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Scopul prezentului raport constă în evaluarea activităţilor educaţionale, de cercetare, 
economice şi de management, al nivelului în care Universitatea corespunde la cerinţele 
interne şi externe.  

Raportul a fost întocmit pe baza următoarelor documente: 
- Raportul Privind Asigurarea Calităţii la centrul  Miercurea Ciuc 
- Raportul Privind Asigurarea Calităţii întocmit de către Facultatea de 

Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 
- Raportul Privind Asigurarea Calităţii întocmit de către Facultatea de 

Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş.  
 

Secţiunea referitoare la educaţie se rezumă la anul universitar 2006/2007, iar cele 
referitoare la activităţile de cercetare, financiare şi management la anul calendaristic 2007. În 
legătură cu activitatea educaţională trebuie să precizăm că pregătirea pentru procesul de 
acreditare a solicitat luarea unor măsuri ce au suprascris numeroase aspecte ale acestui 
raport. Cu toate acestea, părţile referitoare ale raportului au servit drept explicaţie la o serie 
de probleme mai vechi. 

I. Educaţie 
În cadrul celor trei centre de lucru ale Universităţii Sapientia funcţionează 19 

programe de studii, după cum urmează: 
În Miercurea Ciuc 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umane: 

- Economie alimentară - EA 
- Economie generală - EG 
- Contabilitate şi informatică de gestiune – CIG  
- Economia mediului – EM 
- Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză – RE 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Sociale: 
- Inginerie produselor alimentară – IPA 
- Ingineria şi protecţia mediului în industrie – IPMI 
- Comunicare socială – PR 
- Sociologie – SOC 

La Târgu Mureş 
 Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste 

- Pedagogie 
- Comunicare socială şi relaţii publice 
- Informatică 
- Mecatronică 

  



- Calculatoare 
- Automatică 
- Horticultură 

La Cluj 
 Facultatea de Ştiinţe şi Arte 

- Geografia mediului - GM 
- Fotografie, cinematografie, media - FFM 
- Relaţii internaţionale – Studii europene - SE 

În fiecare punct de lucru există două tipuri de programe de studiu: programul de 
studiu ce oferă specializare de nivel licenţă în sistem Bologna (BSc), cu o durată de 3-4 ani, 
şi programele de studii universitare de lungă durată de 4, respectiv 5 ani. Datorită celor două 
tipuri de programe, precum şi cerinţelor specifice formulate de ARACIS, este destul de greu 
să comparăm numărul orelor din cadrul unui program de studiu anume. Observaţia generală 
este că majoritatea programelor de studiu sunt destul de încărcate, şi aici nu ne referim 
numai la numărul orelor disciplinelor obligatorii (20-28) care se deplasează spre limita 
superioară permisă (cerinţele specifice ale domeniului ştiinţe inginereşti prevăd un număr 
minim de 26,7), ci şi la numărul de ore ale disciplinelor facultative. Drept consecinţă, există 
o serie de programe de studii unde numărul total al orelor de studiu pe săptămână depăşeşte 
cifra de 35. În cazul acestor programe de studiu proporţia orelor facultative se situează peste 
25%. Cele de mai sus au condus la recomandarea formulată cu ocazia evaluării externe, 
recomandare ce propune scăderea numărului de ore. 

În ceea ce priveşte programele de studiu, putem constata că în majoritatea cazurilor 
acestea corespund cerinţelor ARACIS în ceea ce priveşte denumirea disciplinelor şi 
proporţia grupelor de discipline. Cu toate acestea, programele de studiu nu sunt tratate 
integral, planul de învăţământ şi fişele disciplinelor corespunzătoare nefiind interpretate ca 
un sistem unitar. În consecinţă, în cadrul Universităţii Sapientia se apelează destul de 
frecvent la restructurarea planului de învăţământ, procesul nefiind însoţit în unele cazuri şi 
de adaptarea corespunzătoare a fişelor disciplinelor.  

Cadre didactice 
În legătură cu cadrele didactice trebuie să menţionăm că datele acestui capitol au fost 

modificate semnificativ în urma evenimentelor din anul universitar 2007/2008, deoarece din 
anul universitar 2006/2007, datorită examenelor pe posturile didactice scoase la concurs, 
componenţa corpului didactic al universităţii s-a modificat. Indicatorii cumulaţi ai statelor de 
funcţii (vezi tabelul I.2.1.) demonstrează că 47,8 % din cele 380∗ de posturi create conform 
reglementărilor în vigoare sunt ocupate de cadre didactice titulare cu funcţia de bază la 
Universitatea Sapientia. Cu toate acestea, proporţia profesorilor şi al conferenţiarilor 
universitari este încă relativ scăzută (la Miercurea Ciuc 14%, Cluj 15%, Târgu Mureş 
21,5%). 

Analizând gradul ştiinţific al cadrelor didactice s-a constatat că şi proporţia celor care 
posedă titlul de doctor este variabilă (Cluj 12%, Miercurea Ciuc 20,5%, Târgu Mureş 
27,5%). Întrucât o parte din cadrele didactice au obţinut titlul de doctor recent, iar alţii, care 
posedau deja titlul, au fost angajaţi recent, putem afirma că între timp şi acest indicator s-a 
ameliorat. 

Analizând rezultatele activităţii didactice se observă că – în pofida faptului că din 
punct de vedere statistic s-a îndeplinit cerinţa referitoare la elaborarea anuală a unui produs 
didactic sau ştiinţific – autoevaluările anuale şi prelucrarea acestora de către managementul 
facultăţii semnalează faptul că mai există cadre didactice care nu îndeplinesc cerinţele de 
mai sus. Au existat şi cadre didactice care au avut rezultate ştiinţifice, dar acestea nu au fost 
incluse în raport. De aceea şefii de catedră, pe lângă organizare şi urmărire, trebuie să îşi 
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asume atribuţii suplimentare legate de monitorizarea activităţii didactice şi de cercetare din 
cadrul catedrei respective. Cadrele didactice tinere trebuie să ia act de cerinţele catedrei şi 
ale universităţii şi să acţioneze în fiecare an în conformitate cu acestea. 

