EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII
2000–2018

19 februarie 2018
Octombrie 2017
Octombrie 2017
3 octombrie 2017

18 septembrie 2017

Încheierea acordului de cooperare instituţională cu Universitatea Eszterházy Károly
din Eger, Ungaria
Prelungirea acordului de cooperare instituţională cu Universitatea din Pécs, Ungaria
Prelungirea acordului de cooperare instituţională cu Universitatea din Debrecen,
Ungaria
Ziua Universităţii, festivitatea fiind organizată la Târgu Mureş. Decernarea premiilor
Bocskai, a titlurilor de profesor emerit, profesor onorific şi a distincţiilor de excelenţă
în activitatea didactică. A fost inaugurată noua aripă a clădirii C şi capela ecumenică
din Campusul Târgu Mureş.
Începerea anului academic 2017/2018

Iulie 2017

Examen de admitere la 1100 locuri la 30 programe de licenţă şi 323 locuri la 12
programe de master

30 mai 2017

Obţinerea acreditării programului de studii Tehnologia construcţiilor de maşini (la
Târgu Mureş)
Decernarea primului titlu de Doctor Honoris Causa al Universităţii Sapientia domnului
profesor Dr. Vékás Lajos
Acreditarea programului de studii Inginerie şi management în alimentaţia publică şi
agroturism (Miercurea Ciuc)

12 mai 2017
27 aprilie 2017
Aprilie-mai 2017

24 februarie 2017

10 februarie 2017

15 decembrie 2016
14 decembrie 2016

Organizarea Conferinţelor Ştiinţifice Studenţeşti. Studenţii Universităţii obţin 9 premii
în cadrul secţiunilor Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti din Ungaria, respectiv 21 de
premii la secţiunile Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania
Senatul, la propunerea rectorului aprobă numirea decanilor facultăților: Conf.univ. dr.
Lázár Ede – Facultatea de Științe Economice, Socio-umane și Inginereşti din
Miercurea Ciuc, Lect. univ. dr. Kelemen András – Facultatea de Științe Tehnice și
Umaniste din Târgu Mureș, Prof. univ. dr. Tonk Márton – Facultatea de Științe și Arte
din Cluj-Napoca.
Senatul, la propunerea rectorului aprobă numirea d-nei conf. univ. dr. Mara
Gyöngyvér în funcţia de prorector responsabil cu probleme de învăţământ şi
asigurarea calităţii, respectiv a d-lui prof. univ. dr. Balog Adalbert în funcția de
prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică.
Acreditarea programului de studii Marketing (Miercurea Ciuc)
În urma scrutinului organizat d-l prof. univ. dr. Dávid László este reales în funcția de
rector al Universității Sapientia

24 noiembrie 2016

Obţinerea acreditării programului de studii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (la
Târgu Mureş)

7 noiembrie 2016

Întrunirea Senatului nou ales. Alegerea preşedintelui Senatului în persoana d-lui prof.
univ. dr. Tonk Márton

3 octombrie 2016

Ziua Universităţii, festivitatea fiind organizată la Cluj. Decernarea premiilor Bocskai,
a titlurilor de profesor emerit, profesor onorific şi a distincţiilor de excelenţă în
activitatea didactică

19 septembrie 2016
Iulie 2016

Începerea anului academic 2016/2017. Demararea procesului de alegeri academice
Examen de admitere la 1170 locuri la 31 programe de licenţă şi 318 locuri la 12
programe de master

26 mai 2016

Acreditarea programului de studii de master Protecţia şi monitorizarea mediului din
domeniul Ştiinţa mediului

Aprilie-mai 2016

Organizarea Conferinţelor Ştiinţifice Studenţeşti. Studenţii Universităţii obţin 28 de
premii la secţiunile Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania

8 aprilie 2016

Derularea referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului

31 martie 2016

Decizia Consiliului ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice,
Universităţii acordându-i-se calificativul ÎNCREDERE. Totodată au fost reevaluate
programele de studiu Economie generală, Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză, Automatică şi informatică aplicată, Informatică, Cinematografie,
fotografie, media, respectiv programul de studiu Sociologie

6 februarie 2016

Se înfiinţează Consiliul de Promovare a Excelenţei Studenţeşti prin decizia Senatului
universităţii, prof. univ. dr. Balog Adalbert fiind numit în funcţia de preşedinte al
consiliului

2-5 decembrie 2015

Derularea vizitei echipei de experţi ai ARACIS în vederea evaluării periodice
instituţionale
Reacreditarea programului de studii Comunicare şi relaţii publice (Miercurea Ciuc)

26 noiembrie 2015

29 octombrie 2015

Reacreditarea programelor de studii Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la
Miercurea Ciuc) şi Ingineria produselor alimentare (la Miercurea Ciuc)

