UNIVERSITATEA SAPIENTIA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTE

PLAN OPERAȚIONAL 2017
Nr. crt..

Domeniu

Obiectiv

Sarcini

Responsabil

Sursa de finanțare

Cost estimat

Termen limită

Măsuri operaționale în domeniul didactic

1

Admitere

Îmbunătăţirea şi update-ul paginilor de web a
facultății şi ale departamentelor

Promovare a imaginii universității
și a ofertei educaționale

Responsabil RP, directorii de departament

Realizarea materialelor promoţionale ale facultăţii Responsabil RP
Finalizarea strategiei de campanie a facultăţii
Secretar şef facultate, Responsabil RP
Coordonarea activiţăţilor de promovare la nivel
de departamente/programe
Responsabil RP
Participarea facultăţii în evenimente, organizaţii,
manifestări importante ale oraşului (Zilele Culturii Decan, Secretar şef facultate, Responsabil
Maghiare, etc.)
RP
Participare la Zilele Culturale Maghiare ale
Departamentului Media. Proiecție de filme
Hegedüs Norbert
Participare la realizarea circuitului de promovare
Responsabil RP, Asociația Studenţilor
a universităţii
Expoziţia itinerantă GULAG prezentată în şcoli
Lect. univ. dr. Murádin János Kristóf
Campanii de promovare a specializării Relații
Directorul Departamentului de Relaţii
internaționale și studii europene în şcoli
internaţionale şi studii europene, prof.
univ. dr. Tonk Márton, conf. univ. dr. Bodó
Barna, lect. univ. dr. Murádin János Kristóf

continuu
20 februrarie 2017
28 februarie 2017
martie-mai 2017

continuu
august 2017
februarie 2017
ianuarie-martie 2017

ianuarie-martie 2017
Prezenţa cadrelor didactice ale facultăţii la
conferinţe, simpozioane, manifestări artistice
Zilele porţilor deschise

Directorii de departament
Decan, responsabilii RP, directorii de
departament

permanent

directorii de departament, responsabil RP

permanent

responsabil RP directorii de departament

permanent

aprilie 2017

Menţinerea legăturii cu liceele
Campania pe Facebook
Participare la tabere de vară (Tusványos etc.)
Responsabil RP, directorii de departament
Analiza rezultatelor admiterii 2017/2018. Strategii Decan, directorii de departament,
responsabil RP
pentru anul viitor

iunie-august 2017
octombrie 2017

Observații

Conferinţe
studenţeşt
i

2

Dezvoltarea activităţii ştiinţifice a
studenţilor

Organizarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti la
nivel de Facultate (Kari Tudományos Diákköri
Konferencia)
Concurs national de biologie “Herman Ottó”

Decan, cancelar de facultate, directorii de
departament, conf. univ. dr. Bodó Barna,
lect. univ. Dr. Kokoly Zsolt, asist. univ. dr.
Boné Ferenc
lect. univ. dr. Tonk Szende-Ágnes

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţa Mediului în Grecia

Directorul Departamentului de Ştiinţa
Mediului

5-7 aprilie 2017
25 martie 2017

PADOC (parțial)

10 046 RON

21-30 mai 2017

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Directorul Departamentului de Ştiinţa
Departamentului de Ştiinţa Mediului în Munții
Mediului
Hășmaș - Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș,
în colaborare cu Universitatea Szeged, Ungaria
17-21 iulie 2017
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Directorul Departamentului de Ştiinţa
Departamentului de Ştiinţa Mediului la Szeged
Mediului
(Universitatea Szeged, Parcul Național Kiskunság)
pentru studentii de la masterat
PADOC (parțial)

3

Programe de practică

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţa Mediului la Sovata, în
colaborare cu Universitatea Ovidius, Constanța