Procedurile introduse în vederea evaluării calităţii activităţii didactice încă nu 
funcţionează fără cusur. Fişele de autoevaluare uneori sunt completate incorect, iar la nivelul 
facultăţilor centralizarea datelor nu este omogenă, câteodată şi atitudinea cadrelor didactice 
lasă de dorit. Cu toate acestea, faptul că sistemul a fost introdus şi pus în funcţiune poate fi 
considerat un lucru pozitiv, el putând fi perfecţionat de la an la an. Evaluările efectuate de 
către studenţi şi ceea colegială au fost şi ele finalizate. Şi în acest domeniu al evaluării se 
impune introducerea unor noi întrebări care să furnizeze răspunsuri pertinente din care să 
rezulte o mai corectă reflectare a realităţii. În legătură cu evaluările menţionate se impune 
găsirea unor modalităţi în care rezultatele acestora să poată fi inclusă în calculul remunerării 
bazate pe performanţă. 

Un element extrem de important al activităţii didactice îl reprezintă elaborarea 
cursurilor şi a materialelor didactice auxiliare. Cu puţine excepţii, universitatea are mult de 
recuperat şi în această privinţă. Acum, când în urma raportului de asigurare a calităţii 
efectuat în anul 2007 pe plan naţional, sunt recunoscute ca material didactic şi produsele 
redactate sub formă electronică, va trebui să luăm măsurile necesare şi în acest sens. De 
aceea, propunem şefilor de catedră să elaboreze un plan de publicare a materialelor didactice 
şi – conform regulamentului de publicare al universităţii – să ia măsurile corespunzătoare 
pentru contracararea acestui neajuns. 

Analizând datele referitoare la statul de funcţii, putem constata că proporţia 
student/post cadru didactic şi student/cadru didactic în funcţia de bază este foarte scăzută, 
fapt valabil în general pentru întreaga universitate. Din perspectiva calităţii acesta este un 
lucru benefic, dar costisitor, mijloacele financiare necesare fiind greu de asigurat în 
condiţiile actuale. Dacă luăm în considerare indicatorii propuşi de ARACIS pentru anumite 
programe de studii, vom constata că indicatorii universităţii diferă de cele ale agenţiei. 
Conform datelor din tabelul I.2.1.a şi b, în Universitatea Sapientia valoarea medie a 
proporţiei student/cadru didactic este corespunzătoare (11,51), acesta şi datorită faptului că 
numărul cadrelor didactice în funcţia de bază este încă redus. Extinzând această analiză 
asupra statelor de funcţii ale catedrelor, luând în considerare posturile existente, se 
evidenţiază în mod clar faptul că, situată în mai multe centre raportul studenţi/cadre didactice 
este mic, fapt ce pentru o universitate mică reprezintă un dezavantaj din punct de vedere a 
asigurării fondurilor. Acest aspect trebuie schimbat, deoarece introducerea finanţării 
normativă va crea dificultăţi serioase in asigurarea financiară a specializărilor cu valori 
reduse ale acestui indicator. 

Studenţi 
Analizând ceilalţi parteneri al procesului de educaţie – studenţii – din rapoartele 

depuse reiese că în anul universitar 2006/2007, la programele de studii din cadrul 
Universităţii Sapientia au luat parte 2070-2194 studenţi. De ce sunt aceste numere atât de 
diferite? Motivul constă în faptul că în cadrul sistemului există mai multe tipuri de studenţi: 
unii pe locuri bugetare, alţii pe locuri cu contribuţie la cheltuieli, există studenţi care şi-au 
întrerupt studiile sau care studiază în prelungirea şcolarităţii, etc. În sistemul de credite, 
datorită reînscrierilor la o anumită disciplină, numărul studenţilor variază chiar şi de la o 
disciplină la alta. Specializarea dublă, adică înscrierea concomitentă la două programe de 
studiu îngreunează şi mai mult evidenţa studenţilor. Acest aspect implică necesitatea şi 
utilizarea efectivă a unui program corespunzător de evidenţă şi gestiune a studenţilor, care să 
funcţioneze impecabil. 

În ceea ce priveşte recrutarea candidaţilor, se poate afirma că nici în anul universitar 
2006/2007 nu s-a realizat la toate specializările ocuparea tuturor locurilor anunţate la 
admitere (vezi tabelul I.3.1). În cazul specializărilor atractive (relaţii publice, informatică, 

  



horticultură, FFM, Ingineria produselor alimentare), au fost ocupate atât locurile cu finanţare 
completă cât şi cele cu contribuţie la cheltuieli de studiu, în vreme ce la restul programelor 
de studiu cifra de şcolarizare s-a realizat doar în proporţie de 56,6–98%.  

Legat de calitatea studenţilor şcolarizaţi, se poate observa că media cea mai mare au 
obţinut studenţii din domeniul ştiinţelor umane (8,5-9,29), media cea mai mică aparţinând 
studenţilor de la specializarea Ingineria şi protecţia mediului în industrie (6,80). În ceea ce 
priveşte promovabilitatea studenţilor, datele din tabelul I.3.2. demonstrează că anul I este 
anul cu cele mai multe probleme, acesta fiind urmat de anul II, după care studenţii 
îndeplinesc în proporţie destul de mare numărul de credite stabilit. Întrucât datele iau în 
considerare numărul de minim 40 de credite, stabilit de Regulamentul de studii, media 
ponderală este mult mai explicită din punctul de vedere al calităţii. Aşa cum reiese din 
tabelul I.3.3., aceasta este ceea mai scăzută în cazul studenţilor din anul I şi ceea mai mare în 
cazul celor din anii terminali. Acest lucru se explică şi prin faptul că, de regulă, cei slabi sunt 
eliminaţi pe parcurs. 

Dacă extindem analiza asupra unei promoţii pe parcursul a 4-5 ani, comparând 
numărul celor ce au trecut cu succes de examenul de licenţă, faţă de numărul studenţilor 
înscrişi, datele tabelului I.3.4. ne demonstrează că rezultatele diferă în funcţie de domeniul 
de studiu: rezultatele cele mai bune s-au obţinut la Calculatoare (78%), iar cele mai slabe la 
Economia mediului (10 %). Indicatorul stabilit de ARACIS în privinţa proporţiei dintre 
absolvenţi şi cei care au obţinut diploma (proporţie ce trebuie să fie mai mare de 50%) a fost 
atins în cazul fiecărui program de studiu. Ne bucură faptul că, în cele mai multe cazuri, 
rezultatele examenelor de licenţă depăşesc media generală a studenţilor de la instituţiile 
organizatoare a examenul de licenţă, ceea ce subliniază faptul  că studenţii noştri beneficiază 
de educaţie de calitate în cadrul Universităţii Sapientia. 

