaŃie (a se vedea Anexa 6.6), iar laboratoarele de specialitate dispun de instalaŃii, 

aparate, utilaje, alte dotări independente corespunzătoare actului didactic şi de cercetare (a se 

vedea Anexa 6.7.a şi b).  

 

 

 
Imaginea 12. Laboratorul 

de specialitate Robotică de 

la Târgu Mureş 
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Imaginea 13. Laboratorul de microbiologie de la Centrul de Studii Miercurea Ciuc 

 

 
Imaginea 14. Laborator de informatică (Târgu-Mureş)  
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Managementul instituŃional al UniversităŃii care îşi desfăşoară activitatea în trei 

centre este facilitată de Departamentul de informatizare care gestionează tehnica de calcul, 

softurile aferente activităŃii, didactice şi de cercetare (Anexa 6.8.a), administrative şi de 

evidenŃă financiar-contabilă (Anexa 6.8.b), şi magistrala de comunicaŃii. Universitatea are în 

dotare 584 calculatoare cu acces la internet, cu cca. 2500 utilizatori. Magistrala asigură 

accesul în timp real la tehnica de calcul şi la bazele de date din universităŃile colaboratoare 

din comunitatea europeană. Universitatea este conectată în acelaşi timp la ReŃeaua EducaŃiei 

şi Cercetării din România (RoEduNet). Sistemul de comunicaŃii permite organizarea de 

teleconferinŃe prin transmisie cu cameră web. EvoluŃia cheltuielilor cu dotări educaŃionale şi 

de cercetare este redată în Tabelul 6.2. 

Tabelul 6.2. EvoluŃia în timp a valorii dotărilor independente(lei) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TOTAL             
2000-08 

Programe 
informatice 

9.590 2.554 25.764 79.513 74.216 169.344 36.979 38.139 22.423 458.522 

Echipamente 
tehnologice 

0 0 0 466.644 3.204 114.687 429.009 356.069 695.961 2.065.575 

Aparate şi 
instalaŃii 

65.742 13.550 4.833.356 648.541 513.726 539.494 717.247 157.981 170.414 7.660.050 

Mijloace de 
transport 

0 72.457 0 83.530 97.153 0 135.190 63.662 29.145 481.137 

Mobilier si 
birotica 

33.594 5.411 89.073 377.515 122.054 166.180 171.041 132.121 30.593 1.127.580 

CărŃi 0 0 18.227 269.079 478.621 257.801 143.485 62.821 156.302 1.386.336 

Total 108.926 93.971 4.966.420 1.924.821 1.288.973 1.247.506 1.632.951 810.792 1.104.838 13.179.200

 

6.2.2. Biblioteca 

În cadrul fiecărui centru de studiu funcŃionează o bibliotecă, cu săli de lectură 

amenajate conform cerinŃelor, cu un fond de carte în continuă creştere, acces gratuit on-line 

la bazele de date ştiinŃifice şi la alte servicii specifice. Bibliotecile dispun de un număr de 

cca 62.900 volume din domeniile ştiinŃelor corespunzătoare programelor de studii derulate şi 

înrudite cu acestea. PublicaŃiile 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 funcŃionare şi anexele acestuia (Anexa 6.9).  

Una dintre realizările importante ale UniversităŃii Sapientia este asigurarea informării şi 

documentării gratuite pe Internet prin accesarea Serviciului Electronic de InformaŃii al 

Ministerului EducaŃiei din Republica Ungară, care asigură consultarea directă a unui număr 

însemnat de reviste electronice şi de baze de date internaŃionale. Sălile de lectură au spaŃiu 
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special pentru informare şi documentare pe Internet, fiind dotate cu un număr adecvat de 

calculatoare şi terminale legate în reŃea.  

 
Imaginea 15. Biblioteca Centrului de studiu din Miercurea Ciuc 

 

 

Imaginea 16. Biblioteca Centrului de studiu din Târgu-Mureş 
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Imaginea 17. Punctul de documentare pe internet a bibliotecii de la Miercurea Ciuc 

 

 

Bibliotecile celor trei centre de studii dispun de un volum important de publicaŃii (cărŃi şi 

periodice), de un total de 206 locuri în sălile de lectură, de terminale la bazele de date 

internaŃionale după cum se poate observa din tabelul cumulativ 6.3. 