3 octombrie 2015

Ziua Universităţii, festivitatea fiind organizată la Miercurea Ciuc

25 septembrie 2015

Încheierea acordului de cooperare cu Universitatea Tehnică din Ilmenau, Germania

14 septembrie 2015

Festivitatea de deschidere a anului universitar, organizat în noul campus de la Sfântu
Gheorghe, inaugurarea clădirii
Încheierea acordului de cooperare cu Universidad Técnica del Norte din Ibarra,
Ecuador
Semnarea protocolului cu ARACIS privind derularea acreditării instituţionale

Septembrie 2015
27 iulie 2015
Iulie 2015
23 iulie 2015

Examen de admitere la 1165 locuri la 31 programe de licenţă şi 308 locuri la 11
programe de master
Programul de studiu de master Economie aplicată şi finanţe obţine acreditarea din
partea ARACIS
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25 iunie 2015

Reacreditarea programului de studiu Economie agroalimentară

24 iunie 2015

Prelungirea acordului de colaborare cu Universitatea Corvinus din Budapesta

27 mai 2015
Aprilie-mai 2015

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru programul de studii de licenţă
Agricultură
Organizarea Conferinţelor Ştiinţifice Studenţeşti

23 aprilie 2015

Semnarea acordului bilateral de cooperare cu Universitatea “Ovidius” din Constanţa

20 aprilie 2015
10 aprilie 2015

Inaugurarea clădirii reabilitate a centrului de studii din Miercurea Ciuc
Decizia Senatului privind comasarea celor două facultăţi din Miercurea Ciuc, începând
din anul universitar 2015/2016 sub denumirea Facultatea de Științe Economice, Socioumane și Inginereşti din Miercurea Ciuc
Participare ca şi co-organizator la Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor FIFÖMA din
Ungaria

14-18 aprilie 2015

27 martie 2015

Semnarea acordului bilateral de cooperare cu Universitatea “Petru Maior” din Târgu
Mureş

26 februarie 2015

Programul de studiu de licenţă Ştiinţa mediului obţine acreditarea din partea ARACIS

18 decembrie 2014

Programul de studiu de master Studii de film obţine acreditarea din partea ARACIS

27 noiembrie 2014

Obţinerea acreditării programului de studiu de licenţă Traducere şi interpretare,
respectiv a reacreditării programelor de studiu de licenţă Calculatoare şi Mecatronică

3 octombrie 2014

Inaugurarea clădirii Căminului universitar din Târgu Mureş cu ocazia festivităţilor
Zilele universităţii

15 septembrie 2014

Deschiderea festivă a anului universitar

28 august 2014

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru programul de studii de licenţă
Inginerie genetică

Iulie 2014

Examen de admitere la 1170 locuri la 29 programe de licenţă şi 218 locuri la 8
programe de master

25 iunie 2014

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru programul de studii de licenţă
Resurse umane, respectiv acreditarea programelor de master leadership şi management
în economia agrară şi Diplomaţie şi studii interculturale

27 martie 2014
25 martie 2014
Februarie 2014

Reacreditarea programului de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune
Obţinerea Chartei Erasmus+ pe perioada 2014–2020
Semnarea acordului de cooperare cu Universitatea din Szeged, Ungaria

Ianuarie 2014

Semnarea convenţiei de colaborare cu Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş

6 decembrie 2013

Încheierea acordului de cooperare cu National University of Public Service din
Budapesta

4 octombrie 2013

Inaugurarea clădirii Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca şi festivităţile
ocazionate de Zilele universităţii
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16 septembrie 2013

Deschiderea anului universitar

Iulie 2013

Examen de admitere organizat pentru 1170 locuri la 27 de programe de licenţă,
respectiv 203 locuri la 7 programe de master

25 iulie 2013

Programul de studiu de master Comunicare şi relaţii publice obţine acreditarea din
partea ARACIS

27 iunie 2013

Programele de studiu de master Biotehnologii sustenabile, Traducere şi interpretare,
Sisteme de control inteligente, Sisteme mecatronice avansate obţin acreditarea din
partea ARACIS

30 mai 2013

Programul de formare psihopedagogică, respectiv programele de studiu de master
Inginerie software şi Protecţia plantelor obţin acreditarea din partea ARACIS

24 aprilie 2013

Programul de studiu de licenţă Informatică economică obţine autorizaţie de
funcţionare provizorie din partea ARACIS

22 februarie 2013

Senatul, la propunerea rectorului aprobă numirea d-lui prof. univ. dr. Székely Iuliu în
funcția de prorector al Universității.

22 februarie 2013

Senatul, la propunerea rectorului aprobă numirea decanilor facultăților: Conf.univ. dr.
Makó Zoltán – Facultatea de Științe Economice și Umaniste din Miercurea Ciuc,
Conf. univ. dr. Kósa István – Facultatea de Științe din Miercurea Ciuc, Lect. univ. dr.
Kelemen András – Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș, Conf.
univ. dr. Tonk Márton – Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca.
În urma scrutinului organizat d-l prof. univ. dr. Dávid László este reales în funcția de
rector al Universității Sapientia
Se întrunește noul Senat. D-l prof. univ. dr. Kása Zoltán este ales în funcția de
președinte al Senatului
Universitatea Sapientia obține Charta Erasmus
Universitatea Sapientia aniversează pentru prima dată Ziua Universității, ziua
deschiderii primului an academic în 2001. Festivitatea are loc la facultatea din Târgu
Mureș și îl are ca invitat de onoare pe premierul Ungariei, dl. Orbán Viktor.