Educaţia de bună calitate implică însă cheltuieli semnificative. Dacă luăm în 
considerare numai numărul studenţilor care beneficiază de burse, vom constata că din cei 
294 de studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umane din Miercurea Ciuc 178 
(60,5%) beneficiază de bursă. Proporţia este apropiată şi la celelalte facultăţi (vezi tabelul 
I.3.5.). Aproximativ 28% din bursieri beneficiază de bursă socială, ceea ce demonstrează clar 
situaţia socială a studenţilor. În concluzie – aşa cum se constată şi în raportul 
Departamentului de Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Sociale –fără 
aceste burse şi in lipsa instituţiei de învăţământ superior din imediata apropierea 
domiciliului, foarte mulţi tineri dotaţi ar fi fost lipsiţi de şansa de a obţine o diplomă 
universitară. Recunoaşterea acestei situaţii ar trebui să îi indemne pe conducătorii facultăţilor 
să ofere din ce în ce mai mult sprijin material tinerilor dornici să studieze. 

În vederea acordării unui sprijin cât mai substanţial celor care merită, va trebui să 
organizăm procesul de învăţământ astfel încât să corespundă la maxim cerinţelor didactice, 
dar să ia în calcul şi posibilităţile financiare ale facultăţilor. In acest context respectarea 
hotărârilor Senatului universităţii în ceea ce priveşte împărţirea studenţilor în grupe este 
vitală. Datele din tabelul I.3.6. demonstrează în mod clar că programele de studiu 
îndeplinesc cerinţele legate de grupele mici de studiu, deşi nu la nivel maxim (15), iar 
împărţirea în grupe mari este îndeplinită la Târgu Mureş, Cluj şi Facultatea de Ştiinţe 
Tehnice şi Sociale din Miercurea Ciuc, şi numai în unele cazuri la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Umane din Miercurea Ciuc. Organizarea adecvată a procesului didactic, 
lansarea unor specializări ce au la bază mai multe cursuri comune şi proiectarea mai atentă a 
procesului educaţional poate contribui la reducerea cheltuielilor şi la sprijinirea mai 
substanţială a studenţilor cu performanţe bune, aflate într-o situaţie financiară precară. 

Din punctul de vedere al bazei materiale ale diferitelor facultăţi, rapoartele 
demonstrează că – în afara centrului de lucru din Cluj – la toate facultăţile există o bază 
materială didactică şi de cercetare proprie, săli de curs şi de seminar bine dotate, laboratoare 
de informatică, laboratoare multimedia, iar specializările din domeniul ştiinţelor tehnice 

  



beneficiază şi de un sistem de laboratoare format din aprox. 48 de încăperi (vezi tabelele 
I.4.1., I.4.2 şi I.4.2.). Activitatea studenţilor şi a cadrelor didactice este înlesnită şi de 
sistemul de biblioteci care, în cele trei puncte de lucru, cuprinde o suprafaţă de 880 mp, cu 
săli de lectură şi reţea de calculatoare şi circa 55.000 volume. Din păcate numai studenţii din 
Miercurea Ciuc beneficiază de un cămin studenţesc propriu cu 330 de locuri. Atât în Târgu 
Mureş, cât şi la Miercurea Ciuc există cantină şi bufet. Tabelul I.4.2. oferă date detailate 
asupra suprafeţelor destinate activităţii de educaţie si celor cu alte scopuri.  

Tabelul I.4.3. reflectă situaţia bibliotecii. Întrucât biblioteca din Miercurea Ciuc nu 
îndeplineşte în totalitate funcţia unei biblioteci universitare, e nevoie nu numai de 
îmbogăţirea numărului de volume, ci şi de o restructurare a activităţii.  

Evaluările arată că, în pofida dificultăţilor, mai bine de jumătate din studenţii 
Universităţii Sapientia sunt mulţumiţi de condiţiile de educaţie şi recreaţie oferite de 
instituţie. În plus, datele Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Sociale (vezi tabelul I.5.3.) 
demonstrează că studenţii s-au declarat mulţumiţi de activitatea secretariatului facultăţii, cu 
toate că în multe cazuri furnizarea de date necesită timp îndelungat. La baza acestui fapt stă, 
probabil, o deficienţă de organizare, deoarece – conform datelor tabelului I.5.1. – un secretar 
are în sarcină in medie 186 de studenţi  la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umane, 278 la 
Fac. De Ştiinţe Tehnice şi Sociale, 185 la Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj şi 218,5…293 
la Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş.  

II. Activitatea de cercetare 
Rapoartele reflectă faptul că activitatea de cercetare începe să se înrădăcineze în 

facultăţi. Pe lângă programele interne ale IPC şi alte burse de cercetare, cadrele didactice s-
au implicat şi într-o serie de programe de cercetare naţionale şi internaţionale. Din punctul 
de vedere al finanţărilor provenite din proiecte de cercetare, datele tabelului II. demonstrează 
că, pe lângă programele naţionale şi cele internaţionale ating un nivel considerabil, acestea 
fiind completate atât de sumele provenind din proiecte regionale, cât şi cele ce rezultă din 
contractele finanţate de către IPC. Cu toate că marea majoritate a celor din urmă acoperă 
doar cheltuielile legate de personal, ele măresc, totuşi, mobilitatea cadrelor didactice, şi 
contribuie şi la dezvoltarea punctului de lucru (în 2007 sumele investite au depăşit 270.000 
RON).  

Modul în care catedrele contribuie la aceste sume este variabil, contribuţiile cele mai 
de seamă fiind înregistrate la Catedra de Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii din Miercurea Ciuc, 
Catedra de Horticultură din Târgu Mureş, şi Catedra de Geografia mediului din Cluj. Trebuie 
să menţionăm şi faptul că, pe lângă implicarea unor angajaţi externi, majoritatea acestor 
cercetări îmbunătăţesc şi situaţia financiară a unora dintre angajaţii instituţiei.  

Pe lângă cercetările şi serviciile finanţate, activitatea de cercetare are loc şi în cadrul 
unor programe interne ale catedrelor, nivelul publicaţiilor rezultate din această muncă 
depăşind uneori nivelul „produselor ştiinţifice” ale contractelor naţionale. 

