Nr. crt..

Domeniu

Obiectiv

Sarcini

Responsabil

Sursa de finanțare

Cost estimat

Termen limită

2

Conferinţe
studenţeşti

1

Admitere

Măsuri operaționale în domeniul didactic

Promovare a imaginii universității
și a ofertei educaționale

Dezvoltarea activităţii ştiinţifice a
studenţilor

Îmbunătăţirea şi update-ul paginilor de web Responsabil RP,
directorii de
a facultății şi ale departamentelor
departament
Realizarea materialelor promoţionale ale
facultăţii
Responsabil RP
Secretar şef
Finalizarea strategiei de campanie a
facultate,
facultăţii
Responsabil RP
Coordonarea activiţăţilor de promovare la
nivel de departamente/programe
Responsabil RP
Participarea facultăţii în evenimente,
organizaţii, manifestări importante ale
Decan, Secretar şef
oraşului (Proiect Capitală Culturală EU,
facultate,
Zilele Culturii Maghiare, etc.)
Responsabil RP
Participare la realizarea circuitului de
Responsabil RP,
promovare a universităţii
Asociația Studenţilor
Încheierea de noi contracte de colaborare
Decan, Secretar şef
şi înnoirea celor expirate cu posturi de
facultate
televiziuni şi radiouri
Prezenţa cadrelor didactice ale facultăţii la
conferinţe, simpozioane, manifestări
Directorii de
artistice
departament
Zilele porţilor deschise
Decan, responsabilii
RP, directorii de
departament
directorii de
Menţinerea legăturii cu liceele
departament,
responsabil RP
responsabil RP
Campania pe Facebook
directorii de
departament
Responsabil RP,
Participare la tabere de vară, Tusványos,
directorii de
Tabăra UE, etc.
departament
Decan, directorii de
Analiza rezultatelor admiterii 2016/2017.
departament,
Strategii pentru anul viitor
responsabil RP
Organizarea Conferinţei Ştiinţifice
Studenţeşti la nivel de Facultate (Kari
Tudományos Diákköri Konferencia)
Organizarea celei de a X-lea Conferinţă
Studenţească de Protecţie a Mediului în
colaborare cu Colegiul Reformat din ClujNapoca
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţa Mediului în
Grecia

permanent
20 februrarie 2016

28 februarie 2016
martie-mai 2016

permanent

februarie 2016
aprilie 2016

permanent

aprilie 2016

permanent

permanent

iunie-august 2016

octombrie 2016

Decan, directorii de
departament
13-15 aprilie 2016
Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului
18-19 martie 2016
Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului
22-30 mai 2016

Observații

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţa Mediului în
cheile de la Căpuşu Mic - luare de mostre
hidrobiologice
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţa Mediului în
forma unei călătorii la Universitatea "Eötvös
Lóránd" din Budapesta

Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului, lect.
univ. dr. Szigyártó-IrmaLídia

Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului,
lect. univ. dr. Tonk
Szende-Ágnes

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Studii Europene în
forma unei călătorii de studii la instituțiile
naţionale de la Budapesta

Directorul
Departamentului de
Studii Europene,
drd. Székely Tünde

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentul de Studii Europene la
Primăria oraşului Cluj-Napoca

Directorul
Departamentului de
Studii Europene

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Studii Europene în
parteneriat cu firma Vitacom Electronics

Directorul
Departamentului de
Studii Europene,
lect. univ. dr. Balla
Emese

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice în
forma unei călătorii de studii la Győr
(Ungaria) şi Viena (Austria)
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice în
forma unei călătorii de studii la Alba Iulia şi
la Roşia Montană
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice în
forma unei călătorii de studii la
Penitenciarul din Gherla
Organizarea practicii studenţeşti obligatorii
în cadrul Departamentului de Ştiinţe
Juridice la Judecătoria Cluj-Napoca

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice

20 aprilie 2016

20-22 octombrie
2016

4

Examen de licență,
examen de diplomă

3

Programe de practică

7-12 februarie 2016

continuu

Derularea programelor de
practică studenţească

continuu

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice,
Szeredai Norbert
Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice,
Azzola Katalin
Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice,
Eugen Crişan
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul Directorul
Departamentului Media pentru studenţii de Departamentului
la anul II - proiect: Casteluri de pe malul
Media, Balogh Zsolt
Someşului
Organizarea practicii studenţeşti în cadrul Directorul
Departamentului Media în forma unei
Departamentului
tabere de realizare a filmelor documentare Media, lect. univ. dr.
în Munţii Ghimeşului
Lakatos Róbert
Contractarea universităţilor organizatoare, Decan, directorii de
respectiv a membrilor solicitaţi în comisiile departament,
proprii
secretar şef facultate

