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PARTEA I. – PREZENTAREA INSTITUŢIEI 

 

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a universităţii, misiune şi obiective 

 

Universitatea „Sapientia” cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Matei Corvin, nr. 4 este o a 

instituţie de învăţământ superior particulară  acreditată în baza Legii nr. 58/2012 publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 222 din 3 aprilie 2012 (Anexa I.1., 

http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-legea-58-2012.pdf), integrată în sistemul 

naţional de învăţământ superior, care îşi asumă misiunea de învăţământ şi cercetare 

ştiinţifică, îşi desfăşoară activitatea în trei centre de studiu: Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc şi 

Târgu Mureş (Tabelul I. 1).  

 

Tabelul I.1. Structura organizatorică a Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca 

Centrul de 

studiu 
Denumirea facultăţii 

Anul 

înfiinţării 
Adresă web 

Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe şi Arte 2002 www.kv.sapientia.ro 

Miercurea Ciuc 

Facultatea de Ştiinţe  2001  http://mttk.csik.sapientia.ro 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Umaniste 
2004* http://ghtk.csik.sapientia.ro 

Târgu Mureş 
Facultatea de Ştiinţe Tehnice 

şi Umaniste 
2001 www.ms.sapientia.ro 

* Desprinsă din Facultatea de Ştiinţe prin restructurare  

 

Continuatoarea tradiţiilor culturale şi de învăţământ în limba maghiară din Transilvania, 

Universitatea „Sapientia” îşi propune ca pe lângă educaţie şi cercetare să devină un forum 

cultural, ştiinţific şi profesional al comunităţii maghiare din România. 

Carta Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca (Anexa I.2., 

http://www.sapientia.ro/data/regulamente/carta-universitatii-sapientia.pdf), elaborată şi 

validată conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, constituie actul fundamental care 

statuează o relaţie specială între Fundaţia Sapientia şi Universitate, defineşte misiunea, 

principiile, funcţiile, obiectivele de bază, structura academică şi instituţională a universităţii. 

Pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor universitatea şi-a elaborat în baza reglementărilor 

legale în vigoare pe lângă anexele Cartei – Codul de etică şi deontologie profesională 

(Anexa I.3.a.) Regulamentul de studii şi examene (Anexa I.3.b1), Regulamentul studiilor 

de master (Anexa I.3.b2.), Procedura de evaluare a activităţii profesionale a studenţilor 

(Anexa I.3.c.), Regulamentul de alegeri (Anexa I.3.d.), Codul drepturilor şi obligaţiilor 

studentului (Anexa I.3.e.), Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice (Anexa I.3.f.)– şi un Regulament intern de funcţionare, (Anexa I.4., toate fiind 

postate pe site-ul Universităţii (http://www.sapientia.ro/ro/documente/). 

În anul universitar 2014/2015 universitatea este organizată pe patru facultăţi, câte una la 

Cluj-Napoca şi Târgu Mureş, şi două la Miercurea Ciuc. Structura internă a universităţii este 

reflectată în Organigrama aprobată de Senat şi de Consiliul Director al Fundaţiei Sapientia 

(Anexa I.5.). 

Pentru realizarea misiunii asumate Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca şi-a formulat 

principiile strategice pe perioada 2012-2016 (Anexa I.6.) a cărei componentă esenţială este 

Planul Operaţional pe anul 2014 

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/Plan%20operational% 202014%20US.pdf).  

 

Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.1.%20-%20Legea%2058_2012_infiintare%20Sapientia.pdf
http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-legea-58-2012.pdf
www.kv.sapientia.ro
http://mttk.csik.sapientia.ro/
http://ghtk.csik.sapientia.ro/
www.ms.sapientia.ro
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.2.%20-%20Carta.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/carta-universitatii-sapientia.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.3.a.%20-%20CODUL%20DE%20ETICA_SAPIENTIA.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.3.b.1%20-%20Regulament%20studii_2014.pdf
Anexe/Anexa%20I.3.b2%20-%20Regulament%20Studii%20de%20Masterat-RO.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.3.c%20-%20Procedura%20evaluare%20studenti_RO_2013.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.3.d%20-%20Regulamentul%20de%20alegeri%20_2012_RO.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.3.e.%20Codul%20studentilor-Sapientia.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.3.f%20-%20Metodologia%20proprie%20concurs%20didactic2013_RO.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.4.%20-%20Regulament%20intern%20de%20functionare%202011.pdf
http://www.sapientia.ro/ro/documente
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.5.%20-%20Organigrama%20Universitatii_2014_15.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.6%20-%20Principii%20strategice%20pentru%202012-2016.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/Plan%20operational%25%20202014%20US.pdf
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Aceste documente se referă la: 

 Procesul de învăţământ; 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică; 

 Managementul resurselor umane; 

 Infrastructura; 

 Promovarea competenţelor distinctive ale universităţii în regiunile în care 

funcţionează centrele de studii. 

Planul Strategic şi Planurile Operaţionale anuale ale universităţii 

(http://www.sapientia.ro/ro/documente/strategia-de-dezvoltare)  şi ale facultăţilor au fost 

elaborate ţinând seama de misiunea universităţii, diversitatea ofertei educaţionale, resursele 

umane şi materiale, cerinţele comunităţilor locale şi regionale şi au fost actualizate având în 

vedere legislaţia în vigoare în perpetuă schimbare. 

 

Misiune 

Misiunea Universităţii este stabilită prin art. 6. al Statutului Fundaţiei Sapientia, în 

Declaraţia Fondatorilor privind înfiinţarea Universităţii (Anexa I.7.) şi Carta Universităţii. 

Aceasta cuprinde următoarele componente:  

- misiunea didactică, asigurând educaţie universitară performantă şi de calitate, 

continuând astfel tradiţiile învăţământului superior în limba maghiară din Transilvania, 

contribuind totodată la dezvoltarea sistemului de învăţământ superior românesc. 

- misiunea de cercetare ştiinţifică, constând în organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea 

activităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, rezultatele obţinute 

reprezentând sursa principală de creştere a competenţei profesionale a cadrelor didactice 

şi a cercetătorilor angrenaţi. 

- misiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieţii din spaţiul universitar astfel 

încât aceasta să răspundă nevoilor comunităţii, stabilind relaţii profesionale ample, 

bazate pe principiile porţilor deschise, ale încrederii, dedicaţiei şi reciprocităţii, cu efecte 

benefice puternice asupra dezvoltării sociale, economice şi culturale ale regiunii.  

