
   
      

 

 

Contract de colaborare 

între 

Facultatea de Științe și Arte 

a Universității Sapientia 

și 

Uniunea Studențească Maghiară din Cluj 

 

 

Prezentul contract s-a încheiat între Facultatea de Științe și Arte a Universității Sapientia, cu sediul 

în Cluj-Napoca, în continuare FSAUS, precum și Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în 

continuare USMC, la locul și data menționate la sfârșitul contractului. 

 

I. Părțile contractante: 

 

1. Universitatea Sapientia este universitatea autonomă europeană a etniei maghiare din 

România, cu menirea și obiectivul de a educa comunitatea maghiară și de a cultiva viața 

științifică a acestei etnii la un nivel profesional onorabil. Ne asumăm răspunderea pentru 

cunoștințele oferite studenților noștri, pentru viitorul profesorilor și colaboratorilor 

universității, pentru calitatea activității de cercetare precum și pentru transparența 

funcționării întregii instituții. 

 

Misiunea Universității Sapientia este validarea valorilor umane creștine și universale, 

asigurarea unui sistem de educație și cercetare universitară performant și de excelență, 

susținerea tradițiilor educației în limba maghiară din Transilvania, asigurarea funcționării 

transparente și consecvente a universității, validarea valorilor profesionale și a celor 

caracteristice spiritului academic, construirea unui sistem modern integrat într-un cadru 

instituțional unitar, soluționând nevoile specifice regionale, stabilirea unor relații 
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profesionale ample, bazate pe principiile porților deschise, ale încrederii, dedicației și 

reciprocității. 

 

Scopurile Universității Sapientia: Universitatea Sapientia năzuiește ca această comunitate 

universitară să funcționeze sub semnul umanității, al iubirii pentru semeni, sub auspiciul 

echitabilității, al consecvenței și al dreptății. Instituției formulează ca o pretindere 

primordială ținuta morală, totodată cunoașterea și respectarea valorilor culturale maghiare 

și universale. Activitatea instituției noastre decurge conform principiului participării și prin 

exercitarea autonomiei universitare. Scopul Universității Sapientia este de a contribui la 

dezvoltarea învățământului superior în limba maghiară, având în vedere interesele 

fundamentale ale comunității maghiare, crearea unui sistem instituțional amplu pentru a 

asigura condiții de învățământ moderne. Totodată, Universitatea Sapientia, parte organică a 

sistemului de învățământ superior în limba maghiară din România, dorește să asigure 

învățământul în limba maternă pentru comunitatea maghiară din România, la standarde 

ridicate, urmărind instruirea unor noi generații de specialiști profesioniști, competitivi pe 

plan internațional. 

 

2. Uniunea Studențească Maghiară din Cluj (în continuare USMC) este organizația culturală, 

care reprezintă și protejează interesele studenților maghiari din cadrul instituțiilor de 

învățământ superior din Cluj. 

Principiile generale ale USMC: 

Dorim să ne desfășurăm activitatea în spiritul legalității. 

Principiul nostru de bază este că relațiile între minoritățile naționale și majoritate trebuie să 

fie caracterizate de înțelegere și încredere reciprocă, de respectarea reciprocă a tradițiilor 

naționale și a culturii celuilalt, de egalitate totală în drepturi. 

În cadrul drepturilor fundamentale ale omului este necesară asigurarea unor drepturi 

minoritare colective. Printre aceste drepturi minoritare considerăm deosebit de importantă 

înființarea și asigurarea funcționării rețelei complete de învățământ în limba maternă. 

Dorim să ne atingem obiectivele respectând în același timp năzuințele progresiste ale 

colegilor noștri români, cooperând cu ei în dezvoltarea vieții culturale și științifice din 

România. 

USMC nu este organizație politică. 