Tabelul 6.3. InformaŃii privind bibliotecile centrelor de studii 

SuprafaŃa, m2 Nr. de 
abonamente la 

periodice 

Centrul de 
studiu 

Total Sala 
de 

lectura 

Nr. de 
locuri in 
sala de 
lectura 

Nr. de 
locuri 

cu 
calcula-

toare 

Nr. 
de 

publi-
caŃii Româ-

neşti 
Străi
ne 

Orarul 
bibliotecii 

Târgu-
Mureş 

533 309 66 în 
biblioteca 

centrală+ 18 
locuri la 

bibliotecile 
catedrelor 

14 25766 21 29 Sala de 
lectură: 8:00-

19:30 
Împrumut: 
8:00-16:30 

 
Miercurea 
Ciuc 

550 348 104 17 38609 37 4 9-13 
14-20 

Cluj-
Napoca 

65,16 23,04 18 3 8292 6 11 8-20 

Universitate 1148.16 680.04 206 34 72667 64 44  

InformaŃii detaliate despre bibliotecile din cele trei centre de studii sunt prezentate în 

Anexele 6.10. precum şi pe web-site-ul acestora  
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6.2.3. Căminul studenŃesc 

 Universitatea dispune în momentul de faŃă de spaŃii de cazare proprii la centrul de 

studiu Miercurea Ciuc (370 locuri) şi spaŃii închiriate la centrele de studiu din Cluj-Napoca 

(31 locuri-Anexa 6.11.a) şi Târgu-Mureş (99 locuri-Anexa 6.11.b). La Miercurea Ciuc cele 

peste 370 de locuri de cazare în camere cu 3 (18) şi patru paturi (79) oferă posibilitatea 

satisfacerii cererilor de cazare ale cursanŃilor celor nouă specializări autorizate sau acreditate 

în proporŃie de 88%. Cele 17 camere de oaspeŃi aflate la etajele superioare ale clădirii 

centrului de la Miercurea Ciuc oferă posibilitatea cazării cadrelor didactice asociate, a 

profesorilor invitaŃi din Ńară şi străinătate. Tot în acest context se menŃionează şi existenŃa la 

Centrul de la Târgu-Mureş a unor camere de oaspeŃi, în care se asigură sejurul profesorilor 

asociaŃi, invitaŃi şi a celor din alte localităŃi de reşedinŃă. Pentru a creşte atractivitatea 

centrului de studiu Târgu-Mureş, conducerea UniversităŃii şi a facultăŃii a demarat acŃiunea 

de proiectare şi construcŃie a unui cămin studenŃesc (Anexa 6.12), care va satisface cerinŃele 

de cazare ale studenŃilor şi ale cadrelor didactice tinere.  

Imaginea 18. Cameră din căminul de la Centrul de studiu din Miercurea Ciuc 
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7. Serviciile sociale şi studenŃeşti 

 FundaŃia Sapientia - Universitatea Sapientia fiind o instituŃie creată pentru 

satisfacerea nevoilor educaŃionale ale comunităŃii maghiare din România, vine în sprijinul 

studenŃilor cu un evantai de servicii sociale şi studenŃeşti. Statutul de student fără taxă, adică 

fără contribuŃii la cheltuieli de studii, implică o competiŃie continuă, după cum rezultă şi din 

Regulamentul de studii prezentat în anexă. StudenŃii merituoşi sunt răsplătiŃi cu bursă de 

merit şi bursă de studii, iar cei nevoiaşi sunt sprijiniŃi cu burse şi ajutoare sociale, dobândite 

conform Regulamentului de acordare a burselor, adoptat de Senat (Anexa 7.1). Fondul de 

burse şi cuantumul burselor sunt stabilite anual de Senat şi aprobate de Consiliul Director al 

FundaŃiei. Universitatea facilitează şi obŃinerea de burse private de către studenŃi. 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 de burse private. O 

situaŃie edificatoare a modului în care Universitatea realizează propria-i politică de stimulare 

şi sprijinire a cursanŃilor poate fi urmărită din datele tabelului 7.1. 