 

Obiective 

Obiectivele Universităţii sunt cele prevăzute în Carta Universităţii şi în documentele 

strategice proprii – Planul strategic, Planul operaţional pe anul 2014, acestea stând la baza 

organizării şi desfăşurării activităţii instituţiei. În perioada 2012–2016 universitatea a 

formulat o serie de obiective fundamentale:  

- Acreditarea; 

- Consolidarea organizaţională şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

- Realizarea unei structuri optime de pregătire, implicând şi eventuale noi locaţii; 

- Corelarea planificării profesionale şi financiare, dezvoltarea gospodăririi interne 

a fondurilor; 

- Dezvoltarea calităţii actului didactic; 

- Dezvoltarea resurselor umane, cadre didactice, personal auxiliar şi administrativ; 

- Elaborarea şi implementarea Strategiei cercetării la nivel universitar; 

- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de profil din ţară şi străinătate; 

- Dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic şi social; 

- Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale a universităţii. 

În realizarea obiectivelor studenţii sunt consideraţi parteneri, punându-se un accent deosebit 

pe încurajarea afirmării personalităţii, dezvoltarea abilităţii lor intelectuale, potrivit 

talentului şi aspiraţiilor lor.   

Planul strategic în vigoare şi planurile operaţionale anuale sunt concepute în concordanţă cu 

posibilităţile şi aspiraţiile membrilor comunităţii academice, având la bază analizele SWOT 

http://www.sapientia.ro/ro/documente/strategia-de-dezvoltare
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.7.%20-%20Declaratia%20fondatorilor.pdf
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şi documentele strategice ale facultăţilor, dezbătute şi aprobate de forurile colective abilitate 

(Consiliile facultăţilor, Senat). Acestea constituie documente publice, accesibile pe pagina 

web a universităţii (www.sapientia.ro). Gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în 

planurile operaţionale este analizat şi dezbătut în Senat la finele anului financiar. Planul 

strategic pentru perioada 2012–2016 este redat pe pagina de web a universităţii 

(http://www.sapientia.ro/data/fejlesztes/principii-strategice-pentru-2012-2016.pdf). 

 

Evoluţia Universităţii 

Înfiinţată de către Fundaţia Sapientia în anul 2001, instituţia a funcţionat până la acreditarea 

survenită în 2012 sub denumirea Fundaţia Sapientia-Universitatea Sapientia. Încă de la 

înfiinţare universitatea îşi asumă răspunderea de a forma specialişti competenţi, care să 

corespundă exigenţelor pieţei muncii, de a dezvolta activitatea de cercetare ştiinţifică, 

fundamentală şi aplicativă, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale, de a 

integra structurile universitare proprii în sistemul universitar al Uniunii Europene şi de a 

promova valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei minorităţii maghiare din România. După 

un parcurs de 9 ani, perioadă în care instituţia a reuşit să acrediteze 10 programe de studiu, 

în 2009 Senatul Universităţii a aprobat iniţierea acreditării instituţionale, proces demarat în 

2010 şi derulat în perioada aprilie–mai 2010, finalizat prin Legea 58/2012 de înfiinţare 

(http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-legea-58-2012.pdf). De-a lungul timpului 

programele de studiu derulate au fost stabilite prin hotărâri de guvern, actuala structură fiind 

stipulată în legea de înfiinţare şi în HG 580/2014 (Anexa I.1.a) În anul universiatar 

2012/2013 s-au făcut demersurile pentru acreditarea unor programe de master, considerate 

de Senatul Universităţii ca având perspective pe viitor, acestea fiind completate cu alte două, 

acreditate în anul 2014.  Programele de master din cadrul Universităţii sunt, menţionate în 

OM nr. 582/2014 (Anexa I.1.b). 

Structura Universităţii pe Centre de studii şi facultăţi icluzând programele de studii derulate 

este redată sintetic în Tabelul I.2. Se constată că actualmente Universitatea „Sapientia” 

realizează pregătirea profesională la 30 programe de licenţă, cursuri de zi, (16 programe de 

studiu acreditate şi 14 programe autorizate provizoriu) şi 8 programe de studiu de master.  

 

Tabelul I.2. Situaţia programelor de studii de licenţă acreditate (A) şi autorizate provizoriu 

şi a programelor de master în anul universitar 2014/2015 

Centrul 

de studiu 

Facultatea Programule de studiu de licenţă Programe de studii de 

master (anul 

acreditării) 

 

 

 

 

 

 

Miercurea 

Ciuc 

 

 

 

 

de Ştiinţe 

Economice şi 

Umaniste 

Economie agroalimentară (A) 

Leadership şi 

management în economia 

agrară (program acreditat 

la care nu s-a demarat 

procesul de învăţământ în 

2014/2015)  

Traducere şi interpretare 

(2013) 

 

Economie generală (A) 

Contabilitate şi inform de gestiune 

(A) 

Marketing 

Statistică şi previziune economică 

(în curs de lichidare) 

Informatică economică 

Limba şi literatura română-limba şi 

literatura engleză (A) 

Literatură universală şi comparată-

Limba şi literatură engleză 

 

 

Sociologie (A) Comunicare şi relaţii 

publice (2013) Comunicare şi relaţii publice (A) 

http://www.sapientia.ro/
http://www.sapientia.ro/data/fejlesztes/principii-strategice-pentru-2012-2016.pdf
http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-legea-58-2012.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.1.a%20-%20HG%20580_2014%20programe%20licenta.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.1.b%20-%20HG%20582_2014%20programe%20master.pdf
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de Ştiinţe 

Ingineria produselor alimentare (A) Biotehnologii sustenabile 

(2013) Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie (A) 

Biotehnologii industriale / 

Biotehnologii în industria 

alimentară 

Inginerie şi management în 

agroturism şi alimentaţie publică 

Resurse umane 

Inginerie genetică  

Târgu 

Mureş 

de Ştiinţe 

Tehnice şi 

Umaniste 

Informatică (A) Dezvoltarea aplicaţiilor 

software (2013) 

Mecatronică (A) Sisteme mecatronice 

avansate (2013) 

Calculatoare (A) 

Sisteme de control 

inteligente (2013) 

Automatică şi informatică aplicată 

(A) 

Tehnologia construcţiilor de maşini 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii 

Peisagistică Protecţia plantelor (2013) 

Horticultură (A) 

Comunicare şi relaţii publice (A)  

Traducere şi interpretare (A) 

Servicii şi politici de sănătate 

publică 

Cluj-

Napoca 

de Ştiinţe şi 

Arte 

Ştiinţa mediului 

Diplomaţie şi studii 

interculturale (2014) 

Cinematografie, fotografie, media 

(A) 

Relaţii internaţionale şi studii 

europene (A) 

Drept 

Evoluţia programelor de studiu după prima evaluare externă instituţională este redată în 

Tabelul I.3. 