Derularea programelor de practică
studenţească

4 000 RON

5-9 iulie 2017

Conf. univ. dr. Hartel Rudolf-Tiberiu

iulie 2017

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső
Departamentului de Relaţii internaţionale şi studii
europene în forma unei călătorii de studii la
Bruxelles
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Conf. univ. dr. Bakk Miklós, conf. univ. dr.
Departamentul de relaţii internaţionale şi studii
Bodó Barna, lect. univ. dr. Toró Tibor
europene în forma unie tabere de vară la Colţeşti
în colaborare cu Universitatea Eötvös Loránd

mai 2017

iulie 2017
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice în forma unei
excursii de studiu în Ungaria
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice în forma unei
călătorii de studii la Alba Iulia şi la Roşia Montană

Directorul Departamentului de Ştiinţe
Juridice

Organizarea practicii studenţeşti obligatorii în
cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice la
Judecătoria Cluj-Napoca și la cabinete de
avocaturi
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului Media în forma unei tabere de
creație (obiectiv: realizarea unui film documentar
despre ținutul Călata)
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului Media în forma unui atelier de
fotografie şi schimb de experienţă, expoziţia
studenţilor la Csabagyöngye Kulturális Központ,
Békéscsaba, Ungaria

Lect. univ. dr. Eugen Crișan, lect. univ. dr.
Sztranyiczki Szilárd

aprilie 2017
Directorul Departamentului de Ştiinţe
Juridice
octombrie 2017

iunie 2017
Balogh Zsolt

28-31 mai 2017
Lect. univ. Mira Marincaș

aprilie 2017

6

7

Examen de
licență,
examen de
diplomă

programe noi

5

Planuri
Programe de
de master învăță
mânt

4

Contractarea universităţilor organizatoare,
Decan, directorii de departament, secretar
respectiv a membrilor solicitaţi în comisiile proprii şef facultate

Programarea şi derularea
acțiunilor cu privire la examenele
de finalizare a studiilor

10

Asigurarea
Metodolog
Crearea bazei de
programelor
ie şi
informații a procesului cu personal
înzestrare
didactic
didactic de
calitate

9

1 aprilie 2017
Derularea examenului

Analiza programelor de studii şi
revizuirea acestora

Revizuirea planurilor de învăţământ (unde este
cazul)
Revizuirea fişelor disciplinelor (unde este cazul)

Decan, Directori departamente, secretar
şef facultate
Decan, directorii de departamente

iunie-iulie 2017
31 mai 2017

Decan, directorii de departamente
august 2017

Implicarea mai accentuată a studenţilor de la
programele de masterat în viaţa Facultăţii
(programul tutorial, conferinţele ştiinţifice
studenţeşti etc.)

Directorii de departamente

Derularea vizitei externe cu scopul de schimbare
calificativ al programului de studii de licență
Drept

Decan, directorul Departamentului de
Ştiinţe Juridice, persoane de contact

continuu

Derularea procedurii de evaluare
externă în vederea acreditării
programelor de studii

martie 2017
Întocmirea (depunerea) dosarului de acreditare a Decan, directorul Departamentului de
programului de studii Drept, în funcție de decizia Științe Juridice
Aracis privind schimbarea de calificativ

Derularea procedurii de evaluare
internă în vederea acreditării şi
Acreditare și autorizare
reacreditării programelor de studii

8

28 februarie 2017
Stabilirea derulării examenelor de finalizare (data Decan, Consiliul Facultăţii
examenelor, propuneri comisii, metodologie, etc.)

Dezvoltarea personalului didactic

septembrieoctombrie 2017

Întocmirea și validarea în Consiliu şi Senat a
dosarului de autoevaluare a programului de studii
Relaţii internaţionale şi studii europene
Decan, directorul Departamentului de
Relaţii internaţionale şi studii europene
Elaborarea şi validarea statelor de funcțiuni ale Directorii de departament, Decan,
personalului didactic
Consiliul Facultății
Derularea concursurilor pentru posturi
didactice
Decan, directorii de departament,
secretar şef facultate
Derularea concursurilor interne pentru asociați Decan, directorii de departament,
secretar şef facultate
Anunțarea disciplinelor
Decan, secretar şef facultate

septembriedecembrie 2017
iulie 2017
ianuarie-februarie
2017, respectiv iunieiulie 2017 şi
septembrie 2017
septembrie 2017
1-10 septembrie 2017