Tabelul 7.1. SituaŃia centralizată a burselor acordate în semestrul II al anului universitar 2008/2009 

StudenŃi* Burse 
 Burse de 

merit 
Burse de 

studii 
Burse 
sociale 

Cen-
trul 
de 

stu-
diu 

Facultatea 
Total Nr 

% 
 

Nr % Nr % Nr. % 

Alte 
burse 

Raportul 
dintre nr. 

de 
bursieri 
şi nr. de 
studenŃi  

Facultatea 
de ŞtiinŃe 

Ec. şi 
Umaniste 

357 123 34,45 8 2,24 55 15,40 60 16,80 1 110/357 

M
ie

rc
ur

ea
 

C
iu

c  

Facultatea 
de ŞtiinŃe  

490 172 35,10 13 2,65 75 15,31 84 17,14 0 150/490 

T
îr

gu
 

M
ur

eş
 Facultatea 

de ŞtiinŃe 
Tehnice şi 
Umaniste 

764 272 35,60 13 1,70 133 17,41 126 16,49 - 238/764 

C
lu

j-
N

ap
oc

a Facultatea 
de ŞtiinŃe 
şi Arte 

196 63 32,13 2 1,02 35 17,85 26 13,26 - 53/196 

Total 
universitate 

1807 630 34,86 36 2,00 298 16,49 296 16,38 1 551/1807 

* efectivul de studenŃi cu drept la bursă 

Tot în sfera serviciilor studenŃeşti se menŃionează şi posibilitatea cazării a peste 10 % 

dintre studenŃii universităŃii, acordarea locurilor fiind făcută de AsociaŃia studenŃilor pe baza 

Regulamentului de cămin (Anexa 7.2.) şi a Procedurii de conferire a locului din cămin 

(detalii în Anexa 7.3.). De asemenea, instituŃia asigură studenŃilor prin sistemul IPC 
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posibilitatea de a participa la cercetarea ştiinŃifică remunerată, iar prin intermediul relaŃiilor 

directe cu universităŃi din Ungaria, burse de studii pe un semestru şi burse de cercetare 

pentru definitivarea lucrărilor de finalizare a studiilor.  

Imaginea 19. Pauza dintre prelegeri 

 

Atât la centrul de studiu din Miercurea Ciuc, cât şi la cel din Târgu-Mureş, 

Universitatea asigură masa de prânz la un preŃ convenabil pentru studenŃi şi cadre didactice, 

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

studenŃii, ai căror reprezentanŃi se implică în organizarea activităŃii cantinei. 

Imaginea 20: ParticipanŃii la Maratonul de baschet al studenŃilor de la Miercurea Ciuc 

 



FundaŃia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca    - PREZENTAREA INSTITUłIEI 

 

 48 

Universitatea contribuie la finanŃarea AsociaŃiilor studenŃeşti care au o activitate 

susŃinută atât în ceea ce priveşte reprezentarea studenŃilor în diferitele foruri de decizie, 

comisii cât şi în organizarea de diverse activităŃi studenŃeşti, începând de la taberele pentru 

boboci, concursuri de specialitate, evenimente sportive şi distractive. 

 

8. Activitatea financiar-contabilă 

Activitatea financiar contabilă a universităŃii este organizată pe principiul autonomiei 

universitare, la nivelul fiecărui centru funcŃionând câte o direcŃie economică. Contabilitatea 

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

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

direcŃiilor economice efectuându–se contabilitatea primară a operaŃiunilor. 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 UniversităŃii. 

EvidenŃa contabilă este realizată printr-un sistem informatizat, în care datele primare sunt 

introduse la fiecare centru de studiu, operaŃiunile înregistrate sunt trimise lunar în format 

electronic la DirecŃia Economică Generală, unde contabilul şef prelucrează datele şi 

Imaginea 21. 

Campania de admitere 
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întocmeşte balanŃa universităŃii. Aceste date sunt apoi furnizate contabilităŃii FundaŃiei 

Sapientia pentru întocmirea bilanŃului anual consolidat. 

Pe lângă auditul financiar intern, realizat la nivel central sub conducerea directorului 

general administrativ, situaŃia financiară a unităŃii a fost verificată printr-un audit financiar 

extern, efectuat de o firmă de specialitate, recunoscută pe plan naŃional. Rezultatele auditului 

au fost comunicate, ele găsindu-se pe site-ul UniversităŃii.  