 

 Tabelul I.3. Evoluţia specializărilor/ programelor de studii de licenţă – autorizate 

provizoriu şi a celor acreditate*, respectiv de master acreditate între 2008-2014 

Centrul de 

studiu 

2
0
0
9
/1

0
 

2
0
1
0
/1

1
 

2
0
1
1
/1

2
 

2
0
1
2
/1

3
 

2
0
1
3
/1

4
 

2
0
1
4
/1

5
 

Cluj-Napoca 4 5/1* 4/1* 4/2* 4/2* 4/2*/1 

Miercurea Ciuc 9/5* 14/8* 13/8* 13/8* 14/8*/3 15//8*/3 

Târgu Mureş 10/5* 11/5* 10/5* 11/6* 11/6*/4 11/7*/4 

Total  23 30/14* 27/14* 28/16* 29/16*/7 30/17*/8 

 

Informaţii detaliate privind evoluţia cronologică a Universităţii „Sapientia” sunt accesibile 

pe pagina 

(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Kronologia/RO/CronologieUnivSapientia2000-

2014dec.pdf). 

http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Kronologia/RO/CronologieUnivSapientia2000-2014dec.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Kronologia/RO/CronologieUnivSapientia2000-2014dec.pdf


Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                                                                  PREZENTAREA INSTITUŢIEI 

 

 10 

Procesul didactic 

Admiterea 

Pentru a răspunde cerinţelor de instruire ale tinerilor şi modificărilor survenite pe piaţa forţei 

de muncă, Universitatea a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională. În concordanţă 

cu evoluţia programelor de studii a evoluat şi numărul de locuri la admitere, numărul de 

studenţi şi de absolvenţi (a se vedea fig. I.1.).  

 
Fig. I.1. Dinamica locurilor de la admitere, a studenţilor înscrişi în anul I, a studenţilor şi a 

absolvenţilor universităţii pe perioada 2005–2014. 

 

De-a lungul anilor Universitatea a făcut eforturi susţinute pentru a asigura specializărilor o 

audienţă adecvată nu numai prin creşterea ofertei, a dezvoltării bazei materiale, ci şi prin 

crearea unei imagini adecvate în sânul comunităţii maghiare. Promovarea Universităţii şi a 

programelor sale de studiu prin radio, presă, televiziune, pliante, afişe, târguri educaţionale, 

porţi deschise, vizite de promovare în licee, pe site-ul universităţii şi alte foruri on-line este 

completată prin acţiuni specifice organizate de centrele de studiu, cum sunt Concursul 

internaţional ECN din Târgu Mureş, destinat studenţilor şi liceenilor 

(http://www.mitis.ro/ecn/pages/main.php), Zilele Talentelor la Sapientia –„Sapitehetségnap” 

Miercurea Ciuc, Concurs de traducere interpretare „Gúzsba kötve táncolni” Miercurea Ciuc, 

Concurs de Studii de caz în domeniul afacerilor pentru liceeni, Concursul „Laborkukac” şi 

„CSI” al micului cercetător, destinat promovării ştiinţelor naturii în special a biologiei şi 

chimiei, la Miercurea Ciuc, excursii tematice organizate pentru liceeni la laboratoarele 

didactice şi de cercetarea din cadrul centrului Târgu Mures, finanţate de facultate din 

venituri proprii etc. Datorită acestor acţiuni s-a reuşit atragerea unui număr mare de studenţi, 

rezultatele slabe de la bacalaureat din ultimii ani îngreunând însă menţinerea trendului 

ascendent de ocupare a locurilor. Acreditarea şi funcţionarea noilor programe de master 

asigură recâştigarea statutului avut la înfiinţare, şi prin aceasta sperăm că şi interesul 

absolvenţilor de liceau fi mai mare. 

Admiterea candidaţilor are loc pe baza Regulamentului de admitere al Universităţii  

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/1_RegAdmitere.pdf)  şi a Regulamentelor de 

admitere proprii ale facultăţilor, derivate din prima, toate revizuite anual conform Ordinului 

Ministrului. Cifra de şcolarizare, stabilită anual de Senat şi de Consiliul Director al 

Fundaţiei, în decursul lunii octombrie al anului în curs, se încadrează în cifrele de şcolarizare 

aprobate de ARACIS, respectiv de MEN pentru programele de studiu autorizate provizoriu 

http://www.mitis.ro/ecn/pages/main.php
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/1_RegAdmitere.pdf
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sau acreditate. Cifrele de şcolarizare aprobate sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi, prin 

postare pe site-ul universităţii (www.sapientia.ro/admitere). Universitatea editează anual 

Ghidul admiterii (http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes), care se distribuie 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar, asociaţiilor de tineret, birourilor de informaţii 

pentru elevi din zonele geografice interesate. Toate informaţiile legate de concursul de 

admitere se afişează pe website-ul instituţiei şi al facultăţilor 

(http://www.sapientia.ro/ro/admitere). 

Regulamentul de admitere stipulează că limba de susţinere a probelor de concurs este cea de 

predare în universitate, oferând însă posibilitatea ca cei care au absolvit studiile în altă limbă 

să susţină probele în limba specificată de candidat la completarea fişei de înscriere, 

facultăţile fiind obligate să asigure traducerea subiectelor, chestionarelor sau a testelor 

pentru solicitanţi. Înscrierea se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau echivalentă, 

respectiv a adeverinţei care înlocuieşte diploma de bacalaureat, recunoscute oficial. 

Candidaţii din statele UE sunt înscrişi conform procedurilor şi cu aprobarea MEN. 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi reuşiţi se face prin decizia rectorului. Cursanţii încheie 

un Contract de şcolarizare valabil pe toată perioada de şcolaritate. Statutul de student este 

reconfirmat anual, printr-un Contract de studiu, încheiat pe de o parte între studentul care a 

îndeplinit condiţiile de promovare şi – după caz – cele financiare stipulate în regulamente şi 

conducerea facultăţii, pe de altă parte. 

Modul de admitere a cursanţilor a variat de-a lungul anilor, de la admiterea clasică cu 

evaluarea cunoştinţelor la discipline considerate definitorii în viitoarea meserie, până la 

testul de inteligenţă, sau de la interviu până la concursul pe baza rezultatelor obţinute la 

bacalaureat. Actualmente regulamentele în vigoare prevăd probe de admitere specifice 

pentru fiecare program de studiu în parte, iar în calculul mediei generale de admitere pot fi 

luate în considerare media generală de la bacalaureat, note obţinute la bacalaureat şi – în 

cazul programelor de master – media generală a examenului de finalizare a studiilor. 