Înscrierea studenților

Dezvoltarea bazei de informații în
programul Neptun

Decan, secretar şef facultate

Înscrierea studenților din anul I
Stabilirea grupelor si subgrupelor

Decan, secretar şef facultate
Decan, secretar şef facultate
Secretar şef facultate

Aplicarea sistemului informaţional Neptun pentru
gestionarea procesului de învăţământ
Decan, secretar şef facultate, responsabil
Redactarea GHIDULUI STUDENTULUI
RP

Dezvoltarea tehnicilor didactice și
a bazei de resurse pentru învățare

Evaluarea situației softurilor necesare procesului
didactic

Director economic, inginer sistem,
laboranţi
Consiliul Facultăţii

Elaborarea strategiei de îmbunătățire a dotării
Evaluarea gradului de acoperire a disciplinelor cu Cancelarul facultăţii, directorii de
materiale didactice
departament

1-10 septembrie 2017
10-16 decembrie
2017
16 decembrie 2017

continuu din sem I.
16 septembrie 2017
31 martie 2017
15 aprilie 2017
30 mai 2017

Examen
e de
finalizar
ea
studiilo
r

11

Pregătirea pentru organizarea
internă a examenului de finalizare
a studiilor

Elaborarea regulamentului de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor
Adoptarea regulamentului

Decan, directorii de departament
Consiliul facultății

15 februarie 2017
februarie 2017

Dezvoltarea bazei de date a sistemului Alumni
Organizarea programului "Moór Gyula" seminarii intensive pentru pregătirea
absolvenţilor programului de studii Drept la
examenele de admitere în INM și UNBR
Acordarea burselor speciale "Moór Gyula" pentru
absolvenţii programului de studii Drept, care au
luat cu succes examenele de barouri

Decan, responsabil RP
Directorul Departamentului de Ştiinţe
Juridice

continuu
ianuarie-iunie,
respectiv octombriedecembrie 2017

Directorul Departamentului de Ştiinţe
Juridice
septembrie 2017

Alumnii

12

Invitarea absolvenţilor programului de studii
Ştiinţa Mediului la practica studenţească din
Grecia
Invitarea absolvenţilor programului de studii
Ştiinţa Mediului la petrecerea de crăciun,
organizată de către Departamentul de Ştiinţa
Mediului
Actualizarea bazei de date cu absolvenții
specializării Știința Mediului
Întâlnire cu absolvenții specializării Știința
Mediului
Dezvoltarea bazei de date a sistemului Alumni şi
întocmirea unei arhive fotografice legate de
specializarea Relații internaționale și studii
europene
Organizarea unei întâlniri alumni cu foști studenți
ai specializării Relații internaționale și studii
europene cu ocazia Zilei Europei

Directorul Departamentului Ştiinţa
Mediului
21-30 mai 2017
Directorul Departamentului Ştiinţa
Mediului
decembrie 2017
Lect. univ. dr. Néda Tamás

continuu

Nagy Krisztina
16 iunie 2017
Directorul Departamentului de Relaţii
internaţionale şi studii europene
continuu
Directorul Departamentului de Relaţii
internaţionale şi studii europene, lect.
univ. dr. Szenkovics Dezső, responsabil RP
mai 2017

Întâlnire alumni cu foști studenți ai specializării
Cinematografie, Fotografie, Media
Realizarea rapoartelor semestriale

Conf. univ. dr. Virginás Andrea
responsabil RP

iunie 2017
iulie/decembrie 2017

13

14

Ierarhiza
re
centrelo
Calitatea
r de
pregătirii
cercetar
profesionale
e

Informarea absolvenților despre realitățile din
universitate
Organizarea de evenimente cu implicarea
absolvenților

Analiza gradului de pregătire a
cursanților în lumina rezultatelor
la examene
Evaluarea centrelor de cercetare
în scopul stabilirii posibilităților
de autorizare externă a acestora