(http://www.sapientia.ro/rom/images/stories/download/Raport_audit_financiar_2007.pdf) 

Încheierea contractelor de muncă şi plata salariilor se realizează la nivelul DirecŃiei 

Economice Generale care funcŃionează pe lângă Rectorat, în baza situaŃiilor transmise de 

către Decanate. 

Resursele financiare sunt asigurate majoritar de FundaŃia Sapientia, cu precădere din 

alocaŃii bugetare ale Guvernului Ungar (vezi Anexa 8.1), respectiv din venituri proprii ale 

UniversităŃii. În anexă se prezintă bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat de Senat pe anul 

universitar curent 2008/09 (Anexa 8.2), previziunea bugetară pe trei ani universitari 

consecutivi (Anexa 8.3), respectiv bilanŃul contabil al UniversităŃii pe anul 2008 ( a se vedea 

Anexa 8.4) şi al FundaŃiei pe anul 2007 (Anexa 8.5). Modul de execuŃie bugetară este 

evaluat la intervale de 6 luni, atât la nivelul UniversităŃii, cât şi la nivelul FundaŃiei 

Sapientia, iar din anul universitar 2006/2007 şi de finanŃatorul principal (Guvernul 

Republicii Ungare). Rapoartele de execuŃie bugetară pe anii 2007 şi 2008 (Anexa 8.6. a şi b) 

au fost dezbătute şi adoptate de Senatul universităŃii.  

Analiza raportului de execuŃie bugetară a servit şi la fundamentarea cheltuielilor 

suplimentare generate de studenŃii admişi peste locurile finanŃate de FundaŃie. În stabilirea 

contribuŃiei s-a avut în vedere creşterea efectivă a cheltuielilor induse de studenŃii admişi pe 

locurile nefinanŃate, cheltuieli ce au relevanŃă doar la modificarea structurii formaŃiilor de 

studii (grupe mici şi grupe mari). Cuantumul contribuŃiei la cheltuielile de şcolarizare, 

dezbătut şi aprobat în Senat, este adus la cunoştinŃa candidaŃilor şi a cursanŃilor. Sumele 

realizate prin aceste contribuŃii sunt incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli la categoria de 

venituri proprii. Tot pe baza unor dezbateri în consiliile facultăŃilor şi Senat se stabilesc 

taxele administrative, generate de procesul instructiv educativ (ex. taxe de înmatriculare, 

taxe de reexaminare etc.- Anexa 8.7). Cuantumul acestora este adus la cunoştinŃa cursanŃilor 

prin afişare la sediul facultăŃilor din centrele de studii.  

Conform hotărârii Senatului, veniturile realizate din contribuŃii la cheltuielile de 

studii, din taxe administrative reprezintă o parte importantă a veniturilor proprii ale facultăŃii, 
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venituri încadrate în bugetul acesteia, fiind utilizate pentru acoperirea cheltuielilor 

ocazionate de procesul instructiv-educativ (dotări, cheltuieli materiale, servicii, etc.) 

Din evoluŃia finanŃării (2000-2008) prezentate în Anexa 8.8 reiese tendinŃa de a 

asigura venituri proprii într-o proporŃie cât mai mare, tendinŃă care este evidenŃiată şi în 

Politica financiară a UniversităŃii (Anexa 8.9). Din anul 2000 s-au investit sume 

considerabile în baza materială proprie şi în dotările spaŃiilor de învăŃământ şi de cercetare 

(Tabelul 6.2. şi Anexa 8.10). EvoluŃia cheltuielilor UniversităŃii în perioada 2000–2008 este 

prezentată în figurile 8.1. şi 8.2. În perioada parcursă de la fondarea sa FundaŃia Sapientia - 

Universitatea Sapientia a investit în jur de 45% din totalul cheltuielilor în investiŃii şi dotări 