16 noiembrie 2012
26 octombrie 2012
5 octombrie 2012
3 octombrie 2012

17 septembrie 2012

Universitatea Sapientia îşi deschide cel de-al douăsprezecelea an universitar. 1988 de
studenţi îşi încep studiile în anul universitar 2012/2013 la 28 de programe de studiu.

iulie 2012
iunie 2012

Examen de admitere: 1170 de locuri anunţate, 4 facultăţi, 28 de specializări.
301 de studenţi şi-au încheiat studiile la 19 de specializări. Acesta este primul an în
care Universitatea are dreptul să-și organizeze propriul examen de licență.

31 mai 2012

ARACIS avizează acreditarea programului de studiu Comunicare şi relații publice
(Târgu Mureș), respectiv acordă autorizația de funcţionare provizorie pentru
specializarea Peisagistică (Târgu Mureș).
Legea nr. 58/29.03.2012 privind înființarea Universității Sapientia fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 222, Partea I, 3 aprilie 2012.
ARACIS avizează acreditarea programului de studiu Relații internaționale și studii
europene (Cluj-Napoca).

3 aprilie 2012
29 martie 2012
28 martie 2012
29 februarie 2012
29 februarie 2012
28 februarie 2012

Legea de înfiinţare a Universităţii Sapientia ca instituţie de învăţământ superior
acreditată a fost promulgată de către Preşedintele României.
Semnarea acordului de colaborare cu National Institute of Radiological Sciences din
Japonia.
Semnarea acordului de colaborare cu Colegiul Kodolányi János din Ungaria.
Camera Deputaților a adoptat legea privind înființarea Universității "Sapientia" din
municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

6 decembrie 2011

Senatul Parlamentului României a votat proiectul de lege referitor la înfiinţarea
Universităţii Sapientia ca instituţie de învăţământ superior acreditată.

1 decembrie 2011

Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea Szent István din Gödöllő, Ungaria.
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24 noiembrie 2011

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă
acreditarea pentru specializarea Horticultură.

20-22 octombrie
2011

Vizita delegaţiei Universităţii Eötvös Loránd din Budapesta, cu scopul extinderii
relaţiilor de cooperare.

21 octombrie 2011

Adunarea generală a Fondatorilor stabileşte noua componenţă a Consiliului director:
Kató Béla - preşedinte, Berky Anna Mária, Csenteri András Levente, Daradics Kinga
Ágnes, Diósi László, Gyerő Dávid, Jakab Ilona, Kállay Péter, dr. Kun Imre Zoltán,
Lászlófy Pál István, dr. Szilágyi Pál, Szilágyi Éva Gabriella.

19 septembrie 2011
2 august 2011

Universitatea Sapientia îşi deschide cel de-al unsprezecelea an universitar. 1959 de
studenţi îşi încep studiile în anul universitar 2011/2012 la 27 de programe de studiu.
Schmitt Pál, preşedintele Ungariei, vizitează Universitatea la Cluj-Napoca. Rectorul
Universităţii, prof. Dávid László primeşte Ordinul Crucea de Merit al Republicii
Ungare din partea Preşedintelui.

iulie 2011
iunie 2011

Examen de admitere: 1150 de locuri anunţate, 4 facultăţi, 27 de specializări.
455 de studenţi şi-au încheiat studiile la 20 de specializări. A şaptea generaţie de
absolvenţi îşi susţine examenul de licenţă la 10 universităţi acreditate.

28 martie 2011

Martonyi János, ministrul de Externe al Ungariei vizitează sediul din Cluj-Napoca al
Universităţii.

4 februarie 2011

Semnarea declaraţiei de intenţie privind sprijinirea talentelor cu Universitatea BabeşBolyai, Universitatea Creştină Partium, Universitatea din Debrecen, Universitatea de
Artă din Târgu-Mureş şi Consiliul Ştiinţific pentru Învăţământul Superior.
Schmitt Pál, preşedintele Ungariei, vizitează campusul universitar al Facultăţii de
Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureş şi participă la punerea pietrei de temelie
a căminului studenţesc.
Universitatea Sapientia îşi deschide cel de-al zecelea an universitar. 1940 de studenţi
îşi încep studiile în anul universitar 2010/2011.