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

27-30 aprilie 2016

octombrie 2016

octombrie 2016

continuu

20-22 mai 2016

20-30 august 2016

28 februarie 2016
Stabilirea derulării examenelor de finalizare Decan, Consiliul
(data examenelor, propuneri comisii,
Facultăţii
metodologie, etc.)

1 aprilie 2016

8

9

Derularea examenului

Decan, Directori
departamente,
secretar şef facultate

Revizuirea planurilor de învăţământ (unde
este cazul)

Decan, directorii de
departamente

Revizuirea fişelor disciplinelor (unde este
cazul)

Decan, directorii de
departamente

iunie-iulie 2016

Analiza programelor de studii şi
revizuirea acestora

Introducerea unor noi programe
speciale de studii

Programe de master

7

Noi
Planuri de
porgrame
Examen de licen
învățămân
de
examen de diplo
t
învăţământ

6

Asigurarea
Acreditare și
programelor cu
autorizare programe
personal didactic de
noi
calitate

5

de finalizare a studiilor

31 mai 2016

Introducerea modulului de inginer de sunet Directorul
Departamentului
în cadrul Departamentului Media
Media, lect. univ. dr.
Fazakas Áron
Organizarea procesului didactic în cadrul
masteratului European and International
Business Law, derulat în parteneriat cu
Universitatea din Debrecen

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice

Începerea activităţii didactice în cadrul
masteratului European and International
Business Law, derulat în parteneriat cu
Universitatea din Debrecen

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice

Implicarea mai accentuată a studenţilor de
la programele de masterat în viaţa Facultăţii
(programul tutorial, conferinţele ştiinţifice
studenţeşti etc.)
Derularea vizitei externe cu scopul
acreditării programului de master Protecţia
şi Monitorizarea Mediului în cadrul
Departamentului Ştiinţa Mediului

Directorii de
departamente

31-Aug-16

29 februarie 2016

iunie 2016

septembrie 2016

Derularea procedurii de evaluare
externă în vederea acreditării
programelor de studii
Derularea procedurii de evaluare
internă în vederea acreditării şi
reacreditării programelor de
studii

Dezvoltarea personalului didactic

Decan, directorul
Departamentului
Ştiinţa Mediului,
persoane de
contract
Întocmirea și validarea în Consiliu şi Senat a Decan, directorul
dosarului de autoevaluare a programului de Departamentului de
Ştiinţe Juridice
studii Drept
Depunerea dosarului de acreditare a
Decan, directorul
programului de studii Drept la ministerul
Departamentului de
învăţământului
Ştiinţe Juridice
Directorii de
Elaborarea şi validarea statelor de
departament,
funcțiuni ale personalului didactic
Decan, Consiliul
Facultății
Decan, directorii de
Derularea concursurilor pentru posturi
departament,
didactice
secretar şef
facultate
Derularea concursurilor interne pentru
Decan, directorii de
asociați
departament,
secretar şef
facultate

permanent

30 mai 2016

aprilie-mai 2016

1 iulie 2016

iulie 2016
ianuarie-februarie
2016, respectiv
iunie-iulie 2016 şi
septembrie 2016
septembrie 2016

11

Crearea bazei de informații a
procesului didactic
Metodologie şi
înzestrare

10

Anunțarea disciplinelor
Înscrierea studenților

Dezvoltarea bazei de informații
în programul Neptun

Înscrierea studenților din anul I
Stabilirea grupelor si subgrupelor
Aplicarea sistemului informaţional Neptun
pentru gestionarea procesului de
învăţământ
Redactarea GHIDULUI STUDENTULUI

Dezvoltarea tehnicilor didactice și
a bazei de resurse pentru
învățare

Decan, secretar şef
facultate

1-10 septembrie
2016

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

1-10 septembrie
2016
10-16 decembrie
2016

Secretar şef facultate
Decan, secretar şef
facultate,
responsabil RP

Elaborarea planului editorial al seriilor ACTA
redactate în cadrul facultăţii
Decan, redactori şefi
Evaluarea situației softurilor necesare
Director economic,
procesului didactic
inginer sistem,
laboranţi
Elaborarea strategiei de îmbunătățire a
Consiliul Facultăţii
dotării
Evaluarea gradului de acoperire a
Cancelarul facultăţii,
disciplinelor cu materiale didactice
directorii de
departament

16 decembrie 2016

permanent din sem I.