Decan, responsabil RP

continuu

Decan, responsabil RP

semestrial

Analiza periodică a rezultatelor obținute la
evaluările periodice
Analiza rezultatelor obținute la examenele de
finalizare a studiilor
Analiza rezultatelor obținute în cadrul cercurilor
științifice şi de creație

Decan

martie/ octombrie
2017

Realizarea rapoartelor la nivel de centru

Directorii de departament, directorii
centrelor de cercetare
Consiliul facultăţii

Stabilirea priorităților de cercetare a facultăţii
în baza analizei potențialului creației stiințifice
și artistice

Decan
septembrie 2017
Decan
noiembrie 2017
15 martie 2017
15 mai 2017

Dezvoltarea centrelor de
cercetare şi a societăţilor de
specialitate
Dezvoltarea infrastructurii
cercetării

Dezvoltarea laboratorului de cercetare
“Ecosystem Services” al Centrului de Cercetare
“STIMEDA” al Departamentului de Știința
Mediului
Intensificarea cooperării cu factorul economic în
vederea creșterii gradului de înzestrare a
laboratoarelor de cercetare
Programul tutorial din cadrul Departamentului de
Relaţii internaţionale şi studii europene

Dezvoltarea cercetării stiințifice şi a creației artistice

15

Cercetări privind autoguvernarea şi
autoadministrarea minorităţilor

Analiza discursului politic din campania politică şi
primul an de mandat al preşedintelui Donald
Trump
Analiza acordurilor bilaterale
Cercetări privind deportarea civililor maghiari și
germani din Transilvania în lagăre de muncă
forțată din Uniunea Sovietică între 1944 și 1953

Proiecte de cercetare

Conf. univ. dr. Hartel Rudolf-Tiberiu
continuu
Directorii de departament, directorii
centrelor de cercetare
Directorul Departamentului de Relaţii
internaţionale şi studii europene,
coordonatorul ştiinţific din cadrul
Departamentului de Studii Europene

continuu

Prof. univ. dr. Tonk Márton, conf. univ. dr.
Bodó Barna, conf. univ. dr. Bakk Miklós,
lect. univ. dr. Szenkovics Dezső

decembrie 2017

Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső, lect. univ.
dr. Toró Tibor

decembrie 2017

Lect. univ. dr. Toró Tibor
Lect. univ. dr. Murádin János Kristóf

decembrie 2017
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő 10,5 milioane
EMET (Ministerul
HUF
Resurselor Umane
din Ungaria)

Drumul Sfântului Ladislau
Istoria dreptului în Transilvania
Realizarea traducerii Codului Penal român în
limba maghiară şi publicarea acestuia
Susţinerea schimbării agriculturii prin inginerie
ecologică şi folosirea optimă a resurselor naturale

Conf. univ. dr. Lupescu Radu
Prof. univ. dr. Veress Emőd
Dr. Kádár Hunor

Studiul complex al tinoavelor din Munții Apuseni program de cercetare
Pășunile cu arbori bătrâni
Proiect ”Tinere Echipe”
Cercetare în grup în curs de desfășurare: Domus
Hungarica, „Creatoare maghiare în industriile de
cinema est europene”
Propunerea de noi proiecte de cercetare pentru
granturi CNCSIS-UEFISCDI, UPC-Sapientia

Lect. univ. dr. Szigyártó Irma-Lídia

Îmbogățirea colecției de la Arhiva Audiovizuală
din Transilvania și activități de popularizare a
patrimoniului audiovizual
Realizare de film de lung metraj („Spirala”)
Dezvoltare de proiect de film documentar,
„Căinele de colibă”

continuu

25 februarie 2017

decembrie 2017
decembrie 2017
decembrie 2017

Conf. univ. dr. Hartel Rudolf-Tiberiu

Conf. univ. dr. Hartel Rudolf-Tiberiu
Conf. univ. dr. Hartel Rudolf-Tiberiu
Conf. dr. Virginás Andrea, director de
proiect