19 octombrie 2010

19 septembrie 2010
22 iulie 2010

ARACIS avizează acreditarea Universităţii Sapientia.

iulie 2010

Examen de admitere: 1120 de locuri anunţate, 4 facultăţi, 27 de specializări. 7 noi
programe de studii: Marketing, Statistică şi previziune economică, Literatura
universală şi comparată – limba si literatura engleză, Biotehnologii industriale,
Inginerie şi managament în alimentaţia publică şi agroturism, Servicii şi politici de
sănătate publică, Drept
Semnarea convenţiei de colaborare cu Universitatea din Miskolc, Universitatea
Pannon din Veszprém, respectiv Colegiul Universitar Economic din Budapesta.

11 iunie 2010
11 iunie 2010

iunie 2010

Conferinţa Rectorilor din Ungaria şi Universitatea Sapientia organizează la ClujNapoca Forumul universitar româno-maghiar cu participarea personalităţilor cu rol
definitoriu în formarea politicii educaţionale din Ungaria şi România – conducători de
instituţii, experţi şi politicieni, preşedinţii Academiilor de Ştiinţă şi alţi specialişti din
domeniu.
406 de studenţi şi-au încheiat studiile la 20 de specializări. A şasea generaţie de
absolvenţi îşi susţine examenul de licenţă la 9 universităţi acreditate.

22 aprilie 2010

ARACIS avizează acreditarea programelor de studiu Cinematografie, fotografie,
media (Cluj-Napoca) şi Comunicare şi PR (Miercurea-Ciuc).

13-16 aprilie
24 martie 2010

Vizita comisiei de evaluare a Universităţii în vederea acreditării instituţionale.
Fondatorii Fundaţiei Sapientia (reprezentanţii bisericilor istorice maghiare din
Transilvania) s-au întâlnit în cadrul Adunării generale a membrilor fondatori.
Vizita ambasadorului Finlandei la Bucureşti, Irmeli Mustonen şi ambasadorului
Finlandei la Budapesta, Jari Vilén.

23 martie 2010
18 martie 2010
1 ianuarie 2010

ARACIS avizează acreditarea programelor de studiu Ingineria produselor alimentare
şi Ingineria şi protecţia mediului în industrie (Miercurea-Ciuc).
D-l prof. univ. dr. Székely Iuliu este numit în funcția de decan al Facultății de Științe
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17 decembrie 2009

Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș de către Consiliul Director
ARACIS avizează acreditarea programului de studiu Economie agroalimentară
(Miercurea-Ciuc).

12 septembrie 2009
8 septembrie 2009

1847 de studenţi îşi încep studiile în anul universitar 2009/2010.
Inaugurarea laboratorului de tehnologie ştiinţifică (International Physics House) la
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureş.

31 iulie 2009

Obţinerea avizului ARACIS pentru autorizaţia de funcţionare provizorie a
programelor de studiu Tehnologia construcţiilor de maşini (Târgu-Mureş) şi
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (Târgu-Mureş).

iulie 2009
iunie 2009

Examen de admitere: 935 de locuri anunţate, 21 de specializări, 737 de înscrişi.
513 de studenţi (381 în sistemul Bologna, iar 132 în sistemul anterior) şi-au încheiat
studiile la 19 specializări. A cincea generaţie de absolvenţi îşi susţine examenul de
licenţă la 10 universităţi acreditate.
ARACIS avizează acreditarea programului de studiu Comunicare şi relaţii publice
(Târgu-Mureş).

25 iunie 2009
19 iunie 2009
28 mai 2009

Universitatea Sapientia a înaintat la ARACIS cererea pentru acreditarea instituţiei.
ARACIS avizează acreditarea programului de studiu Economie generală (MiercureaCiuc).

26 martie 2009

ARACIS avizează acreditarea programelor de studiu Automatică şi informatică
aplicată (Târgu-Mureş), Calculatoare (Târgu-Mureş) şi Mecatronică (Târgu-Mureş).

7 februarie 2009

Declaraţia de intenţie privind colaborarea instituţiilor de învăţământ superior cu
predare în limba maghiară din Bazinul Carpatin semnată la Debrecen.

29 ianuarie 2009

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) refuză
acreditarea programului de studiu Pedagogie.

5 ianuarie 2009
24 octombrie 2008
22 octombrie 2008
29 septembrie 2008

Semnarea acordului de colaborare cu Colegiul Universitar din Szolnok (Ungaria).
Vizita preşedintelui Ungariei, d-l Sólyom László.
Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea de Vest (Sopron, Ungaria).
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) refuză
acreditarea programului de studiu Economie agroalimentară.

26 septembrie 2008

Senatul adoptă principiile noului sistem de finanţare, elaborat în comun cu
reprezentanţii organizaţiei finanţatoare.

15 septembrie 2008
22 iulie 2008

2007 de studenţi îşi încep studiile în noul an universitar.
Semnarea Convenţiei de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electrică ICPE-CA.