16 septembrie 2016
februarie 2016
31 martie 2016

15 aprilie 2016

13

Alumnii

12

Examene
de
finalizare a
studiilor în
perioada
monitoriză
rii speciale

30 mai 2016

Pregătirea pentru organizarea
internă a examenului de
finalizare a studiilor

Elaborarea regulamentului de organizare a Decan, directorii de
examenelor de finalizare a studiilor
departament
Adoptarea regulamentului

Consiliul facultății

Dezvoltarea bazei de date a sistemului
Alumni
Organizarea programului "Moór Gyula" seminarii intensive pentru pregătirea
absolvenţilor programului de studii Drept la
examenele de barouri
Acordarea burselor speciale "Moór Gyula"
pentru absolvenţii programului de studii
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
Începerea activităţii Societăţii de
Specialitate Korvin din cadrul
Departamentului Media pentru a crea un
mediu comun studenţilor absolvenţi
Realizarea rapoartelor semestriale

Decan, responsabil
RP
Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice
Directorul
Departamentului de
Directorul
Departamentului
Ştiinţa Mediului
Directorul
Departamentului
Ştiinţa Mediului

15 februarie 2016
februarie 2016

continuu
ianuarie-iunie,
respectiv octombriedecembrie 2016
septembrie 2016

22-30 mai 2016

decembrie 2016
Directorul
Departamentului
Media

31 martie 2016

responsabil RP
iulie/decembrie 2016

Calitatea
pregătirii
profesional
e

15

Analiza gradului de pregătire a
cursanților în lumina rezultatelor
la examene

Ierarhizare
centrelor de
cercetare

14

Evaluarea centrelor de
cercetare în scopul stabilirii
posibilităților de autorizare
externă a acestora
Dezvoltarea centrelor de
cercetare şi a societăţilor de
specialitate

Dezvoltarea infrastructurii
cercetării

Informarea absolvenților despre realitățile
din universitate
Organizarea de evenimente cu implicarea
absolvenților
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, responsabil
RP
Decan, responsabil
RP

Realizarea rapoartelor la nivel de centru

Directorii de
departament,
directorii centrelor
de cercetare

Decan

septembrie 2016
Decan
noiembrie 2016

Consiliul facultăţii

Modificarea statutului centrului de
cercetare din cadrul Departamentului de
Studii Europene în urma desfiinţării
grupului de cercetare ale Ştiinţelor Juridice
Înfiinţarea centrului de cercetare "Kolosváry
Bálint" în cadrul Departamentului de Ştiinţe
Juridice
Intensificarea cooperării cu factorul
economic în vederea creșterii gradului de
înzestrare a laboratoarelor de cercetare

Directorul
Departamentului de
Studii Europene

Lansarea proiectului "Bolyai" - realizarea
unui film documentar şi editarea unei
volume de interviuri

15 martie 2016

15 mai 2016

31 ianuarie 2016

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice

31 martie 2016

Directorii de
departament,
directorii centrelor
de cercetare

continuu

Directorul
Directorul
Departamentului de
Studii Europene,
Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice, lect.
univ. dr. Kokoly Zsolt

Realizarea traducerii noului Cod Civil român Directorul
în limba maghiară şi publicarea acestuia
Departamentului de
Ştiinţe Juridice, lect.
univ. dr. Kokoly Zsolt
Finalizarea proiectului comun de cercetare:
Constituţionalismul în curs de globalizare şi
identitatea constituţională în procesul
constituţional român

semestrial
martie/ octombrie
2016

Decan

Stabilirea priorităților de cercetare a
facultăţii în baza analizei potențialului