 

Organizarea studiilor 

Activitatea profesională a studenţilor este organizată în conformitate cu planurile de 

învăţământ ale programelor de studiu autorizate sau acreditate. Fiecare disciplină dintr-un 

semestru se finalizează cu o formă de evaluare (E- examen, C- colocviu, Vp- verificare pe 

parcurs sau A/R - admis/respins în cazul Educaţiei fizice). Creditul alocat disciplinei nu este 

divizat. Fişele disciplinelor, întocmite în format unitar, precizează pe lângă cuantumul de 

ore, repartiţia acestora pe activităţi, numărul de credite, condiţionările, informaţii despre 

titular/titulari, modul de derulare a evaluării, ponderea aprecierilor de la diferite activităţi, 

bibliografia minimală accesibilă, şi competenţele ce pot fi asociate cu disciplina, conform 

cerinţelor RNCIS. Derularea procesului de predare, învăţare şi evaluare se realizează pe baza 

Regulamentului de studiu şi de examen 

(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Regulament

%20studii_RO_20141206.pdf) şi în conformitate cu Procedurile de evaluare a cunoştinţelor 

dobândite de studenţi, aprobate de Senat 

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/procedura-evaluare-studenti.pdf). Formaţiile de 

studiu stabilite conform reglementărilor în vigoare sunt dimensionate în concordanţă cu 

mărimea şi cu dotarea sălilor, studiourilor, a laboratoarelor de informatică şi de specialitate 

(detalii în Anexa I.8).  

Studenţii au posibilitatea de a-şi stabili ruta proprie de studiu, de a îndeplini mai mult de 60 

de credite într-un an, precum şi de a urma studii paralele la cel mult încă o specializare în 

cadrul Universităţii sau în afara ei. Înscrierea în anul următor este condiţionată de realizarea 

în anul universitar in curs a minim 40 de credite. 

Încă de la început, instituţia a acordat o atenţie deosebită promovării studenţilor dotaţi, 

înfiinţând Colegii de specialitate, unde membrii acestora îşi pot desăvârşi pregătirea în 

http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Regulament%20studii_RO_20141206.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Regulament%20studii_RO_20141206.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/procedura-evaluare-studenti.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.8%20-%20Formatii_de_studiu.PDF
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domeniul de ştiinţă îmbrăţişat, şi nu numai. Colegiile înfiinţate la Târgu Mureş (Colegiul 

Kiss Elemér, http://www.mitis.ro/college/pages/main.php ), şi la Miercurea Ciuc (Colegiul 

Bölöni Farkas Sándor), respectiv la Cluj-Napoca  au o imagine bună în rândul studenţilor 

prin cursurile extracurriculare şi concursurile de specialitate pe care le promovează. În acest 

cadru se cuvine de menţionat că în fiecare centru de studiu sunt organizate anual Sesiuni ale 

cercurilor ştiinţifice şi de creaţie. Laureaţii locali participă apoi la nivel naţional şi nu de 

puţine ori sunt prezenţi şi în confruntări internaţionale. Tot în sprijinul studenţilor sunt 

organizate o serie de activităţi cum sunt: Universitatea de vară RP din Miercurea Ciuc, 

Concursul de studii de caz pentru studenţi din domeniul afacerilor la Miercurea Ciuc, 

Concursul ECN din Târgu Mureş, şi din vara lui 2013 a debutat şi Universitatea de vară 

Releţii Publice şi Media la Târgu Mureş.  

În urma realizării cerinţelor impuse de planul de învăţământ al specializării, în vederea 

obţinerii diplomei în cadrul Universităţii sau a instituţiilor de învăţământ superior acreditate 

organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, universitatea eliberează absolvenţilor 

Adeverinţă de absolvire (model Anexa I.9.a) respectiv Suplimentul la diplomă, conform 

legislaţiei în vigoare (model Anexa I.9.c). Absolvenţilor, care nu au susţinut cu succes 

examenul de finalizare a studiilor li se eliberează, la cerere, Certificatul de studii universitare 

de licenţă (Anexa I.9.d) însoţit de Situaţia şcolară (model Anexa I.9.b). 

Examenul de finalizare a studiilor este organizat conform legii de către Universitate pentru 

programele acreditate şi de instituţii de învăţământ superior acreditate, conform cu Ordinul 

de monitorizare (Anexa I.10, http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-484-2012.PDF). 

În vederea derulării în condiţii adecvate a procesului de finalizare a studiilor Universitatea 

Sapientia a înfiinţat Centrul Lingua (http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-

hu/Lingua_Sap_SZMSZ.pdf) pentru atestarea cunoştinţelor lingvistice ale absolvenţilor, a 

stabilit modalitatea de susţinere a verificare a competenţelor linvistice 

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-de-organizare-examene-

linguasap.pdf), calendarul anual şi a încheiat protocolul de colaborare pentru conferirea 

atestatului ECL. De asemenea a alocat fondurile necesare, şi a derulat treningul specific a 

propriilor evaluatori. Tot în acest context se cuvine de menţionat elaborarea regulamentelor 

proprii de finalizare a studiilor 

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/Metodologie%20Examen_de_licenta_ 2014.pdf) 

– la nivel de Universitate şi facultăţi – ca şi a calendarului de desfăşurare a examenelor 

interne. Ca urmare a acestor acţiuni s-au organizat examenele de finalizare a studiilor pentru 

absolvenţii proprii, în colaborare cu universităţile de stat acreditate care asigură specialiştii 

din comisiile de examen, conform reglementărilor din Ordinul de monitorizare. 

Cunoştinţele dobândite, probate cu ocazia examenelor de finalizare a studiilor, asigură un 

grad ridicat de promovare, după cum rezultă şi din datele prezentate în Anexa I.11. Aceste 

rezultate de la examenele de finalizare a studiilor obţinute de absolvenţii universităţii 

constituie în acelaşi timp şi un calificativ al muncii cadrelor didactice titulare şi asociate, 

angrenate în procesul instructiv educativ desfăşurat în instituţie. 

Tot în acest context este de menţionat şi înfiinţarea şi acreditarea de către Universitate a 

propriului Departament de Specialitate cu Profil Psihopedagogic pentru studenţii doritori să 

îmbrăţişeze cariera didactică. S-a elaborat şi adoptat în Senat Regulamentul de Funcţionare a 

departamentului DSPP (http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/5.b%20-

%20Metodologie_proprie_DSPP.pdf), s-a adoptat Regulamentul de admitere a cursanţilor şi 

s-au organizat cei trei semiani, câte unul în fiecare centru de studiu.     