17 iulie 2008

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă
acreditarea pentru specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune.

iulie 2008
8 iulie 2008

Examen de admitere: 830 de locuri anunţate, 19 specializări, 853 de înscrişi.
Senatul aprobă înfiinţarea primelor centre de cercetare şi depune cererea de atestare
către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS)
607 de studenţi (176 în sistemul Bologna, iar 431 în sistemul anterior) şi-au încheiat
studiile la 18 specializări. A patra generaţie de absolvenţi îşi susţine examenul de
licenţă la 10 universităţi acreditate.
Semnarea protocolului de colaborare cu Universitatea Simon Fraser din B.C. Burnaby,
Canada.

iunie 2008

iunie 2008
mai 2008

Semnarea protocolului de colaborare cu Università degli Studi della Tuscia din
Viterbo, Italia.

17 aprilie 2008

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă
acreditarea pentru specializarea Sociologie.

7 martie 2008

Consiliul director îl numeşte pe d-l conf. univ. dr. Makó Zoltán în funcţia de decan al
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Umane din Miercurea Ciuc.
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20 martie 2008

28 februarie 2008
22 februarie 2008
februarie 2008
februarie 2008

decembrie 2007

20 decembrie 2007

5 noiembrie 2007

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă
acreditarea pentru specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura
engleză.
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă
acreditarea pentru specializarea Informatică.
Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea Petru Maior din Targu Mures.
Semnarea protocolului de colaborare cu Universitatea Old Dominion din Norfolk,
Virginia, SUA.
La propunerea d-lui decan dr. Biró Zoltán, Senatul conferă titlul de profesor de onoare
al Universităţii Sapientia d-lui dr. Andrew Balázs, decan al Universităţii Old
Dominion din Norfolk, Virginia, SUA, în semn de recunoaştere pentru activitatea
desfăşurată în stabilirea relaţiilor de colaborare dintre cele două universităţi.
Dl. prof. dr. Szilágyi Pál, în calitate de consilier al rectorului, a participat la întâlnirea
“La cooperazione universitaria con la Romania” organizată de Universitatea Sapienzia
din Roma.
Adunarea generală a Fondatorilor stabileşte noua componenţă a Consiliului director:
Kató Béla – preşedinte, Csenteri András Levente, Diósi László, Kállai Péter, dr. Kun
Imre Zoltán, Lászlófy Pál István, Molnos Lajos, Szilágyi Éva Gabriella, dr. Szilágyi
Pál, Toró Tibor, dr. Várady Zoltán, dr. Zilahi László.
Semnarea protocolului de colaborare cu Universitatea Selye János din Komarno
(Slovacia).

12 octombrie 2007

Senatul Universităţii Sapientia aprobă modificările aduse la Carta Universităţii.

4 octombrie 2007

Semnarea acordului de colaborare cu Colegiul Universitar din Nyíregyháza (Ungaria).

19 septembrie 2007

Consiliul director îl numeşte pe prof. dr. Biró A. Zoltán în funcţia de decan al
Facultăţii de Ştiinţe din Miercurea Ciuc.

18 septembrie 2007

2224 de studenţi îşi încep studiile în noul an universitar.

iulie 2007
iunie 2007

Examen de admitere: 830 de locuri anunţate, 889 de înscrişi.
A treia generaţie de absolvenţi îşi susţine examenul de licenţă la 6 universităţi
acreditate.

25 mai 2007

Senatul aprobă Strategia de dezvoltare a Universităţii Sapientia pe perioada 2007/2011.

11 mai 2007
6 martie 2007

Semnarea protocolului de colaborare strategică cu Universitatea Creştină Partium.
Semnarea protocolului de colaborare cu Universitatea Tehnică şi Economică din
Budapesta.

13 februarie 2007
5 februarie 2007

Vizita preşedintelui Ungariei, d-l Sólyom László.
Semnarea protocolului de colaborare cu Institutul de Prognoză Economică al
Academiei Române.
Senatul adoptă programul managerial al rectorului prezentat de prof. dr. Dávid László,
şi îl alege în funcţia de prorector pe prof. dr. Szép Sándor.

6 decembrie 2006
2 octombrie 2006

Consiliul Director îl numeşte în funcţia de rector pe profesor dr. Dávid László.
Mandatul acestuia intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.

18 septembrie 2006
iulie 2006

2200 de studenţi îşi încep studiile în noul an universitar.
Universitatea Sapientia anunţă 830 de locuri pentru concursul de admitere la 19
specializări. Pe aceste locuri se înscriu 1027 de absolvenţi de liceu.

iulie 2006

A doua generaţie de absolvenţi. 309 de studenţi şi-au încheiat studiile la 12
specializări. Aceştia şi-au susţinut cu succes examenele de licenţă la Universitatea din
Bucureşti, Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureş, Universitatea Transilvania din
Braşov şi Universitatea de Vest din Timişoara.
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19 mai 2006
martie 2006

Semnarea protocolului de colaborare cu Colegiul Universitar din Kecskemét
(Ungaria).
Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea Catolică Pázmány Péter din
Budapesta.