în folosul procesului de învăŃământ şi de cercetare. Bunurile mobile şi imobile deŃinute sunt 

inventariate anual de comisii constituite la nivel de centru de studiu, departamente, 

laboratoare, iar rezultatul inventarului este evidenŃiat prin Registrul de inventar. 
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Figura 8.1. EvoluŃia cheltuielilor universităŃii 
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Structura cheltuielilor pe ani calendaristici, respectiv situaŃia cumulată
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  Figura 8.2. Structura cheltuielilor anuale 

9. RelaŃiile naŃionale şi internaŃionale 

Pe parcursul perioadei de funcŃionare a UniversităŃii dezvoltarea unei reŃele ample de 

colaborări instituŃionale cu universităŃi din Ńară şi de peste hotare a constituit o preocupare 

deosebită. La ora actuală Universitatea Sapientia a semnat acorduri de cooperare cu 

numeroase universităŃi din România, Ungaria şi Slovacia. (Anexa 9.1). 

Există un Protocol de parteneriat strategic între Universitatea „Politehnica” din 

Bucureşti, Universitatea de ŞtiinŃe Tehnice şi Economice din Budapesta şi Universitatea 

Sapientia, semnat în 2005 cu ocazia şedinŃei comune a guvernelor României şi Ungariei. 

La nivelul facultăŃilor şi catedrelor există cooperări cu numeroase alte universităŃi din 

Europa sau America, iar Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc 

este membru fondator în AsociaŃia FacultăŃilor de ŞtiinŃe Economice din România. Există 

importante cooperări de cercetare cu institutele Academiei Maghiare de ŞtiinŃă şi numeroase 

instituŃii de cercetare din Ńară în cadrul diferitelor proiecte (Globe, CEEX, PN etc). 

10. Asigurarea calităŃii 

În cadrul FundaŃiei Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, concomitent 

cu crearea bazei materiale şi a corpului didactic propriu, adecvat unui proces educaŃional de 

nivel înalt, a existat şi există o preocupare constantă pentru consacrarea unei culturi a 

calităŃii, pentru implementarea şi pentru îmbunătăŃirea continuă a standardelor de calitate. În 

acest cadru se cuvine a fi menŃionata Hotărârea Senatului din octombrie 2005 cu privire la 

Principiile asigurării calităŃii (Anexa 10.1). În acest document se stipulează că politica 

conducerii universităŃii este de a realiza îmbunătăŃirea continuă a capacităŃii instituŃionale şi 
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a eficienŃei educaŃionale, de a crea o cultură a calităŃii în rândul întregului personal al 

UniversităŃii prin introducerea şi dezvoltarea unui sistem de management al calităŃii care să 

fie în conformitate cu normele naŃionale şi internaŃionale în domeniu şi cu aşteptările 

comunităŃii pe care această unitate o serveşte. 

Implementarea prevederilor Legii nr. 87/2006 privind Asigurarea calităŃii în 

învăŃământ în Universitate a fost începută în anul 2006, odată cu crearea pe lângă Senatul 

UniversităŃii a Comisiei de asigurare a calităŃii, şi a comisiilor similare la nivelul 

facultăŃilor. Numărul redus al cadrelor didactice titulare cât şi încărcarea suplimentară a 

titularilor ce derivă din aceasta, a făcut dificilă activitatea eficientă a acestor comisii. Ca 

urmare a acestei constatări în anul universitar 2006/2007 a fost regândită întreaga politică a 

asigurării calităŃii în universitate, fiind introduse treptat regulamentele şi procedurile 

necesare unei acŃiuni coerente.  

În aprilie 2007 a fost adoptat de Senat Regulamentul de asigurare a calităŃii (Anexa 

10.2). Tot în anul universitar 2006/2007 s-a definitivat structura Senatului, asigurând 

participarea corespunzătoare a studenŃilor (minim 25% dintre membrii Senatului sunt 

studenŃi). În anul universitar 2007/2008 s-au revizuit principalele regulamente care 

guvernează activitatea în universitate (Carta UniversităŃii, Regulamentul de ordine interioară, 

Regulamentul de alegere a organelor de conducere, Codul Etic, Regulamentul privind 

publicitatea în Universitate, Contractul colectiv de muncă, Regulamentele de organizare şi 

funcŃionare a facultăŃilor şi departamentelor).  

Prin Hotărârea Senatului s-au reorganizat Comisia de evaluare şi asigurare a calităŃii 

la nivel de Universitate şi comisiile la nivel de facultăŃi şi departamente, respectiv comisiile 

de specialitate (Anexa 10.3.a…e).  