Lansarea proiectului "Sfera civilă
Programul tutorial din cadrul
Departamentului de Studii Europene

continuu

Varga Attila, LészaiKovács Orsolya, Kis
Réka, Székely
Barnabás

Harta de radon (rezidential, geogenic, apa) Lect. univ. dr. Néda
pentru regiunile de Centru, Vest si NordTamás
Vest ale României - Program Cercetare Plan
Naţional II, Program Parteneriate,
Subprogram Proiecte Colaborative de
Cercetare Aplicativă

iunie 2016
continuu

ianuarie-august 2016

ianuarie-august 2016

septembrie 2016

30 noiembrie 2016

Studiul complex al tinoavelor din
Maramureș - program de cercetare KPI

16

Dezvoltarea cercetării stiințifice şi a creației artistice

Proiecte de cercetare

Susţinerea schimbării agriculturii prin
inginerie ecologică şi folosirea optimă a
resurselor naturale - platforma BIODIVERSA

lect. univ. dr.
Zsigmond AndreeaRebeca
conf. univ. dr. Hartel
Rudolf-Tiberiu

Continuarea cercetării comune cu titlul
Directorul
Imagini re-medializate ca figurații ale
Departamentului
intermedialității și post-medialității în
Media
filmele din Europa Centrala și de Est
(proiect de cercetare CNCS-UEFISCDI, IDEI:
Re-Mediated Images as Figurations of
Intermediality and Post-Mediality in Central
and East European Cinema) în cadrul
Departamentului Media
Colaborare a Departamentului Media cu
grupul de cercetare din cadrul
Universităţii "Eötvös Lóránd" ún cadrul
proiectului (OTKA, proiect nr.
112700) "Space-ing Otherness. Cultural
Images of Space, Contact Zones in
Contemporary Hungarian and Romanian
Cinema and Literature ”
Reglementarea legală a Arhivei
Audiovizuale din Transilvania şi continuarea
cercetării în cadrul acesteia finanţată de
KPI, prin implicarea studenţilor de la
programul de studii Cinematografie,
Fotografie, Media
Ediţia a XII-a a Conferinţei de Ştiinţa
Mediului în Bazinul Carpatic organizată la
Berehove (Ucraina) la care Departamentul
de Ştiinţa Mediului este coorganizator

31-Aug-16
continuu

30 septembrie 2016

Directorul
Departamentului
Media
continuu

Directorul
Departamentului
Media, Tóth Orsolya,
Mira Marincaş, BlosJáni Melinda
Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului

Asist. univ. dr. Toró
Tibor, drd. Székely
Tünde
Civili maghiari din Ardeal în captivitate
Lect. univ. dr.
sovietică 1944–1949. Expoziţie
Murádin jános
comemorativă
Kristóf
Cluj 700 - conferinţă internaţională
Lect. univ. dr.
Lupescu Radu
Supravieţuire sau serviciu public? Proiecţie Fegyveresi Zsolt
de film documentar şi workshop în legătură
cu personalitatea lui Mikó Imre în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice

continuu

1-4 iunie 2016

Conferinţă de politologie

Drept în literatura (ardeleană)

Drept şi multilingvism

Conferinţe/festivaluri/workshopu

Directorul
departamentului de
Ştiinţe Juridice
Directorul
departamentului de
Ştiinţe Juridice

12-13 mai 2016

12 octombrie 2016
octombrie-noiembrie
2016

18 martie 2016

6 mai 2016

30 septembrie 2016

Conferinţe/festivaluri/workshopu
ri

Conferinţă în tema dreptului de proprietate lect. univ. dr.
intelectuală
Vallasek Magdolna,
lect. univ. dr. Kokoly
Zsolt, Kiss Réka
Prelegerea lui Kukorelli István în tematica
dreptului constituţional
Simposiu internaţional: Intermediality
and Post-Mediality in Central and East
European Cinema
Participare la Photo Romania Festival

19

20

Cresterea
vizibilității

18

Elaborarea bugetului pe anul
universitar 2015/2016

Infrastru
Eficiență
ctură

17

Diseminarea rezultatelor
cercetării stiințifice

Bugetfinanțe

Participare la Festivalul de Artă
neconvențională Micul Prinț, Muzeul de
Artă Satu Mare
Expoziţie din realizările artistice ale
studenţilor Departamentului Media
Expoziţie cu ocazia Zilei Internaţionale a
Moştenirii Audiovisuale (World Day for
Audiovisual Heritage)
Participare la workshop-ul organizat de
către Universitatea din Reading (UK) în
cadrul proiectului AHRC-FAPESP
Organizarea de manifestări interne
Organizarea de manifestări cu participare
internațională
Participarea la manifestări naționale și
Publicarea rezultatelor în ACTA SAPIENTIA