1 martie 2006
martie 2006

Semnarea protocolului de colaborare cu Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta.
Consiliul Director al Fundaţiei Sapientia îl numeşte în funcţia de decan Facultăţii de
Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca pe conf. dr. Tonk Márton.

octombrie 2005

Semnarea acordului strategic de parteneriat cu Universitatea Politechnica din
Bucuresti.

26 septembrie 2005

Deschiderea celei de-al cincilea an universitar. 2126 de studenţi îşi încep studiile sub
îndrumarea a 337 de cadre didactice.

iulie 2005

La admiterile pentru anul universitar 2005/2006, se prezintă 889 de absolvenţi la 790
de locuri bugetare şi cu taxă.

1 iulie 2005

Primii absolvenţi ai Universităţii Sapientia susţin cu succes examenul de licenţă la
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea din Bucureşti.

4 iunie 2005

Îşi încheie studiile primele promoţii de absolvenţi ai Universităţii Sapientia: 81 de
studenţi la Miercurea Ciuc, 51 la Târgu-Mureş.

12 mai 2005

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca primeşte numele lui Tonk
Sándor.

3 noiembrie 2004
noiembrie 2004
18 octombrie 2004

Semnarea acordului de colaborare cu Tokyo Institute of Technology.
Într-un cadru festiv, este predată clădirea facultăţii din Târgu-Mureş.
Specializarea relaţii internaţionale- studii europene primeşte aprobare de funcţionare
provizorie.

octombrie 2004
27 septembrie 2004

Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea Transilvania din Brasov.
Festivitate de deschidere a anului universitar: 1907 studenţi îşi încep studiile la cele
patru facultăţi din cadrul universităţii.

20 septembrie 2004

La Miercurea Ciuc se înfiinţează două facultăţi – Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Umane, respectiv Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Sociale. Consiliul director îi
numeşte în fruntea facultăţilor pe decanii conf. dr. Bakacsi Gyula şi prof. dr. Rostás
Zoltán.

6 august 2004

Facultăţile din Miercurea Ciuc, primesc în folosinţă de la Proprietăţile Particulare
Miercurea Ciuc - pe termen de 49 de ani - imobilul repatriat de către statul român
asociaţiei însărcinate cu gestionarea patrimoniului local al comunităţii.

iulie 2004

Universitatea Sapientia organizează concurs de admitere pentru a patra oară. La cele
750 de locuri anunţate se înscriu în total 1009 candidaţi, distribuiţi pe 18 specializări
din cele trei locaţii.

29 iunie 2004

Senatul îl alege prin vot unanim pe profesorul dr. Dávid László în funcţia de prorector
responsabil pentru probleme de educaţie şi cercetare, respectiv pe conf. dr. Bakacsi
Gyula în funcţia de prorector economic al Universităţii Sapientia.

11 iunie 2004
februarie 2004
26 octombrie 2003
4 octombrie 2003

Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea din Pécs (Ungaria).
Începe activitatea didactică în noua clădire a facultăţii din Târgu-Mureş.
Preşedintele Republicii Ungare, Dr. Mádl Ferenc efectuează o vizită la universitate.
Începe noul an universitar, universitatea având 225 de cadre didactice şi un număr de
826 studenţi la Miercurea Ciuc, 594 la Târgu- Mureş iar 56 la Cluj-Napoca.

4 septembrie 2003

Conducătorii Bisericilor Fondatoare îl numesc pe Kató Béla în funcţia de preşedinte al
Consiliului director, şi înaintează propuneri referitoare la persoana rectorului
Universităţii Sapientia. Consiliul director al Fundaţiei acceptă prin vot unanim
propunerea Fondatorilor, şi îl numeşte pe prof. dr. Szilágyi Pál în funcţia de rector al
Universităţii Sapientia.
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14 august 2003

Se stinge din viaţă prof. dr. Tonk Sándor, preşedintele Fundaţiei Sapientia, primul
rector al Universităţii. Dispariţia prematură a acestuia a reprezentat o mare pierdere
pentru învăţământul superior maghiar şi viaţa ştiinţifică ardeleană. Idealul, spiritul şi
munca neobosită a domnului profesor a pus bazele înfiinţării universităţii maghiare
independente.

24 iunie 2003

Universitatea Sapientia semnează acordul de colaborare cu Colegiul Universitar
Eszterházy Károly din Eger (Ungaria).

6 iunie 2003

Inaugurarea clădiri Bocskai recent renovată, care asigură sedii pentru administraţia
centrală a Fundaţiei şi a Universităţii Sapientia, Facultăţii din Cluj-Napoca, respectiv
Institutului Programelor de Cercetare.

iunie 2003

Dosarele de autoevaluare ale specializărilor fotografie, cinematografie, media din
Cluj-Napoca şi comunicare socială şi relaţii publice din Miercurea Ciuc, primesc aviz
pozitiv din partea CNEAA.