Primul raport anual al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităŃii, întocmit pentru 

anul 2007, a fost prezentat, dezbătut şi adoptat în şedinŃele Senatului universităŃii din mai-

iunie 2008. Ca urmare a Raportului prezentat (Anexa 10.4) Senatul a adoptat un plan de 

măsuri cu privire la îmbunătăŃirea activităŃii de asigurare a calităŃii (redat în Anexa 10.5). În 

urma realizării structurilor de conducere adecvate cerinŃelor normative s-a creat posibilitatea 

revizuirii sistemului de responsabilităŃi, s-au elaborat şi adoptat noile reglementări privind 

Alocarea responsabilităŃilor la nivel de Universitate (Anexa 10.6) şi s-au adoptat măsuri noi 

pentru îmbunătăŃirea comunicării interne (Anexa 10.7). Evaluarea calităŃii activităŃilor 

didactice, de cercetare şi manageriale desfăşurate în 2008 este în curs, raportul CEAC fiind 

programat pentru dezbaterea în Senatul din luna mai 2009. 
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 Concomitent cu întocmirea dosarelor de autoevaluare a programelor de studii s-a 

definitivat şi Procedura de evaluare a programelor de studii (Anexa 10.8). În scopul 

asigurării calităŃii actului didactic şi de cercetare, respectiv a implementării managementului 

etic s-a înfiinŃat Comisia de etică a UniversităŃii şi s-au elaborat Codul Etic şi Regulamentul 

de funcŃionare a comisiei de etica (Anexa 10.9).  

În sfera activităŃii didactice pe lângă adaptarea continuă a Regulamentelor privind 

ocuparea posturilor didactice şi administrative s-au reglementat în mod riguros o serie de 

activităŃi care, fie că nu au fost reglementate decât de Cartă, fie că au fost abordate doar la 

nivel de catedre / programe de studiu. Astfel, în cadrul sistemului de management al calităŃii, 

în Universitate există o Procedură de elaborare a programelor de studiu şi a planurilor de 

învăŃământ (Anexa 10.10). Aceasta stabileşte etapele care trebuie parcurse în procesul de 

iniŃiere a programelor de studiu, modul de întocmire a Fişelor disciplinelor (Anexa10.11), 

modul în care se face monitorizarea şi îmbunătăŃirea acestora pe durata derulării lor. Prin 

modul de evaluare internă a programelor de studiu se asigură corespondenŃa planurilor cu 

cerinŃele calificării universitare, conformitatea cu normele legislative şi cu standardele 

ARACIS şi compatibilitatea cu programe similare de la alte universităŃi din Ńară şi UE.  

Tot prin hotărârea Senatului s-a aprobat Procedura de elaborare a Statelor de funcŃii, 

stipulând obligativitatea întocmirii Fişelor posturilor didactice (Anexele 4.18. şi Anexa 

4.20.). 

 Sistemul de management al calităŃii se preocupă şi de procesul de evaluare şi notare a 

studenŃilor. În procedura operaŃională elaborată (detalii Anexa 4.4) care descrie acest proces, 

este stabilit modul în care se face evaluarea şi notarea, pentru a asigura obiectivitatea şi 

corectitudinea, dar şi responsabilităŃile privind înregistrarea rezultatelor şi a depunerii la timp 

a cataloagelor de examen. Pentru desfăşurarea în bune condiŃii a evaluării, cadrul didactic 

titular este asistat de un alt cadru didactic de specialitate. Modul de evaluare şi notare este 

proiectat odată cu programa de studiu şi cu elaborarea Fişei disciplinei. În cadrul acesteia 

sunt stabilite competenŃele specifice vizate, examinarea făcându-se în raport cu acestea. Sunt 

stabilite de la început ponderile activităŃilor din timpul semestrului în nota finală, realizând 

astfel o integrare a examinării cu predarea şi învăŃarea. Titularul de disciplină este obligat să 

comunice cursanŃilor în scris, prin e-mail sau afişare, cerinŃele legate de evaluare şi notare. 