Trebuie să menţionăm, însă, că nu toţi participă la această activitate şi că există cadre 
didactice care nu au nici o activitate ştiinţifică, sau cel puţin, nu au raportat existenţa 
acesteia. 

Un pas important al anului 2007 a fost reprezentat de faptul că Departamentul de 
Ştiinţe Sociale din Miercurea Ciuc şi-a asumat un rol din ce în ce mai mare în dezvoltarea 
relaţiilor cu regiunea. Un aspect important al activităţii profesionale din cadrul 
Departamentului îl reprezintă cooperarea cu instituţiile publice şi profesionale din regiune, 
lansarea unor programe comune, organizarea unor evenimente cu caracter profesional, 
precum şi editarea diverselor publicaţii.  

Anul 2007 a marcat şi implicarea întreprinderilor private în temele naţionale de 
cercetare PN (vezi temele PN şi CEEx din Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş).  

  



Cu toate că finanţările de cercetare obţinute reprezintă un beneficiu clar, ele implică 
şi o serie de neajunsuri care se datorează reglementărilor inadecvate. Remedierea acestor 
lipsuri reprezintă o prioritate absolută, deoarece organizarea necorespunzătoare a activităţii 
de cercetare poate afecta în mod nefavorabil procesul didactic. Înfiinţarea centrelor de 
cercetare la nivelul facultăţilor/Departamentelor reprezintă, de asemenea, o prioritate, acest 
lucru fiind necesar nu numai pentru îndeplinirea condiţiilor de acreditare, dar şi pentru 
îmbunătăţirea calităţii cercetării. 

III: Evaluarea situaţiei economice şi financiare 
Analizând bugetul pe anul 2007 s-a constatat că modul execuţiei bugetare variază de 

la facultate la facultate, dar în fiecare caz acesta se situează sub nivelul valorilor proiectate. 
Veniturile proprii asumate de către fiecare facultate în parte au fost realizate. Din buget 
reiese şi faptul că în anul 2007, datorită lipsei investiţiilor, proporţia salariilor din totalitatea 
cheltuielilor este foarte mare (72,12% la Fac. de Şt. Tehn. şi Soc. Şi 73,22% la Fac. de Şt. 
Ec. şi Um., 66,19 % la Cluj, 76,56 % la Târgu Mureş). Cu excepţia facultăţii din Cluj, acest 
nivel se situează cu mult deasupra valorii stipulate in Standardele formulate de ARACIS. În 
ceea ce priveşte cheltuielile legate de administraţie, volumul acestora este destul de mare (la 
Fac. de Şt. Tehn. şi Soc. reprezintă 20,97% din totalul cheltuielilor salariale, 16,45% la Fac. 
de Şt. Ec. şi Um., 18,63% la Târgu Mureş şi 23,32%la Cluj). Luând în considerare proporţia 
dintre personalul administrativ şi studenţi, şi acest parametru pare supradimensionat. 
 Cu privire la proporţia salariilor cadrelor didactice asociate din străinătate s-a 
constatat că în Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Sociale aceasta este de 5%, la Fac. de Ştiinţe 
Economice şi Umane sub 6,88%, la Cluj 11%, iar la Târgu Mureş se situează sub 5%. La 
Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş proporţia salariilor cadrelor didactice cu funcţia de bază în 
unitate din totalul cheltuielilor salariale a depăşit deja nivelul de 70%. 
 Din datele bugetului se poate observa că cheltuielile cu  studenţii reprezintă 8,7% la 
Fac. de Şt. Tehn. şi Soc. şi 7,21% la Fac. de Şt. Ec. şi Um., 6 % la Cluj şi 6.79% la Târgu 
Mureş, ele fiind alcătuite din burse şi ajutoare sociale, şi cheltuielile de funcţionare ale 
Organizaţiei Studenţeşti. 
 În legătură cu proiectarea şi execuţia bugetară trebuie să menţionăm că valorile din 
documentele anexate nu conţin sumele rezultate din cercetare sau din alte surse nici la 
nivelul planului de buget, şi nici la nivelul execuţiei. Tocmai din această cauză dorim să 
propunem ca aceste sume să fie luate în considerare, atât la planificarea, cât şi la execuţia 
bugetului. Tabelul III:1 conţine câţiva indicatori comparativi.  

Tabelul III.1. Indicatori bugetari 
Valoare (%) Indicator 

FŞEU FŞTS FŞTU FŞA 
Proporţia cheltuielilor legate de personal 73,29 72,12  76,56 66,19 
Cheltuieli cu salariile pers. administrativ din totalul de cheltuieli 
salariale 

16,57 20,96  18,7 23,32 

Cheltuieli cu salariile cadrelor didactice asociate din străinătate 
din totalul de cheltuieli salariale 

9,71 4,21  - 6 

Cheltuieli cu salariile cadrelor did. cu funcţia de bază din totalul 
cheltuielilor salariale ale cadrelor didactice 

60,7 77  81,05 76 

Proporţia deplasărilor din cheltuielile legate de personal  2,7  - - 
Proporţia burselor din totalul cheltuielilor 7,12 8  6,76 5,89 
Cheltuieli legate de studenţi (bursă+buget Org. Stud.) 8,25 8,7  6,99 6,1 
Cheltuieli de funcţionare din totalul cheltuielilor 26,7 27,8  23,44 33,8 
Cheltuieli legate de bibliotecă din totalul de cheltuieli (volume+ 
administraţie+întreţinere) 

2,82 3,16  2,41 6,03 

Cheltuieli raportate la student şcolarizat (euro/student /an) 1570 1324 1676 2063 
Cheltuieli raportate la un credit obţinut de student(euro/credit) 26,17 22 28 34,3 
FSEU- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umane Miercurea Ciuc , FŞTS- Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Sociale Miercurea Ciuc 
FŞTU- Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Tg. Mureş, FŞA- Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj Napoca 

  



 

IV: Probleme legate de management 

IV.1. Aspecte pozitive şi negative ale structurii instituţionale în anul 2007 (organigramă, 
posturi vacante şi ocupate, reglementări adoptate). 