25 aprilie 2003

Semnarea acordului de colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică din Budapesta (azi: Universitatea Corvinus din Budapesta).

17-18 ianuarie 2003

Într-un cadru festiv, rectorii celor două universităţi semnează la Debreţin protocolul de
colaborare între Universitatea Sapientia şi Universitatea din Debrecen.

16 ianuarie 2003
6 decembrie 2002

Semnarea convenției de colaborare cu Societatea Muzeului Transilvan.
Adunarea generală a Fondatorilor Fundaţiei Sapientia stabileşte noua componenţă a
Consiliului director: Tonk Sándor – preşedinte, Tánczos Vilmos – vicepreşedinte,
Marton József – secretar, Brassai Zoltán, Kató Béla, Kolumbán Gábor, Kun Imre,
Szilágyi Pál, Tolnay István, Toró Tibor – membrii.

10 octombrie 2002

În vederea acoperirii cheltuielilor de funcţionare a Universităţii Sapientia, se introduce
sistemul normativ de finanţare.

4 octombrie 2002

Festivitate comună de deschidere a anului universitar, şedinţă festivă a Consiliului
director la Palatul Culturii din Târgu-Mureş.

30 septembrie 2002

Festivitatea de deschidere a anului universitar. Începe activitatea didactică la
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii din Cluj-Napoca, cu 20 de studenţi admişi la
specializarea geografia mediului.

29 august 2002

Printr-o nouă Hotărâre de Guvern (nr. 944/29.08.2002.), se acordă aprobarea de
funcţionare provizorie altor cinci specializări avizate anterior de CNEAA: economie
generală, ingineria mediului, inginerie alimentară (toate la Miercurea Ciuc)
comunicare socială – PR şi horticultură ( la Târgu-Mureş), respectiv geografia
mediului (Cluj-Napoca).

iulie 2002

Universitatea Sapientia organizează sesiune de admitere pentru a doua oară. În cele
trei locaţii – Miercurea Ciuc, Târgu-Mureş, Cluj-Napoca –se înscriu în total 879 de
absolvenţi pe 675 de locuri anunţate.

iunie 2002

Cu scopul de a sprijini activitatea de cercetare a Universităţii Sapientia, Institutul
Programelor de Cercetare organizează conferinţa cu titlul "Ştiinţa în Transilvania".
Conferinţele şi comunicările acesteia sunt publicate în trei volume de sinteză.

23 mai 2002

Prin hotărârea nr. 410/23.05.2002., Guvernul Român acordă autorizarea de funcţionare
provizorie următoarelor nouă specializări:
Economie agrară şi alimentară,
contabilitate şi informatică de gestiune, sociologie, limba şi literatura română- limba
şi literatura engleză (Miercurea Ciuc), Pedagogie, informatică, mecatronică,
calculatoarelor, automatizare (Târgu-Mureş).

14 martie 2002

Consiliul Director hotărăşte achiziţionarea unui teren în Cluj-Napoca, în vederea
construirii campusului universitar clujean.
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februarie 2002

În vederea începerii activităţii didactice din Cluj-Napoca, FS depune la Comisia de
Acreditare dosarul specializărilor: ştiinţa mediului şi dosarul specializării fotografie,
cinematografie, media.

noiembrie 2001

Ministerul Educaţiei din Ungaria (MIU) oferă Universităţii Sapientia posibilitatea de a
accesa programul Serviciului de Informaţii Electronice (SIE), care asigură acces la mai
multe baze de date ştiinţifice şi reviste de specialitate maghiare şi străine.

26 octombrie 2001

Senatul aprobă Regulamentul de studii şi examen în sistemul de credite al Universităţii
Sapientia şi numeşte comisiile de bursă la nivel de universitate şi facultate.

8 octombrie 2001

Începe activitatea didactică în cadrul celor două facultăţi. La Miercurea Ciuc
funcţionează patru specializări – economie agrară, contabilitate şi informatică de
gestiune, dezvoltare rurală, limba şi literatura română-limba şi literatura engleză –, la
Târgu-Mureş cinci: informatică, mecatronică, automatizare şi informatică industrială,
ingineria calculatoarelor, pedagogie socială.

3-6 octombrie 2001

Festivitate de deschidere a anului universitar la Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi
Umaniste din Târgu-Mureş, respectiv la Facultatea din Miercurea Ciuc.

3 octombrie 2001

Şedinţa festivă a Consiliului director, ocazie cu care se decide începerea activităţii
didactice în cadrul Universităţii Sapientia.

Aug-01 Conducerea Fundaţiei decide înfiinţarea unei edituri academice. IPC înregistrează
Editura Scientia.
Aug-01 Senatul aprobă rezultatele concursului, numeşte şefii de catedră şi înfiinţează comisiile
Senatului (comisia de studii, comisia de cercetare şi comisia socială).
iulie-august 2001

Senatul Universităţii Sapientia aprobă statele de funcţii pentru cadre didactice, se
derulează concursul pentru posturi didactice. La primul concurs Universitatea anunţă
57 de posturi didactice vacante, la care se prezintă 135 de persoane.