Elaborarea bilanțului financiar anual și
stabilirea cheltuielilor la nivel de facultate
Elaborarea proiectului de buget al facultăţii

conf. univ. dr. Varga
Attila
Directorul
Departamentului
Media
Directorul
Departamentului
Media
Directorul
Departamentului
Media
Mira Marincaş
lect. univ. dr. BlosJáni Melinda, Tóth
Orsolya
Directorul
Departamentului
Media

16 noiembrie 2016

aprilie 2016
27 mai 2016

mai 2016

mai 2016
iunie 2016
27 octombrie 2016

aprilie 2016

Decan, directorii de
departamente

continuu

Decan, directorii de
departamente

continuu

Director economic,
decan

mai 2016

Director economic,
decan
Director economic,
decan

Analiza execuției bugetare a
anului universitar 2014/2015

Stabilirea gradului de îndeplinire a
bugetului planificat
Analiza cheltuielilor la nivel de programe
Director economic,
de studiu
directorii de
departamente

Analiza infrastructuri pentru
învățământ și cercetare

Evaluarea gradului de uzură a infrastructurii Decan, director
economic, directorii
și planificarea modului de reabilitare
de departamente
Evaluarea gradului de uzură a aparatelor,
mașinilor, utilajelor și realizarea casărilor

iulie-septembrie
2016
noiembrie 2016

noiembrie 2016

decembrie 2016

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

Decan, cancelar de
facultate, directorii
de departament
Directorii de
departament

29 februarie 2016
20 decembrie 2016

21

Evaluare

Evaluarea cadrelor didactice de către
studenți

Evaluarea internă a calității
activităților în cadrul programelor
de studii

Decan, cancelar de
facultate, directorii
de departament

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

mai-iunie 2016
noiembrie-decembrie
2016

Evaluarea personalului administrativ

29 februarie 2016

29 februarie 2016

30 aprilie 2016

22

Cooperare

Măsuri operaționale în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale

Cooperare națională și
internațională

Dezvoltarea colaborării cu universități din
țară
Dezvoltarea colaborării cu universități din
străinătate
Participare în programele europene de
cooperare (Erasmus, Erasmus +)
Dezvoltarea cooperării cu Universitatea
Linaeus (Suedia) în cadrul programului
Erasmus în scopul schimbului de profesori
Continuarea programului de predare a
profesorilor invitaţi din Statele Unite ale
Americii în cadrul Programului de studii
Drept

Consiliul Facultăţii
Consiliul Facultăţii
Decan, Directorii de
Departemente
Directorul
Departamentului
Media
Decan, directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice

continuu
continuu
continuu

continuu

continuu

23

Activități studențești

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării vieţii studențești din universitate

Crearea de facilități pentru
creșterea calității vieții
studențești

Susținerea financiară a programelor
studențești tradiționale: balul bobocilor,
Tabăra bobocilor, Conferința cercurilor
ştiinţifice
Organizarea de activități în colaborare cu
asociaţiile studenților
Organizarea de târguri de locuri de muncă

Decan
continuu pe baza de
programe
Decan, secretar şef
facultate
Decan

continuu

una pe an
Organizarea de întruniri cu personalități de
marcă
Organizarea de întâlniri cu actualii şi foştii
studenți ai Universității Sapientia

Decan, directorii de
departamente
Decan, directorii de
departamente

continuu
continuu

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării infrastructurii și a bazei materiale

l investițional
j Napoca

Întreţinere, reparaţii

Reparaţii ale unor deteriorări ale noii clădiri Decan, director
surse proprii
ai Facultăţii, intervenite în urma activităţilor economic
Directorul
Departamentului
Achiziţii echipamente Laborator de Ştiinţa Ştiinţa Mediului,
concurs
Mediului - microscopuri
lect. univ. dr.
Szigyártó Irma-Lídia

continuu

30 iunie 2016

Domeniul investi
Cluj Napoca

24

Dotarea laboratoarelor Facultăţii
de Ştiinţe şi Arte

Achiziţii echipamente Laborator de
Criminalistică

Achiziţii echipamente pentru expoziţii
(vitrine, echipament mobil de sunet)

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice,
Szeredai Norbert
Directorul
Departamentului de
Studii Europene,
lect. univ. dr.
Murádin János
Kristóf

concurs

februarie-mai 2016

concurs în cadrul
Anului
Comemorativ
GULAG din
Ungaria

septembrie 2016