În legătură cu problemele de management trebuie să menţionăm că acestea diferă în 
funcţie de centrul de lucru. Structura academică a fost dezvoltată în întregime la Târgu 
Mureş, doar parţial la Miercurea Ciuc, iar la Cluj mai există neajunsuri în această privinţă. În 
anul 2007, funcţionarea (sau mai degrabă nefuncţionarea) Consiliului Consultativ al 
Decanilor de la Miercurea Ciuc a împiedicat buna  funcţionarea a activităţii facultăţilor, 
Activitatea prorectorului desemnat cu gestionarea problemelor comune a îngreunat 
activitatea decanilor, deoarece aceştia au fost privaţi de anumite competenţe şi nu au reuşit 
să lucreze eficient. Cu toate acestea, s-au înregistrat şi câteva lucruri pozitive, de ex. în anul 
universitar 2006/2007 s-a reuşit asigurarea unui program didactic mai bine organizat, cu 
ajutorul HH2000 s-a realizat evidenţa exploatării sălilor, siguranţa orarului şi îmbunătăţirea 
calităţii infrastructurii. Este adevărat însă, că decanii au încredinţat administrarea 
programelor de studiu şefilor de catedră care – nefiind întotdeauna prezenţi – nu au putut 
face tot ce ar fi fost necesar pentru îmbunătăţirea situaţiei. În ceea ce priveşte Departamentul 
de Ştiinţe Tehnice, acesta funcţionează greoi din cauza cumulului de funcţii şi a problemelor 
legate de resursa umană. O soluţie mai prolifică ar fi fost poate, ca prodecanii să fie, 
însărcinaţi cu managementul Departamentelor. Fiind scutiţi de munca administrativă legată 
de funcţionarea Departamentelor, decanii ar fi avut mai mult timp pentru a se ocupa de 
problemele legate de administrarea facultăţii. 

IV.2. Distribuţia responsabilităţilor ce influenţează funcţionarea instituţiei şi numirea 
responsabililor 

Conform raportului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Umaniste „în cadrul 
universităţii responsabilităţile nu sunt distribuite în mod clar între nivelurile de conducere. 
Deoarece sferele de responsabilităţi nu sunt stabilite în mod echivoc, fişele posturilor au doar 
un caracter formal.” Din raportul Departamentului de Ştiinţe Tehnice reiese că în cadrul 
universităţii lipseşte cultura instituţională ce presupune alocarea responsabilităţilor şi 
asumarea răspunderii. Soluţionarea problemei se poate realiza în ambele sensuri, atât de sus 
în jos cât şi invers. Esenţial este persoana căreia să-i fie atribuită o responsabilitate anume, 
ceea ce de multe ori lipseşte.  

 Cauza principală a carenţelor din domeniul managementului este lipsa de încredere. 
În acest sens nu invocăm doar lipsa încrederii între angajaţi, ci şi lipsa de încredere faţă de 
regulamente, reglementări şi legi. Trebuie să admitem însă, că în condiţiile în care decanul în 
marea parte a timpului său este preocupat de soluţionarea problemelor de natură financiară, 
nu putem să ne aşteptăm la schimbări de anvergură în management.  

IV.3. Controlul intern şi evaluarea rapoartelor. 
„Diferitele comisii, înfiinţate în vederea asigurării calităţii şi a acreditării programelor de 
studiu nu funcţionează eficient” susţine raportul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Umane. 
„Raporturile nu au impact (nu are vreo consecinţă nici activitatea dusă la bun sfârşit, nici cea 
de slabă calitate şi nici lipsa de activitate), de aceea acestea nu sunt luate în serios, iar cei 
care îşi asumă în mod voluntar activităţi întâmpină dificultăţi foarte mari, de ex. la 
organizarea completării rapoartelor individuale. Ar fi recomandat ca predarea raportului 
individual, vizat de către şeful de catedră şi de către decan, să fie luat în considerare într-un 
procent de 10% la calcularea salariului.” – susţine raportorul. 

  



IV.4. Situaţia sistemului informaţional. Aspecte pozitive şi neajunsuri. 
„Informaţia este o noţiune cuantificată. O problemă poate fi rezolvată numai în cazul 

în care beneficiem de toate informaţiile necesare soluţionării. Dacă anumite informaţii 
lipsesc, sau sunt eronate, putem apela la mijloacele statistice, dar în acest caz rezultatele vor 
fi inexacte. În structura interioară a universităţii există toate informaţiile necesare pentru 
buna funcţionare a acesteia, dar adunarea informaţiilor în vederea soluţionării anumitor 
probleme este foarte dificilă. De aceea, este foarte important să dezvoltăm baza de date 
(referitoare la cadre didactice, activitatea de cercetare şi asigurarea calităţii) la nivelul 
universităţii” susţine raportul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Umane. Acest lucru nu 
înseamnă excluderea controlului, deoarece trebuie să existe un responsabil atunci când de ex. 
pe aceeaşi pagină un oficiu furnizează trei informaţii diferite despre aceeaşi problemă. În 
sine acest lucru nu reprezintă neapărat o problemă, deoarece un individ poate comite greşeli, 
problema începe atunci când întreaga conducere acceptă acest lucru.” 

Într-un flux mare de informaţii, informaţia ce lipseşte poate genera haos. Până când 
unele cadre didactice exploatează prestigiul universitar fără să ia cunoştinţă de faptul că 
trebuie să facă parte din structura ei, situaţia nu se va ameliora. Oricât s-ar speti, câteva 
persoane nu vor reuşi să recupereze neajunsurile cauzate de ceilalţi. 

V. Recomandări, programe şi responsabili pentru anul următor 
În anul 2008 evaluarea asigurării calităţii va trebui efectuată de către Comisia de Asigurare a 
Calităţii, pe baza unor informaţii ce provin dintr-o bază de date ce ia în considerare atât 
starea actuală, cât şi strategia universităţii. Această bază de date trebuie constituită foarte 
curând şi dezvoltată în mod continuu, în caz contrar şi în viitor ne vom confrunta cu aceleaşi 
probleme.  

Diversele comisii, constituite la nivelul facultăţilor şi la nivel de universitate trebuie 
activate, iar munca lor va trebui coordonată.  Recomandăm ca, în cadrul unei şedinţe, 
reprezentanţii facultăţilor să facă cunoscute metodele aplicate în efectuarea controlului 
intern.  

Comunicarea între diversele niveluri de execuţie (decanat, catedră, sau – în anumite 
cazuri – instituţie) este extrem de precară. Acest lucru poate fi explicat prin acea modalitate 
de conducere în care fiecare îşi concentrează activitatea doar pe aria sa de interes, ignorând 
absolut tot ce se situează în afara acesteia. Există, totodată, şi o serie de probleme legate de 
domeniul resurselor umane. Tratarea acestora necesită timp şi tenacitate, de aceea la nivelul 
facultăţilor recomandăm elaborarea unui set de proceduri funcţionale legate de fiecare 
domeniu de activitate. 