Odată cu demararea primelor programe de master, Universitatea Sapientia şi-a completat 

regulamentele şi procedurile proprii, elaborând şi adoptând Regulamentul de organizare a 

studiilor de master (Anexa I.3.b.2) (http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-

studii-de-masterat-ro.pdf ),  Regulamentul de finalizare a studiilor de master fiind în curs de 

validare. 

http://www.mitis.ro/college/pages/main.php
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.9.a.%20-%20Adeverinta%20de%20absolvire%20model.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.9.c.-%20Supliment%20diploma%20licenta.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.9.d.%20-%20Certificat%20de%20studii%20universitare.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.9.b.%20-%20Model%20foaie%20matricola.pdf
Anexe/Anexa%20I.10.%20-%20Ordinul%20de%20monitorizare%20MO%20484.pdf
http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-484-2012.PDF
http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/Lingua_Sap_SZMSZ.pdf
http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/Lingua_Sap_SZMSZ.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-de-organizare-examene-linguasap.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-de-organizare-examene-linguasap.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/Metodologie%20Examen_de_licenta_
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.11%20-%20Rezultatele%20examenelor%20de%20finalizare%20a%20studiilor.pdf
http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/5.b%20-%20Metodologie_proprie_DSPP.pdf
http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/5.b%20-%20Metodologie_proprie_DSPP.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.3.b2%20-%20Regulament%20Studii%20de%20Masterat-RO.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-studii-de-masterat-ro.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-studii-de-masterat-ro.pdf


Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                                                                  PREZENTAREA INSTITUŢIEI 

 

 13 

Personalul didactic şi administrativ 

Activitatea didactică şi de cercetare corespunzătoare celor 351 de posturi (+4 posturi vacante 

la DSPP) legal constituite este asigurată în anul universitar 2014/2015 de cadre didactice 

titulare (203 persoane) şi de cadre didactice asociate (12 cadre didactice asociate angajate cu 

contract pe durată determinată şi120 persoane angajate cu plata cu ora în semestrul I). În 

procesul instructiv educativ sunt angrenate şi un număr de 156 persoane încadrate ca 

personal didactic auxiliar şi administrativ.  

Structura posturilor, a personalului didactic cu norma de bază pe centre de studii şi la nivel 

de universitate este redată în tabelul I.4.  

 

Tabelul I.4. Centralizarea situaţiei ocupării posturilor cu cadre didactice titulare la nivel de 

universitate şi centre de studii. 

Centrul 

de studiu 
Miercurea Ciuc Târgu Mureş Cluj-Napoca Universitate 

Postul Titulari 
Post 

vacant 

Total 

posturi 
Titulari 

Post 

vacant 

Total 

posturi 
Titulari 

Post 

vacant 

Total 

posturi 
Titulari 

Post 

vacant 

Total 

posturi 

Prof. 9 4 13 5 8 13 2 0 2 16 12 28 

Conf. 17 11 28 22 9 31 7 2 9 46 22 68 

lector 33 36 69 44 33 77 20 14 34 97 73 180 

Asist. 22 5 27 10 23 34 6 2 8 38 31 69 

Prep. 3 0 3 1 0 1 2 0 2 6 0 6 

 84 56 140 82 74 156 37 22 55 203 148 351 

 

Situaţia cadrelor didactice pensionate care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare este 

redată în tabelul I.5. Aceştia ocupă fracţiuni de posturi, fără a depăşi în nici un caz o normă 

didactică. 

 

Tabelul I.5. Situaţia cadrelor didactice pensionate. 

Centrul de 

studiu 

Nr cadre didactice pensionate Modul de suplinire 

a orelor 

Cu titlul de 

profesor 

Cu titlul de 

conferenţia

r 

lector Plata cu ora 

Cluj-Napoca - - 1 1 

Miercurea Ciuc 2 - 1 3 

Târgu Mureş 1 - 2 3 

 

Calitatea personalului didactic este asigurată conform Regulamentului privind ocuparea 

posturilor didactice (http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-

hu/Metodologia%20proprie%20concurs% 20didactic2013_RO.pdf) elaborat în baza 

legislaţiei naţionale. Concursurile didactice sunt organizate semestrial, cu respectarea 

dispoziţiilor legale privind publicarea posturilor, înscrierea candidaţilor, derularea 

examenelor şi validarea rezultatelor în consiliile facultăţilor şi Senat. Evoluţia posturilor 

didactice şi a gradului de ocupare a acestora cu cadre didactice titulare este redată în figura 

I.4a., iar repartiţia pe funcţii în figura I.4.b. 

Stabilirea sarcinilor didactice şi de cercetare anuale ale personalului didactic titular şi asociat 

se realizează pe baza statelor de funcţii, care se elaborează la nivelul departamentelor 

conform Procedurii de întocmire a statelor de funcţii (http://www.sapientia.ro/data/ 

AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Proceduraelaborarestatedefunctii_RO_201

41208.pdf). Sarcinile didactice concrete pentru fiecare post didactic sunt prevăzute în Statul 

de funcţii şi în Fişa postului, care constituie anexa contractului individual de muncă.  

http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/Metodologia%20proprie%20concurs%25%2020didactic2013_RO.pdf
http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/Metodologia%20proprie%20concurs%25%2020didactic2013_RO.pdf
http://www.sapientia.ro/data/%20AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Proceduraelaborarestatedefunctii_RO_20141208.pdf
http://www.sapientia.ro/data/%20AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Proceduraelaborarestatedefunctii_RO_20141208.pdf
http://www.sapientia.ro/data/%20AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Proceduraelaborarestatedefunctii_RO_20141208.pdf
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Universitatea a stabilit ca o preocupare continuă a titularilor de disciplină elaborarea de 

cursuri, manuale, îndrumare în format tipărit sau electronic, acordând tot sprijinul pentru 

editarea la timp şi în condiţii grafice corespunzătoare ale acestora în cadrul Editurii Scientia. 

Situaţia materialelor didactice elaborate de personalul didactic se analizează periodic în 

Senat (a se vedea materialele Senatului). O bună parte dintre materialele didactice elaborate 

de titulari şi de asociaţi în format electronic (cursuri, îndrumare, culegere de texte, prezentări 

power point, studii de caz, etc.) sunt depuse in bibliotecile centrelor de studii sau postate pe 

paginile web ale facultăţilor (www.ms.sapientia.ro/, www.ghk.sapientia.ro/, 

www.mttk.sapientia.ro/ www.kv.sapientia.ro/). 