Platforma
BIODIVERSA

20 000 RON

continuu

IPC

20 000 RON

20 ianuarie 2017
continuu
10 ianuarie 2017

CNCS UEFISCDI

martie 2017

Directorul Departamentului Media, conf.
univ. dr. Virginás Andrea, lect. univ. dr.
Blos-Jáni Melinda
Lect. univ. dr. Blos-Jáni Melinda

ianuarie 2017

continuu
Lect. univ. dr. Felméri Cecília
Conf. univ. dr. Lakatos Róbert

CNC
Media Desk,
Creative Europe
Program

2016-2019 continuu
2016-2018 continuu

16

17
18
19

Infrast
BugetEficien
Cresterea
ructur
(Dezvoltarea cercetării stiințifice şi a creației artistice)
ță
vizibilității
ă
e

(15)

Conferinţe/festivaluri/workshopur
i

Conferință Internațională de Știința Mediului în
Bazinul Carpatic
Conferinţă dedicată probelmelor geopolitice
actuale în colaborare cu Banca Națională
Maghiară
Conferinţă în domeniul ştiinţelor politice în
colaborare cu: Asociația Doctoranzilor și Tinerilor
Cercetători Maghiari din România, Universitatea
Eötvös Lóránd
Cursuri ținute de profesori invitați din SUA în
cadrul programului ”Senior Lawyer”
Conferință internațională întitulată PostCommunist Restitution of Nationalised Property

Directorul Departamentului de Ştiinţa
Mediului
Prof. univ. dr. Tonk Márton

Conferință internațională întitulată The Role of
the Judiciary in Company Law
Organizarea secției de științe juridice din cadrul
Zilei Științei Maghiare în Transilvania
Workshop de sunet de film
Expoziție colectivă “Fotografii sonore”

Directorul Departamentului de Științe
Juridice
Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt, lect. univ. dr.
Vallasek Magdolna
Lect. univ. dr. Fazakas Áron
Lect. univ. dr. Fazakas Áron, lect. univ. dr.
Mira Marincaș

mai 2017
Conf. univ. dr. Bodó Barna, conf. univ. dr.
Bakk Miklós, lect. univ. dr. Toró Tibor

Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt
Directorul Departamentului de Științe
Juridice

Expoziţie din realizările artistice ale studenţilor
Lect. univ. dr. Mira Marincaş
Departamentului Media
Participare în calitate de co-organizatori la Zilele Directorul departamentului Media
Culturale ale Tinerilor Creatori de Film, în
colaborare cu Organizaţia de Tineret al Societăţii
Maghiare de Cultură din Transilvania

Diseminarea rezultatelor
cercetării stiințifice

Elaborarea bugetului pe anul
finanț universitar 2017/2018
Analiza execuției bugetare a
anului universitar 2016/2017
Analiza infrastructuri pentru
învățământ și cercetare

Expoziție organizată pe Ziua mondială a
patrimoniului audiovizual
Organizarea de manifestări interne
Organizarea de manifestări cu participare
internațională
Participarea la manifestări naționale și
internaționale
Publicarea rezultatelor în ACTA SAPIENTIA
Elaborarea bilanțului financiar anual și stabilirea
cheltuielilor la nivel de facultate
Elaborarea proiectului de buget al facultăţii
Stabilirea gradului de îndeplinire a bugetului
planificat
Analiza cheltuielilor la nivel de programe de
studiu
Evaluarea gradului de uzură a infrastructurii și
planificarea modului de reabilitare
Evaluarea gradului de uzură a aparatelor,
mașinilor, utilajelor și realizarea casărilor

5-8 aprilie 2017

Lect. univ. dr. Blos-Jáni Melinda

iunie 2017
martie, noiembrie
2017
septembrie 2017
octombrie 2017
noiembrie 2017
noiembrie 2017
mai 2017
februarie 2017

23-24 iunie 2017

27 octombrie 2017

Decan, directorii de departamente
continuu
Decan, directorii de departamente
continuu
Director economic, decan

mai 2017

Director economic, decan

iulie-septembrie 2017

Director economic, decan

noiembrie 2017

Director economic, directorii de
departamente
Decan, director economic, directorii de
departamente

noiembrie 2017

decembrie 2017

Măsuri operaționale în domeniul evaluării şi asigurării calității
Evaluarea cadrelor didactice de către
management
Autoevaluarea cadrelor didactice