În vederea îmbunătăţirii modului în care managementul evaluează activitatea 
secretarilor de facultate, se recomandă comunicarea regulată şi introducerea şedinţelor de 
lucru săptămânale. Pentru ca activitatea să decurgă în mod optim, trebuie să introducem 
tragerea la răspundere, de la mustrarea verbală la reţinerea unui anumit procent din salariu. 
În cazul unor greşeli serioase trebuie avut în considerare chiar desfacerea contractului de 
muncă. Dacă omitem să facem acest lucru, compromitem întregul proces de evaluare a 
calităţii. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii din cadrul instituţiei, comisia recomandă adoptarea 
unui plan de acţiune (vezi anexa……….). 

  



 
 
 
 
 
 
I.2.1.a. Situaţia posturilor didactice din cadrul programelor de studii 
 

Studenţi Posturi aferente programelor de studiu, stabilite 
conform legii Cadre didactice cu funcţia de bază 
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r. Centru de 

studiu/Program 
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1 M. Ciuc – domeniul 
Română-Engleză 113                  91 22 8 11 19,79 6 5 3,33 5,46 0 10,08 0 4 1 5,08 0 5,7 11,21

2 M. Ciuc – domeniul 
Contabilitate. 165                  100 65 8 14 25,69 3,97 5,56 5,35 5,47 5,35 10,08 0 0,56 2,17 4,01 3,35 6,42 16,36

3 
M. Ciuc – domeniul 
Economie 
 

282                  230
52 

16 23 59,93 7,64 15,6 21,3 10,44 4,95 24,07 0 1,51 9,06 9,04 4,95 4,7 10,91

4 M. Ciuc - Şt. Tehn. 272+
9 108 173 14                24 31,95 2 3,49 14,86 11,62 o 13,71 0 3,49 6,57 3,65 0 8,79 20,49

5 M. Ciuc Şt. Soc. 294                   239 55 12 23 52.13 12,18 3.78 16.09 16.5 3.58 26.64 2,15 0 10 10.91 2.58 5.63 11.03
6 Cluj 185                   112 73 9 18 32 0 5 14 9 4 20 0 3 8 5 4 5,78 9,25
7 Tg. Mureş 876                   565 311 33 78 182.7 30.29 24.39 78.09 37.88 12.08 85.67 5.85 12.5 39.0 17.04 11.16 4.79 10.22

 
Total 
universitate 
 

2187/ 
2196 1445                751 100 191 - 

 - - - - - 187 8 21 76 55 27 - 12,98

DSS-Departamentul de Ştiinţe Sociale 
DTT-Departamentul de Ştiinţe Tehnice

  



 
 
 
 
Tabel nr. I.2.1.b. Situaţia posturilor didactice din cadrul catedrelor 
 

Cadre didactice 
Prof     Conf. Lect. Asist. Prep. Total

Centru de studiu Fac. Catedra 

Tit. Vac.      Tit. Vac. Tit. Vac. Tit. Vac. Tit. Vac. Tit. Vac.
Ştiinţe alimentare             1 2 0 2 1 1 2 4 4 0 8 9
Ştiinţe tehnice             1 4 0 3 8 5 2 0 3 0 14 12
Ştiinţe sociale             0 2 3 0 5 10 4 9 0 1 12 22FS

TS
 

Fac. 2            8 3 5 14 16 8 13 7 1 34 43
Ştiinţe economice             0 4 1 3 3 6 3 0 3 0 10 13
Ştiinţe umaniste             0 6 4 1 1 3 9 1 2 0 16 11
Matematică-inf.             1 0 0 3 0 2 4 1 2 0 7 6
Ştiinţa afacerilor             0 2 0 5 3 4 5 3 4 2 12 16

Fac. 1            12 5 12 7 15 21 5 11 2 45 46

Miercurea Ciuc 

FS
EU

 

Total             3 20 8 17 21 31 29 18 18 3 79 89
Geogr.mediului             0 0 2 0 6 2 2 0 2 0 12 2

Foto-Film-Media             0 0 0 1 1 3 1 2 2 0 4 6Cluj FS
A

 

Studii Europene             0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 5 3
Total 0            0 3 2 8 6 6 3 4 0 21 11

St. Umane             1 1 3 2 8 8 7 7 4 0 23 18
Mat-inf             2 3 0 1 4 3 8 0 1 0 15 7

Ing. electr.             1 2 0 5 11 7 2 4 2 0 16 18
Mecan.             1 3 2 1 4 3 0 2 0 1 7 10

Tg. Mureş 

FS
TU

 

Horticult.             0 1 1 3 5 6 1 2 1 0 8 12
Total 5            10 6 12 32 27 18 15 8 1 69 65

Universitatea  Sapientia             8 30 17 31 61 64 53 36 30 4 169 165
 

  



 
 
 
 
Publicaţii 
 

Valorificare rezultate de cercetare 
Participare la evenimente ştiinţifice  

Publicaţii 
Articole, brevete  

Internaţionale Din Ungaria  Din ţară 
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Miercurea 
Ciuc 

21 17                 2  1 15 8 17 1 6 50 15 28 1 34 1 1 39

Cluj                     3 4 1 10 1 1 2 3 1 21 14 2 9 12 1
Tg. Mureş                        11 9 1 10 24 8 10 4 5 4 30 1 12 33
Total 35                       30 4 11 10 16 33 27 14 11 5 75 59 29 3 56 1 1 84 1

 
 
 
 
 
 
I.3.6. Distribuţia studenţilor pe formaţii de studiu 
 

Nr. studenţi  Nr. grupe Studenţi/grupe mari şi mici Centru de 
studii 

Fac/ 
Dep. Total     Fără taxă Contribuţii la 

chelt 
Gr. 

mare 
Gr. mică Stud./G Stud./g

M. Ciuc FSEU 560       421 139 32 48 17.50 11.67
M. Ciuc DSS 281       108 173 14 24 20.07 11.71
M. Ciuc DST 294       239 55 12 23 24.50 12.78
Tg. Mureş FSTU 876       565 311 33 78 26.55 11.23

Cluj FSA 185       112 73 9 18 20.56 10.28

Total  2196 1445 721 100 191 21.96 11.50
 

  



 
 
 
Tabel nr. I.3.1.  Examenul de admitere din anul universitar 2006/2007 
 

Studenţi admişi Centrul de 
studii 

Facult. Program de  
studii 

Locuri 
anunţate Nr.  