 

 

Figura I.4.a.  Dinamica personalului didactic în perioada 2001-2014 

 

 
Figura I.4.b. Evoluţia cadrelor didactice titulare pe  funcţii didactice 

 

Personalul didactic auxiliar şi administrativ este încadrat pe bază de concurs, şi este format 

din persoane cu studii superioare sau medii, conform cerinţei postului ocupat. Atribuţiile 

personalului administrativ sunt stabilite în Fişa postului, anexă la contractul individual de 

muncă (model în Anexa I.12).  

http://www.ghk.sapientia.ro/
http://www.mttk.sapientia.ro/
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.12.%20-%20Model%20Fisa%20postului%20pers%20aux.pdf
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Activitatea de cercetare ştiinţifică 

Organizarea  

Paralel cu procesul didactic cele trei centre au pus bazele unor nuclee de cercetare. Începând 

din anul universitar 2007/2008 activitatea de cercetare ştiinţifică este organizată în cadrul 

centrelor de cercetare acreditate intern pe baza unui regulament similar cu cel folosit de 

ANCS pentru obţinerea atestatului de Potenţial Contractor (PC) în strânsă legătură cu 

programele de studiu coordonate de acestea. Încă de la începuturi Fundaţia Sapientia a 

dezvoltat un cadru propriu de stimulare a cercetării, înfiinţând Institutului Programelor de 

Cercetare - IPC (Anexa I.13. - Statutul IPC, http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/institutul-

programelor-de-cercetare), care oferă posibilitatea obţinerii de granturi individuale sau 

colective pe bază de concurs (Anexa I.14. - Regulament de dobândire de granturi interne 

http://www.sapientia.ro/data/cercetare/regulament-program-universitar-de-cercetare.pdf ). 

Selecţia temelor finanţate se face în baza unui punctaj acordat de experţii evaluatori, 

personalităţi ale domeniilor de ştiinţă din ţară şi străinătate. La aceste granturi oferite de IPC 

pot participa şi studenţii doritori, ei fiind cooptaţi în colective mixte cadre didactice şi 

studenţi. Granturile finanţate de IPC în perioada scursă de la înfiinţare sunt prezentate în 

Anexa I.15.a, Anexa I.15.b, Anexa I.15.c, Anexa I.15.d, Anexa I.15.e, Anexa I.15.f. 

Concomitent cu sporirea competenţelor personalului didactic, colectivele de cercetare din 

cadrul catedrelor s-au implicat în proiecte de cercetare şi dezvoltare interne sau 

internaţionale de anvergură, prin cooperare cu instituţii din ţară şi străinătate (a se vedea 

Anexa I.16). În anul 2009 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, a atestat FS-US 

conform Deciziei ANCS nr. 9669/01.06.2009 ca potenţial contractor. (Anexa I.17). De 

asemenea Universitatea a elaborat propria-i metodologie de atestare internă, fiind înfiinţate 

centre de cercetare din domeniile de ştiinţă aferente programelor de studiu. Consiliul 

Ştiinţific al Senatului a elaborat Planul strategic de cercetare al Universităţii pe perioada 

2014–2018 (http://www.sapientia.ro/data/kutatas/Strategie-Cercetare-2014-2018.pdf) în care 

se stipulează că principala preocupare a Universităţii va trebui să rămână asigurarea cadrului 

concurenţial de participare la granturi. De asemenea, odată cu înregistrarea FS-US ca 

potenţial contractor, este necesară o informare promptă şi exactă despre noile competiţii 

naţionale şi internaţionale, concomitent cu îmbunătăţirea evidenţei rezultatelor ştiinţifice ale 

cercetărilor, numai aşa ne putem păstra locul I. în ierarhia universităţilor particulare realizată 

de AdAstra (vezi http://www.ad-astra.ro/cartea-

alba/institutions.php?type_id=2&year_indexed=2011) 

Veniturile realizate din cercetare sunt redate în tabelul I.6. 

 

Tabelul I.6. Valoarea contractelor în perioada 2008-2013 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Centrul de 

studii Cluj-

Napoca 

    51606 294816 398413 604387 

Centrul de 

studii 

Miercurea Ciuc 

244237 244237 2746040 2501803 266666  724180 

Centrul de 

studii Tg. 

Mures 

61577 49408 326641 423612 500600 501512 

Total 

Universitate 305814 293645 3124287 3220231 1165679 3843079 

 

Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.13.%20-%20Statutul%20IPC%202008.pdf
http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/institutul-programelor-de-cercetare
http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/institutul-programelor-de-cercetare
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.14%20-%20Regulament-program-universitar-de-cercetare.pdf
http://www.sapientia.ro/data/cercetare/regulament-program-universitar-de-cercetare.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.15.a%20-%20Lista%20granturi%20IPC%202004-2007.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.15.b%20-%20Lista%20granturi%20IPC_2007-2008.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.15.c-%20Lista%20granturi%20IPC_2008-2009.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.15.d%20-%20Granturile%20IPC%202010-2012.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.15.e%20-%20Granturile%20IPC%202012-2013.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.15.f%20-Granturile%20IPC%202013-2014.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.16%20-%20GRANTURI%20NATIONALE%20SI%20INTERNATIONALE%202014.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.17.%20-%20Decizia%20ANCS%20atestare%20cercetare.pdf
http://www.sapientia.ro/data/kutatas/Strategie-Cercetare-2014-2018.pdf
http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/institutions.php?type_id=2&year_indexed=2011
http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/institutions.php?type_id=2&year_indexed=2011
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Manifestări ştiinţifice 

Încă de la înfiinţare Universitatea a devenit forumul unor ample dezbateri ştiinţifice, 

culturale şi profesionale, organizând diferite manifestări ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri 

pe teme de interes reagional sau local. O parte dintre aceste manifestari a câştigat renume 

regional şi chiar transnaţional, ajungând la mai multe ediţii. Dintre acestea menţionăm: 

Apele minerale în Regiunea Carpatică, Conferinţa de Imagologie: Românii în literatura 

maghiară şi maghiarii în literatura română, Politici educaţionale şi practici pedagogice în 

context multilingv, Universitatea de Vară de Relaţii Publice, Conferinţa anuală a 

Comitetului Academic din Cluj al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Conferinţa de Ştiinţa 

Mediului în Bazinul Carpatic, Conferinţa de Cinema şi Studii Media din Transilvania, 

Conferinţa MACRo, Conferinţa Matinfo, Conferinţa de Ştiinţe Economice în Bazinul 

Carpatic (informaţii suplimentare pe pagina de web a facultăţilor).  

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice desfăşurate în colectivele din cadrul centrelor, catedrelor şi 

departamentelor au fost comunicate, atât la manifestările ştiinţifice organizate de 

universitate, cât şi la cele naţionale şi internaţionale (Anexa I.18.a, Anexa I.18.b, Anexa 

I.18.c). Evoluţia participării personalului didactic la manifestări ştiinţifice, culturale şi de 

artă este redată în Anexa I.19. Din Rapoartele anuale referitoare la cercetarea ştiinţifică 

(http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/ducumente) se poate constata că odată cu consolidarea 

structurii catedrelor numărul de publicaţii creşte, o parte dintre acestea apărând în reviste 

cotate ISI sau indexate în baze de date (Tabelul I.7.).  