20

Evaluare

Evaluarea colegială

Evaluarea internă a calității
activităților în cadrul programelor
de studii

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți

Evaluarea personalului administrativ

Decan, cancelar de facultate, directorii de
departament
Cancelar de facultate, directorii de
departament
Cancelar de facultate, directorii de
departament
Decan, cancelar de facultate, directorii de
departament

Decan, cancelar de facultate, secretar şef
facultate
Evaluarea calității în cadrul programelor de studii Cancelar de facultate, responsabilii
programelor de studii, directorii de
departament
Întocmirea şi dezbaterea Raportului Comisiei de
evaluare şi asigurare a calității la nivel de
Cancelar de facultate, Consiliul Facultății
facultate

28 februarie 2017
31 ianuarie 2017
20 decembrie 2017
mai-iunie 2017
noiembrie-decembrie
2017
28 februarie 2017
28 februarie 2017

30 aprilie 2017

Măsuri operaționale în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale

21

Cooperare

Dezvoltarea colaborării cu universități din țară

Cooperare națională și
internațională

Dezvoltarea colaborării cu universități din
străinătate
Participare în programele europene de cooperare
(Erasmus, Erasmus +)
Colaborare cu proiectul de cercetare de la
Unvierstiatea Eötvös Loránd, Budapesta,
OTKA, proiect nr. 112700, "Space-ing Otherness.
Cultural Images of Space, Contact Zones in
Contemporary Hungarian and Romanian Cinema
and Literature ”
(http://contactzones.elte.hu/?page_id=6&lang=h
u)
Colaborare cu „Film and the Other Arts Intermediality, Medium Specificity, Creativity”
International Research Network
(http://www.filmandarts-network.hss.ed.ac.uk/)

Consiliul Facultăţii

continuu

Consiliul Facultăţii

continuu

Decan, Directorii de Departemente

continuu

Directorul Departamentului Media

continuu

Directorul Departamentului Media
continuu

Colaborare cu European University Film Awards

Conf. univ. dr. Virginás Andrea

Colaborare cu Universitatea Naţională de Servicii
Publice în vederea organizării programului de
doctorat
Colaborare cu Colegiul Matthias Corvinus

Decan, Directorul Departamentului de
Relaţii internaţionale şi studii europene

continuu
septembrie 2017

Directorul Departamentului de Relaţii
internaţionale şi studii europene
Colaborare cu Colegiul Apafi Mihály
Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső
Colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Economice Directorul Departamentului de Relaţii
(mobilitate)
internaţionale şi studii europene

continuu
continuu
continuu

22

Activități
studențești

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării vieţii studențești din universitate
Susținerea financiară a programelor studențești
tradiționale: balul bobocilor, Tabăra bobocilor,
Conferința cercurilor ştiinţifice

Crearea de facilități pentru
creșterea calității vieții studențești

Decan
continuu pe baza de
programe

Organizarea de activități în colaborare cu
Decan, secretar şef facultate
asociaţiile studenților
Organizarea de întruniri cu personalități de marcă Decan, directorii de departamente
Organizarea de întâlniri cu actualii şi foştii
studenți ai Universității Sapientia

continuu
continuu

Decan, directorii de departamente

continuu
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Domeniul
investițion
al
Cluj
Napoca

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării infrastructurii și a bazei materiale

Întreţinere, reparaţii

Reparaţii ale unor deteriorări ale noii clădiri ai
Facultăţii, intervenite în urma activităţilor de
predare

Dotarea laboratoarelor Facultăţii
de Ştiinţe şi Arte

Directorul Departamentului Ştiinţa
Achiziţii de echipamente noi pentru laboratoarele
Mediului
Departamentului de Ştiinţa Mediului

Decan, director economic

surse proprii

continuu

continuu