  
%  

faţă de 
locurile 
anunţate 

Fără taxă Cu taxă 
Notă Nota din

anul 
precedent 

Economie        150 93 62% 75 18 8.16 8.08

Contabilitate şi 
informatică de gest. 

50      39 78% 25 14 8.10
 

8.72 

FSEU 

Română-engleză        50 36 72% 25 11 7.72 8.10
Sociologie 50       49 98 13 36 8.08 6.88
Comunicare şi relaţii publice 

50       50 100 13 37 8.50 7.48

Inginerie alimentară        50 34 68 25 9 7.64 7.50

 
 
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc 
 

FSTS 

Ingineria mediului        50 33 66 25 8 6.80 6.6

Geografia mediului 30 17 56,6 13 4 8.34 8.26 
Foto-film-media        20 22 110 10 11 6.83Cluj 

       
FSA 

Relaţii internaţionale-
Studii Europene 

40 40 100 20 20 9.03 -

Pedagogie 43       41 95,35 11 30 9.29 8.9
Comunicare şi relaţii publice 40       40 100,00 10 30 6.39 5.95
Informatică  50       35 70,00 25 10 8.23 8.55
Mecatronică        50 30 60,00 25 5 7.74 8.66
Calculatoare         40 34 85,00 20 14 8.39 8.10
Automatică 40       31 77,50 20 11 7.88 8.20

Tg. Mureş  FSTU 

Horticultură  30 30 100,00 15 15 8.26 9.18 

  



 
 
 
Tabelul I.3.2. Evoluţia promovării studenţilor 

 
I     II III IV V

Înscris         Promovat Înscris Promovat Înscris Promovat Înscris Promovat Inscris Promovat
Centrul de 
studiu 
  

Fac.  

               

Program de
studiu 

  

Anul 
  

Nr Nr % Nr Nr % Nr Nr % Nr Nr % Nr Nr %

IA                2006/2007 34 24 70,59 29 24 82,76 30 28 93,33 38 37 97,37 26 22 84,62
IM                2006/2007 32 13 40,62 23 14 48,28 23 21 91,30 24 23 95,83 25 15 60,00
Sociologie              2006/2007 49 29 59.18 29 25 86.21 16 15 93.75 21 20 95.24

FS
TS

 
 

Comunicare-
PR 2006/2007 50            39 78.00 40 34 85.00 30 28 93.33 37 35 94.59

Economie              2006/2007 93 42 45 68 60 88
Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

2006/2007 38           20 53 37 35 95 40 38 95 43 33 76,7 

Economie 
generală 

2006/2007         20 20 100 31 24 77,41 

Economie 
agroalimentară 

2006/2007         15 14 93 20 5 25  

Economia 
mediului 

2006/2007         9 8 89 15 6 40 

M. Ciuc 

FS
EU

 

Română-
Engleză 

2006/2007 36           19 53 22 20 91 19 15 79 29 15 51,7 

Geografia 
mediului 

2006/2007 19            13 69 18 16 89 19 19 100 15 11 73

Foto-Film-
Media 

2006/2007 22            22 100 20 19 95 18 16 89 16 13 81Cluj FS
A

 

RI-SE             2006/2007 40 30 75 26 - - -- - - - - -

 

Pedagogie  2006/2007 41           36 87,80 27 23 85,19 33 33 100,00 33 29 87,88
Comunicare-
PR 

2006/2007 40           38 95,00 40 35 87,50 34 32 94,12 31 24 77,42

Informatică  2006/2007 35           21 60,00 24 16 66,67 23 19 82,61 25 25 100,00
Mecatronică  2006/2007 30           14 46.67 21 11 52.38 28 22 78.57 21 17 80.95 35 25 71.43
Calculatoare             2006/2007 34 18 52.94 27 23 85.19 28 27 96.43 19 19 100.00 32 26 81.25
Automatică             2006/2007 31 13 41.94 16 13 81.25 18 16 88.89 17 16 94.12 15 14 93.33

Tg. Mures 

FS
TU

 
 

Horticultură  2006/2007 30           25 83.33 18 14 77.78 22 19 86.36 27 23 85.19 21 14 66.67

 

  



Tabelul I.3.3. Indicatorii rezultatelor obţinute de studenţi 
 

Media ponderată Centrul de 
studiu 

Fac Program de studiu An universitar 
Anul I.  Anul II.  Anul III.  Anul IV.  Anul V.  

IPA*       2006/2007 4,12 6,32 7,12 7,88 7,51
IPA**       2006/2007 5,66 7,06 7,61 7,99 8,23
IPMI*       2006/2007 3,31 5,07 6,83 7,75 6,44
IPMI**       2006/2007 6,80 6,38 7,45 7,92 8,63

2006/2007 *      4.58 6.03 7.68 7.62  Sociologie 
 2006/2007 ** 7.06 6.85 8.02 7.80  

2006/2007 * 6.49     6.48 8.16 8.03

FSTS 
  
  
 

Comunicare-PR 
 2006/2007 ** 8.20     7.37 8.73 8.30
Economie      2006/2007** 4,37  
Economia mediului 2006/2007**     5,13 7,14 6,71 8,49  
Economie generală      2006/2007** 6,48 7,57 7,50  
Economie agroalim. 2006/2007**  5,50 6,61 6,65  

Miercurea 
Ciuc 
  
  

FSEU 

Romană-engleză      2006/2007** 5,37 6,15 7,14 6,15  
Geografia mediului 2006/2007     6,32 6,56 7,27 7,69  
Foto-Film-Media      2006/2007 7,27 7,55 7,12 7,93  Cluj FS

A
 

ET      2006/2007 7,78 - - -  
Pedagogie       2006/2007* 9,29 7,69 8,67 9,15 -
Pedagogie       2006/2007** 7,93 7,42 8,73 8,80 -
Comunicare-PR       2006/2007* 6,39 8,23 8,66 8,16 -
Comunicare-PR       2006/2007** 7,98 7,71 7,87 8,82 -
Informatică       2006/2007* 8,23 6,50 7,79 6,57 -
Informatică       2006/2007** 6,50 7,22 7,87 8,21 -
Mecatronică       2006/2007* 7,74 5,48 6,75 7,54 7,84
Mecatronică.       2006/2007** 6,54 7,27 6,36 8,08 9,27
Calculatoare       2006/2007* 8,39 6,29 7,19 8,22 8,26
Calculatoare       2006/2007** 6,27 7,05 7,77 8,25 8,65
Automatică       2006/2007* 7,88 6,30 6,98 7,04 7,41
Automatică       2006/2007** 6,13 7,07 7,36 7,31 8,48
Horticultură       2006/2007* 8,26 6,15 8,53 7,90 8,22