 

Tabelul I.7.  Evoluţia numărului de publicaţii ştiinţifice în perioada 2001/2013 
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2013 35 39 0 3 28 32 0 2 19 42 108 308 

2012 46 72 0 6 32 48 0 6 14 34 142 400 

2011 32 69 41   32 49 21   4  44 182 474 

2010 50 68 62   26 44 25     21 184 480 

2009 48 48 42   40 36 36     25 153 428 

2008 47 14 16   15 40 29     30 90 281 

2007 44 27 31   26 32 38     24 173 395 

2006 9 32 49   26 38 19     35 117 325 

2005 12 23 34   27 53 17     24 133 323 

2004 14 31 17   25 32 24     27 106 276 

2003 4 19 27   22 48 10     28 83 241 

2002 12 20 19   15 34 16     36 55 207 

2001 13 18 16   26 35 3     20 45 176 

Total 

366 

48

0 354 9 340 521 238 8 37 390 1571 4314 

 

Editura 

În scopul facilitării instruirii adecvate a studenţilor, ca şi a diseminării rezultatelor activităţii 

ştiinţifice a cadrelor didactice, Fundaţia Sapientia a înfiinţat încă în anul 2001 Editura 

Scientia, care ulterior a obţinut acreditare din partea CNCSIS (Cod 133). De-a lungul 

Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.18.a%20-%20Lista%20manifestarilor%20organizate%20Cluj%202013.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.18.b%20-%20Lista%20manifestarilor%20organizate_TgMures_2013.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.18.c%20%20-%20Lista%20manifestari%20organizate-Miercurea%20Ciuc.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.18.c%20%20-%20Lista%20manifestari%20organizate-Miercurea%20Ciuc.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.19%20-%20Participari%20conferinte%202010-2013.pdf
http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/ducumente
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existenţei sale Editura Scientia a publicat rezultatele cercetărilor finanţate în sistemul IPC, 

manuale, cursuri universitare şi îndrumare necesare în procesul de învăţământ, volume ale 

unor manifestări ştiinţifice organizate de Universitate şi cărţi de specialitate, în totalitate 201 

titluri. Informaţii suplimentare se regăsesc pe pagina web a editurii 

(http://www.sapientia.ro/ro/editura-scientia) şi în Anexa I.20.a (Catalogul cărţilor, 

manualelor şi cursuri universitare apărute). 

 

Revista  

Creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare este în strânsă corelaţie cu existenţa unei reviste 

ştiinţifice proprii. Senatul Universităţii a aprobat în octombrie 2007 denumirea – Acta 

Universitatis Sapientiae –, structura şi formatul revistei, şi a stabilit sursele de finanţare. 

Revista apare în mai multe domenii de ştiinţă:  Arte şi litere, Ştiinţe sociale, Ştiinţe ale 

naturii, Ştiinţe tehnice şi agricole, Ştiinţe juridice şi ştiinţe economice. Până la ora actuală 

au fost publicate 76 de numere în cadrul diferitelor serii. Detalii se pot obţine de pe site-ul 

revistei (http://www.acta.sapientia.ro/) şi din Anexa I.20.b. 

Cele 11 serii apărute sunt incluse în 13 baze de date internaţionale diferite şi în Electronic 

Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB − Karlsruhe Institute of 

Technology). Începând cu numerele din 2013 seriile Mathematica, Informatica, Agriculture 

and Environment, Film and Media Studies, Philologica şi Economics and Business sunt  

publicate şi de Editura Versita/De Gruyter Open (http://degruyteropen.com/) 

Prestigiul ştiinţific şi profesional al personalului didactic propriu este evidenţiat şi prin 

numărul de cadre didactice redactori ai unor reviste şi publicaţii naţionale şi internaţionale. 

Tot ca o recunoaştere a competenţei corpului profesoral se menţionează că un număr de 5 

titulari sunt conducători de doctorat în şcoli doctorale din universităţi de prestigiu. 

Baza materială 

Imobilele 

Universitatea dispune în general de imobile adecvate procesului educaţional şi de cercetare, 

realizate prin investiţii importante. Clădirile noi construite, precum şi cele obţinute prin 

cumpărare au fost modernizate şi transformate în scopul derulării unui proces educativ la 

nivelul cerinţelor actuale, activitate care continuă şi în prezent. Pe lângă imobilele din 

proprietatea Universităţii, instituţia utilizează spaţii închiriate mai ales pentru desfăşurarea 

activităţilor de la disciplina de Educaţia fizică. Situaţia spaţiilor închiriate se prezintă astfel: 

Târgu Mureş (Anexa I.21), Miercurea Ciuc (Anexa I.22.a, Anexa I.22.b), Cluj –Napoca 

(Anexa I.22.c). Universitatea a finalizat în 2013 construcţia clădirii Facultăţii de la Cluj-

Napoca, iar în 2014  construcţia căminului de la Târgu Mureş, respectiv a demarat lucrările 

de modernizare şi  a clădirii campusului din Miercurea Ciuc. În tabelul I.8. se prezintă 

situaţia bazei materiale a Universităţii, cuprinzând spaţiile de învăţământ, cercetare, 

administrative şi sociale, dar şi diferitele dotări specifice programelor de studii din fiecare 

centru. 

 

Dotările 

Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea dotării cu aparatură modernă care facilitează 

predarea, învăţarea şi înţelegerea materialului de specialitate a sălilor de curs, de seminarii şi 

de laboratoare. Sălile de curs şi majoritatea sălilor de seminarii sunt dotate cu sisteme audio-

video (a se vedea Anexa I.23), iar laboratoarele de specialitate în cea mai mare parte dispun 

de instalaţii, aparate, utilaje, alte dotări independente corespunzătoare actului didactic şi de 

cercetare (a se vedea Anexa I.24.a, b. c.). Conectarea instituţiei în activităţi de cercetare 

performantă din ţară şi străinătate a impus realizarea unei dotări corespunzătoare. Astfel 