Cadrele didactice fac publice pe pagina web sau pe adrese comune aceste cerinŃe, împreună 

cu informaŃiile de bază ale programelor analitice de care sunt responsabili. 

Problema asigurării calităŃii corpului profesoral este una centrală în politica 

managerială a UniversităŃii. Această problemă este prezentă în toate documentele 
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fundamentale, începând cu Carta UniversităŃii, Codul Etic, Regulamentul de ocupare a 

posturilor didactice până la procedurile de Elaborare a statului de funcŃii şi a Fişelor 

posturilor. 

Politica de personal este atent urmărită atât de către managementul UniversităŃii, cât 

şi de către conducerea fiecărei facultăŃi şi catedre. O dovadă a interesului acordat formării 

unui corp profesoral de calitate, este dinamica creşterii titularilor precum şi a cadrelor 

didactice cu titlul de doctor (Fig.4.1). Tot în scopul creşterii calităŃii personalului didactic, 

începând din anul universitar 2006/2007 în Universitate funcŃionează o procedură complexă 

de evaluare, având drept scop identificarea problemelor care pot apărea în activitatea 

cadrelor didactice. Evaluarea are mai multe componente. Prima dintre acestea, este 

Evaluarea de către management, având la bază autoevaluarea, prin care fiecare cadru 

didactic îşi prezintă activitatea didactică, ştiinŃifică, metodică şi cea în folosul universităŃii 

(Anexa 10.12.a, Anexa 10.12.b şi Anexa 10.12.c). A doua are la bază evaluarea colegială, 

desfăşurată în două etape, una deschisă, vizând cadrul didactic şi disciplina pe care o predă, 

şi alta confidenŃială care vizează diverse componente ale comportamentului său în 

colectivitate (Anexa 10.13). A treia are la bază evaluarea de către studenŃi (Anexa 10.14.a-

b). Rezultatele evaluării sunt sintetizate într-un raport realizat la nivel de catedră, după care 

se realizează un raport la nivel de departament, facultate, iar aceste rapoarte sunt utilizate în 

analizele efectuate de către management. Toate formele de evaluare se realizează prin 

completarea de formulare aprobate de către Senat, modul de prelucrare a datelor asigurând 

atât confidenŃialitatea acestora, cât şi transparenŃa rezultatelor finale. 

Gradul de mulŃumire a studenŃilor este evaluat periodic printr-o procedură elaborată 

şi adoptată de Senat (Anexa 10.15). OrganizaŃiile studenŃeşti, sprijinite financiar prin bugetul 

facultăŃilor, beneficiază de autonomie în concordanŃă cu propriile lor regulamente. Ele se 

preocupă îndeosebi de o serie de activităŃi sociale şi culturale studenŃeşti, fiind majoritari în 

Comisiile de cazare şi în Comitetele de cămin (detalii în Anexa 7.2) a căror activitate este 

condusă de comisii mixte cadre didactice - studenŃi - personal administrativ.   

Universitatea, facultăŃile sau departamentele acestora oferă în permanenŃă informaŃii, 

date, cantitative şi calitative, actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu, 

diplomele, personalul didactic, facilităŃile oferite studenŃilor şi despre orice aspect de interes 

public, în general, şi pentru studenŃi şi candidaŃi, în special. Principalele mijloace de 

comunicare ale acestor informaŃii sunt pagina web a UniversităŃii, paginile web ale 

facultăŃilor cât şi adresele e-mail comune anilor de studii de la fiecare specializare în parte, 

iar facultăŃile editează anual Ghidul studentului, în format tipărit sau electronic.   
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Asigurarea calităŃii cercetării constituie o preocupare fundamentală a actualei 

conduceri a universităŃii. Creşterea semnificativă a numărului şi valorii granturilor şi a 

contractelor din domenii de cercetare diferite impune introducerea şi în acest domeniu a unor 

măsuri adecvate de control şi evidenŃă. Începând din anul universitar 2007/2008 s-a 

organizat la nivel de universitate Departamentul de Cercetare şi Granturi, a cărui preocupare 

principală este organizarea şi evidenŃa activităŃilor de cercetare-dezvoltare.  