Târgu 
Mureş FSTU 

Horticultură       2006/2007** 7,16 7,74 8,93 8,16 9,06

* Media ponderată I = SUM(media celor înscrişi la începutul anului universitar/numărul celor înscrişi) 

** Media ponderată II = SUM(media celor care au obţinut min 40 cr)/numărul celor care au obţinut 40 cr) 

  



 
Tabelul I.3.4. Rezultatele absolvenţilor 
 

Facultatea    Program de
studiu 

Nr. 
studenţi 
admişi în 

anul I 

Nr. 
studenţi 
în 
ultimul 
an de 
studiu 

Nr. studenţi 
absolvenţi 

Media studenţilor absolvenţi Absolvenţi care au obţinut diplomă 

        Nr % Min Max Med Nr % din
abs 

% din 
anul I 

Media 

FSTS Miercurea 
Ciuc 

IPA       38 26 18 69,23 7,38 8,90 8,11 14 77,77 36,8 9,28

 IPMI      50 25 13 52 7,06 9,09 8,23 12 92,3 24 9,1
    Sociologie 25 20 14 70 8,01 9,73 8,74 13 92,86 52 7,76
 Comunicare-PR 50           37 26 70,27 7,98 9,86 9,17 24 92,31 48 9,15
FSEU Miercurea 
Ciuc 

Ec. agroalim. 30           43 18 42% 6,70 8,29 7,25 16 89 53,3 8,34

              Ec. generală 50 39 27 69% 6,84 9,05 7,56 27 100 54 9,07
  Contabilitate 49 50 32 64% 7,52 9,44 8,25 31 97 63,2 8,82
    Ec. mediului 30 16 6 38% 7,28 8,35 7,76 3 50 10 9,48
             Română Engleză 44 39 15 38% 6,69 9,20 7,78 15 100 34,1 8,15
FSA Cluj-Napoca Geogr. mediului 30 15 9 60 6,27 9,62 8,13 9 100 30 8,64 
 Foto-film-media 21 16 13 81 6,98 9,40 8,45 13 100 61.9  
    Studii europene  40 - - - - - - - -  

FSTU Târgu Mureş             Pedagogie 39 33 29 87,88 7,94 9,66 8,80 23 79,31 58.9 8,98
 Comunicare-PR 40          31 24 77,42 7,56 9,58 8,57 24 100,0 60
           Informatică 37 25 25 100,0 6,75 9,68 8,22 23 92,00 62.1 8,26
           Mecatronică 41 35 26 74,29 7,23 9,19 8,21 26 100,0 63.41 
    Calculatoare 41 32 32 100,0 6,49 9,23 7,86 32 100,00 78
            Automatică 32 15 14 93,33 6,72 9,10 7,91 14 100,00 43.7

 
I.3.5. Proporţia bursierilor din efectivul total de studenţi  
 

Program de studiu 
 

Nr. studenţi înscrişi Bursieri B. de merit B. de studiu B. socială  Altul

            Total Buget Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
M. Ciuc Dep. Stiinţe Sociale            272+9 108 152 55,85 10 3,67 76 27,94 66 24,26
M. Ciuc Dep. Ştiinţe Tehnice            294 239 178 60,33 8 2,71 81 27,45 91 30,84
M. Ciuc FŞEU 560 421 271 48,9 13 2,3 155 27,6 103+51 18,39(27,5)  
Târgu Mureş 874           565 547 62.5 32 3.66 256 29.29 245 28.03 14
Cluj            185 112 87,5 47,2 3,5 1,9 43 23,2 41,5 22,4
TOTAL UNIVERSITATE 2185/2194  1445 1235.5        56.31 66.5 3.03 611 27.81 597.5 27.23

  



 
Tabel I.4.1.Suprafeţe destinate activităţii didactice şi altor scopuri 
 

Facultate    Săli de curs Seminarii Laboratoare Bibliotecă Birouri Cămin Cantină AlteleCentrul de studii 
 Nr suprafaţă        Nr Supraf. Nr.  Supraf. Nr. Supraf. Nr. Supraf. Nr. Supraf. Nr. Supraf. Nr. Supraf.

Fac.ŞT. 
Tehn. şi 

Soc.  

4                150+88 3 30+78 15 780 5 109,7

Fac. Şt. 
Ec. şi Um. 

5                352+74 3 79,7+54 2 55 4 156

Miercurea Ciuc 
 

Centrul de 
studii 

9             665 7 283,7 16
(4 info) 

873,5 
 

1 349,93 9+
16** 

265,7+ 
728,34** 

1 2299,9 1 965 3522,5
* 

Cluj FŞTA                 2 140 1* 31,44 3* 150,8 1* 58,3 2+1* 50,5 0 0 0 0 0 0
Târgu Mureş FŞTU                 7 708.58 4 218.85 29 1879.7 3 481.14 30 747.35 2 353.41

Total                18 1513 11 533,6 48 2904 5 889,3 58 1791,89 1 2299,9 3 1318,41 3522,5
* 

 
Tabelul I.5.1. Structura decanatelor 
 

Centrul de studii Fac Nr. studenţi   Secretari facultate
  Buget Contributii la chelt.      Total Nr Student/secretar

FSEU     421 139 560 3+1(secretar şef) 186,66/140Miercurea Ciuc 
FSTS      347 228 575 2+1(secretar şef) 287,5/191,6

Cluj FSTA     112 73 185 1+1 185/92,5
Tg. Mureş FSTU      565 309 874 3 291,33/218,5

 
Tabelul I.5.3. Evaluarea personalului secretariatelor de către studenţi 
 

Evaluarea personalului 

De către studenţi   De management

Centrul 
de studiu 

  

  

Facultatea 

  

  Nr studenţi Media 
evaluării 

max   min mediu

Miercurea 
Ciuc 

FSTS      556 71,5 95 65 80
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