23 iulie 2001

Se încheie prima sesiune de admitere. La Facultatea din Miercurea Ciuc sunt înscrişi
481 de candidaţi pe 209 locuri anunţate, la Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste
din Târgu-Mureş se înscriu 385 de candidaţi pe cele 165 de locuri disponibile.

6 iunie 2001

Are loc şedinţa de înfiinţare a Senatului Interimar al Universităţii Sapientia. Senatul
aprobă Carta Universităţii Sapientia, Regulamentul de admitere, respectiv
Regulamentul de burse. Începe pregătirea concursului de admitere.

mai 2001

CNEAA acordă avizul pentru aprobarea de funcţionare provizorie pentru primele
specializări din cadrul Fundaţiei Sapientia- Universitatea Sapientia.

aprilie 2001

Consiliul director al FS numeşte decanii însărcinaţi ai facultăţilor din Târgu-Mureş şi
Miercurea Ciuc, în persoana lui prof. dr. Lányi Szabolcs, respectiv prof. dr. Hollanda
Dionisie.

7 aprilie 2001

Consiliul director stabileşte structura provizorie a conducerii Universităţii Sapientia.
Sarcinile Senatului sunt îndeplinite de către Consiliul director al Fundaţiei, alături de
decanii facultăţilor şi rectorul Universităţii Creştine Partium. Preşedintele Fundaţiei
devine rectorul însărcinat al Universităţii.

martie 2001

Depunerea dosarelor de acreditare pentru alte noi specializări: informatică,
mecatronică, automatizare şi informatică industrială, ingineria calculatoarelor
(Târgu-Mureş), respectiv română-engleză (Miercurea Ciuc).

martie 2001

FS achiziţionează clădirea fostului Hotel Harghita ca sediu pentru activitatea facultăţii
din Miercurea Ciuc.

februarie 2001

Se decide achiziţionarea terenului din Corunca-aflat la marginea oraşului TârguMureş- în vederea construirii unui campus universitar.

decembrie 2000

FS achiziţionează casa Bocskai din Cluj-Napoca ca sediu pentru Rectoratul
Universităţii Sapientia.
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6 decembrie 2000

FS înfiinţează la Cluj-Napoca Institutul Programelor de Cercetare (IPS), care
funcţionează ca filială a Fundaţiei.

7 octombrie 2000

Consiliul director al FS decide înfiinţarea filialelor fundaţiei din Miercurea Ciuc şi
Târgu Mureş, acestea având sarcina de a face pregătirile pentru începerea anului
universitar 2001/2002.

7 octombrie 2000

Consiliul director al FS aprobă Concepţia de înfiinţare al Universităţii Particulare, şi
decide ca instituţia să fie numită Universitatea Sapientia. Conform Concepţiei, reţeaua
instituţională îşi va desfăşura activitatea în patru locaţii (Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca,
Târgu-Mureş, Oradea).

iunie-iulie 2000

În vederea obţinerii aprobării de funcţionare provizorie, FS depune la Consiliul
Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare dosarele de acreditare pentru primele
specializări. Au fost depuse dosare pentru următoarele specializări: economie agrară,
contabilitate şi informatică de gestiune, ingineria mediului, inginerie alimentară,
dezvoltare rurală (Miercurea Ciuc), respectiv pedagogie socială (Târgu- Mureş).

mai 2000

Consiliul director al FS evaluează proiectele anunţate pentru iniţierea specializărilor, şi
formulează decizii în privinţa întocmirii dosarelor necesare pentru autorizarea
primelor specializări.

aprilie 2000

Conducerea FS şi a Universităţii Creştine Partium din Oradea ajung la un acord de
principiu conform căreia, instituţia din Oradea se va integra în structura academică
înfiinţată de către FS.

aprilie 2000

Ia fiinţă Protocolul de Colaborare dintre FS şi Oficiul Maghiarilor din Străinătate
(OMS), care stabileşte finanţarea Universităţii Private în Limba Maghiară din
Transilvania.

14 aprilie 2000

Prima şedinţă a Consiliului director din cadrul FS. În urma şedinţei se face publică
Declaraţia Consiliului director al Fundaţiei Sapientia referitor la înfiinţarea
Universităţii Particulare din Transilvania.

16 martie 2000

Înregistrarea oficială a Fundaţiei Sapientia (FS), cu sediul în Cluj-Napoca. Fundaţia a
fost înfiinţată de către conducătorii Bisericilor istorice maghiare. Organul de
conducere al Fundaţiei este Consiliul director compus din nouă membrii. Membrii
Consiliului director: Tonk Sándor - preşedinte, Tánczos Vilmos - vicepreşedinte,
Marton József - secretar, Birtalan Ákos, Brassai Zoltán, Szilágyi Pál, Tolnay István,
Toró Tibor, Tőkés Elek - membrii.
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