Asigurarea calităŃii managementului financiar este permanent în atenŃia Senatului şi a 

Biroului Senatului. Pe lângă alocaŃiile de la FundaŃia Sapientia, care din acest an universitar 

se stabilesc în funcŃie de numărul de studenŃi şcolarizaŃi, atragerea fondurilor externe în 

proporŃii din ce în ce mai mari (conform strategiei în 2011 cca.25% din cheltuieli vor trebui 

acoperite din venituri proprii) constituie o preocupare permanentă.  

Ca o măsură a eficienŃei educaŃionale şi a celei financiare Biroul Senatului a analizat 

de mai multe ori raportul dintre numărul de posturi didactice şi studenŃi, numărul de cadre 

didactice titulare şi studenŃi. Drept rezultat al analizelor comparative, în coroborarea cu 

prescripŃiile ARACIS, Universitatea a stabilit raportul dintre numărul de posturi didactice şi 

cursanŃi, numărul de cadre didactice titulare şi cursanŃi, considerate optime pentru diferite 

domenii de licenŃă (Tabelul 10.1). Tot în urma dezbaterii în senat s-au stabilit şi o serie de 

indicatori ai activităŃii financiar-economice, redaŃi în anexa 10.16. 

 

Tabelul 10.1.  Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenŃi, considerat optim din 

punct de vedere a eficienŃei actului didactic. 

Propuneri de indicatori FS-US 
ŞtiinŃe inginereşti şi 
ştiinŃe ale naturii 

ŞtiinŃe economice 
şi sociale 

ŞtiinŃe 
umaniste 

Raport posturi didactice pe student 1/8 1/15 1/15 
Raport cadre didactice 
titular/student 1/12 1/20 1/20 
Raport pers auxiliar catedre/cadre 
didactice titulare 1/10 1/17 1/17 

 

Analizele anuale cu privire la calitatea procesului instructiv educativ şi managerial au 

scos în evidenŃă o serie de aspecte pozitive, dar şi unele neajunsuri în activitate. Dintre 

aspectele pozitive ale activităŃii manageriale se menŃionează reglementarea diferitelor 

domenii ale activităŃii didactice, de cercetare şi manageriale, ce poate fi constatată şi din 

tabelul centralizator al reglementărilor şi procedurilor elaborate sau revizuite (Anexa 10.17). 

Tot aici se semnalează preocuparea permanentă a managementului universităŃii de a 

introduce în practică procedurile de evaluarea a diferitelor domenii de activitate, fapt 

demonstrat de analizele periodice ale diferitelor aspecte cum sunt cele cu privire la 
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pregătirea profesională a studenŃilor, la calitatea activităŃii de cercetarea a cadrelor didactice, 

la calitatea şi eficienŃa financiară a diferitelor structuri s.a.  

Suntem conştienŃi de faptul că, dat fiind specificul universităŃii – existenŃa a trei 

centre de studii situate la o distanŃă apreciabilă, diversitatea mare a programelor de studii în 

cadrul aceluiaşi centru, numărul relativ mic de programe acreditate până în prezent – o 

adevărată cultură instituŃională se clădeşte în timp. În cei 8 ani de existenŃă am reuşit să 

stabilim principiile, să adoptăm regulile, să elaborăm procedurile şi să începem a le 

introduce în viaŃa de zi cu zi. Mai avem de lucrat în acest domeniu al aplicării întocmai a 

procedurilor, dar existenŃa voinŃei comune, manifestate în hotărârile Senatului UniversităŃii 

respectiv a Consiliilor facultăŃilor, constituie o chezăşie a evoluŃiei în viitor a instituŃiei 

noastre. Odată cu Stabilirea principiilor privind evaluarea şi asigurarea calităŃii, continuată 

de elaborarea Regulamentului, a procedurilor de evaluare internă a programelor de studii, a 

instituŃiei şi a raportului anual a CEAC, implementarea din anul 2007 a acestor proceduri la 

nivel de programe de studii, departamente, facultăŃi şi universitate s-au creat premisele unei 

activităŃi responsabile, centrate pe calitatea procesului instructiv educativ, a cercetării şi nu 

în ultimul rând crearea unui corp profesoral şi administrativ pentru care calitatea muncii în 

toate domeniile constituie un crez şi o îndatorire faŃă de comunitatea pe care o slujeşte.  

 