Obiectivele USMC sunt următoarele: 

- sprijinirea înființării și funcționării sistemului independent de învățământ superior în 

limba maghiară; 

- reprezentarea și protejarea intereselor studenților maghiari din cadrul învățământului 

superior din Cluj (în continuare studențimea maghiară din Cluj), formarea structurilor 

de autoadministrare ale studenților; 
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- contribuire la formarea și dezvoltarea profesională a studențimii maghiare din Cluj, 

sprijinirea activităților profesionale desfășurate de către aceștia; 

- formarea comunității, comunităților studențimii maghiare din Cluj; 

- împlinirea nevoilor culturale ale studențimii maghiare din Cluj, răspândirea culturii 

universale și maghiare; 

- sprijinirea secțiilor maghiare ale universităților și colegiilor universitare clujene; 

- sprijinirea studenților maghiari din Cluj sub forma unor burse sociale și de altă natură; 

- stabilirea și menținerea unor contacte cu alte organizații studențești și de tineret din 

țară și din străinătate. 

În cadrul prezentului contract de colaborare, părțile contractante își exprimă intenția lor de a 

contribui la creșterea gradului de plasare a studenților pe piața forței de muncă, și stabilesc de 

comun acord următoarele: 

II. Obiectul contractului 

Înființarea și menținerea în funcțiune a unui Birou de Orientare în Carieră în cadrul Facultății de 

Științe și Arte a Universității Sapientia, și pentru studenții FSAUS. 

III. Scopul contractului 

FSAUS și USMC au decis încheierea prezentului contract ținând cont de următoarele scopuri și 

principii: 

(1.) Eficientizarea plasării studenților pe piața forței de muncă prin sprijinul acordat Biroului de 

Orientare în Carieră. 

(2.) Educarea non-formală a studenților în vederea facilitării plasamentului pe piața forței de 

muncă. 

(3.) Favorizarea dialogului între studenți și ceilalți actori de pe piața forței de muncă. 

 

IV. Obligațiile părților 

Angajamentele asumate de către USMC: 

(1.) Organizarea unor sesiuni de training, grupuri de lucru, simulări, activități de consiliere, 

burse ale locurilor de muncă, precum și alte evenimente în vederea atingerii scopurilor 

contractului. 

(2.) Comunicarea oportunităților și schimbărilor apărute pe piața forței de muncă către 

studenți. 

(3.) Consiliere în căutarea unui loc de muncă, și în stagiile de practica profesională. 

(4.) În vederea facilitării dialogului între actorii de pe piața forței de muncă și studenți, USMC își 

utilizează toate canalele de comunicare electronică și în scris. 

Angajamentele asumate de către FSAUS: 

(1.) Suport infrastructural pentru Biroul de Orientare în Carieră, asigurându-se acestuia 

încăperile și echipamentele necesare. Biroul de Orientare în Carieră va funcționa în cadrul 
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biroului Organizației (Autoadministrării) Studențești din Cluj, și infrastructura organizației 

va sta la dispoziția Biroului. 

(2.) În limita posibilităților, în cadrul sediului facultății de pe Calea Turzii din Cluj, FSAUS va 

asigura încăperi și spații de lucru pentru desfășurarea altor activități organizate de USMC. 

(3.) Pentru facilitarea dialogului între studenți și actorii pieței forței de muncă, toate canalele de 

comunicare de care dispune facultatea din Cluj vor fi puse la dispoziția Biroului de 

Orientare în Carieră al FSAUS. 

(4.) Se vor încheia înțelegeri de parteneriat pentru proiecte concrete, în vederea obținerii unor 

finanțări locale, din țară sau din străinătate. 

(5.) Organizarea unor evenimente și manifestări comune. 

(6.) Sprijin financiar din bugetul universității pentru Biroul de Orientare în Carieră, care va 

funcționa cu ajutorul USMC. 

 

V. Dispoziții Finale 

 

1. În spiritul prezentului contract, FSAUS consideră Biroul de Orientare în Carieră USMC 

partener de importanță strategică. 

2. Părțile vor conveni asupra unor puncte de program concrete în fiecare an. 

3. Părțile își asumă discreție reciprocă. 

4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată. 

5. Prezentul contract s-a încheiat la data de 30 ianuarie 2013, în două exemplare originale, 

fiecare cu valabilitate juridică egală, fiecărei părți semnatare revenindu-i câte un exemplar. 

original. 

 

Semnează: 

Conf. dr. Márton Tonk, decan, FSA a Univ. Sapientia 

Botond Talpas, președinte, Uniunea Studențească Maghiară din Cluj 

 

Semnături indescifrabile, ștampile. 

 

 

 