http://www.sapientia.ro/ro/editura-scientia
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.20.a%20-%20Catalog%20Editura%20Scintia.pdf
http://www.acta.sapientia.ro/
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.20.b%20-%20ACTA%202014%20noiembrie-serii%20volume%20numere.pdf
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=KIT&colors=7&lang=en&jq_type1=KT&jq_term1=&jq_bool2=AND&jq_not2=+&jq_type2=KS&jq_term2=&jq_bool3=AND&jq_not3=+&jq_type3=PU&jq_term3=sapientia&jq_bool4=AND&jq_not4=+&jq_type4=IS&jq_term4=&offset=-1&hits_per_page=50&search_journal=Start+search&Notations%5b%5d=all&selected_colors%5b%5d=1&selected_colors%5b%5d=2&selected_colors%5b%5d=4
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=KIT&colors=7&lang=en&jq_type1=KT&jq_term1=&jq_bool2=AND&jq_not2=+&jq_type2=KS&jq_term2=&jq_bool3=AND&jq_not3=+&jq_type3=PU&jq_term3=sapientia&jq_bool4=AND&jq_not4=+&jq_type4=IS&jq_term4=&offset=-1&hits_per_page=50&search_journal=Start+search&Notations%5b%5d=all&selected_colors%5b%5d=1&selected_colors%5b%5d=2&selected_colors%5b%5d=4
http://degruyteropen.com/
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.21%20-%20Contract%20inchiriere%20sala%20sport%20TgM.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.22.a%20-%20Contract%20inchiriere%20fitness.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.22.b%20-%20Contract%20inchiriere%20sala%20sport.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.22.c%20-%20Contract%20inchiriere%20sala%20sport%20CJ.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.23%20-%20DOTAREA%20SALILOR%20DE%20CURS%20SI%20SEMINARII.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.24.a%20-%20Dotari%20laboratoare%20Cluj.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.24.b%20-%20Dotari%20laboratoare%20Tg%20Mures.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.24.c%20-%20Dotari%20laboratoare%20Miercurea%20Ciuc.pdf
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laboratoarele recent create şi dotate fie prin eforturi proprii (laboratorul Centrului BIBIRC 

de la Miercurea Ciuc), fie prin colaborare cu universităţi din străinătate (Laboratorul de 

fizica plasmei, de tehnologia suprafeţei realizate în urma colaborării cu Institutul Tehnologic 

din Tokio), deschid calea spre abordarea unor cercetări interdisciplinare, inter-universitare şi 

chiar a colaborării transfrontaliere. Noul studiou de la Cluj-Napoca şi laboratorul media de 

la Miercurea Ciuc oferă studenţilor şi cadrelor didactice posibilitatea realizării unor creaţii 

artistice valoroase, cu care pot participa la festivaluri şi concursuri.  

Universitatea are în dotare 849 calculatoare cu acces la internet şi de softurile aferente 

activităţii, didactice şi de cercetare administrative şi de evidenţă financiar-contabilă (Anexa 

I.25.a.b.c). Instituţia dispune de un sistem performant de videoconferinţe care permite 

interconectarea centrelor de studiu pentru teleconferinţe, de realizare simultană de 

evenimente şi transfer de date. În anul 2012 Universitatea a achiziţionat un sistem de 

evidenţă a activităţii didacteice a studenţilor (Neptun), informatizând astfel gestionarea 

întregului proces didactic. 

 

Biblioteca 

În cadrul fiecărui centru de studiu funcţionează câte-o bibliotecă, cu săli de lectură 

amenajate conform cerinţelor, dotate cu un număr adecvat de calculatoare şi terminale legate 

în reţea, cu un fond de carte în continuă creştere, acces gratuit on-line la bazele de date 

ştiinţifice şi la alte servicii specifice (Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, 

MatSciNet etc.). Bibliotecile dispun de un număr de cca. 97750 volume din domeniile 

ştiinţelor corespunzătoare programelor de studii derulate şi înrudite cu acestea. Publicaţiile 

în format clasic şi electronic pot fi regăsite prin cataloage on-line. Biblioteca asigură 

schimburi interbibliotecare, servicii specifice unei biblioteci universitare, conform cu 

Regulamentul de funcţionare. (http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulamentul-

bibliotecii. 

pdf).  

Bibliotecile celor trei centre de studii au un total de 194 locuri în sălile de lectură, cu 33 

terminale la bazele de date internaţionale după cum se poate observa din tabelul cumulativ 

I.9. Informaţii detaliate despre bibliotecile din cele trei centre de studii sunt prezentate pe 

web-site-ul acestora: 

  http://ghtk.csik.sapientia.ro/hu/konyvtar, 

 http://kv.sapientia.ro/ro/biblioteca-tonk-sandor,  

 http://www.ms.sapientia.ro/ro/biblioteca 

 

 

Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.25.a%20-%20DOTAREA%20CU%20SOFTURI%20Cluj.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.25.a%20-%20DOTAREA%20CU%20SOFTURI%20Cluj.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.25.b%20-%20DOTAREA%20CU%20SOFTURI%20Tg%20Mures.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.25.c%20-%20DOTAREA%20CU%20SOFTURI%20Miercurea%20Ciuc.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulamentul-bibliotecii
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulamentul-bibliotecii
http://ghtk.csik.sapientia.ro/hu/konyvtar
http://kv.sapientia.ro/ro/biblioteca-tonk-sandor
http://www.ms.sapientia.ro/ro/biblioteca


Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                                                                             PREZENTAREA INSTITUŢIEI 

 

 19 

Tabelul I.8. Situaţia spaţiului folosit în procesul instructiv-educativ 
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iu
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Statut
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spaţiul

ui 

Săli de 

curs 

Săli de 

seminar
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ri 

Sală de 

lectură 

bibliote

că 

Birouri Cămin şi 
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de 
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experime
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Atelier 

şi parc 
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N
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, mp 
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Sup

r., 
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S
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Tabelul I.9. Informaţii privind bibliotecile centrelor de studii 

Centrul de 

studiu 

Suprafaţa, m
2 

Nr. de locuri 

în sala de 

lectura 

Nr. de 

publi-

caţii 

Nr. de 

abonamente la 

periodice 

Orarul 

biblio-

tecii 

Total Săli 

de 

lectură 

Tota

l 

Cu 

calcula

-toare 

Româ-

neşti 

Străine 

Târgu Mureş 532 309 66 14 31446 16 14 8-19:30 

Miercurea 

Ciuc 

627 348 104 14  52000 26  4 9-20 

Cluj-Napoca 192 149 24 5 14.314 17 4 8-20 

Universitate 1351 806 194 33 97760 59 22  

 

Serviciile sociale şi studenţeşti 

Universitatea vine în sprijinul studenţilor şi cu un evantai de servicii sociale şi studenţeşti. 

Instituţia dispune în momentul de faţă de spaţii de cazare proprii la Centrul de studiu Miercurea 

Ciuc (80 de camere  a 3-4 locuri fiecare), Centrul de studiu Tg. Mures (240 locuri) şi spaţii 

închiriate la centrele de studiu din Cluj-Napoca (30 locuri) (Anexa I.26 Contract de închiriere). 

La Miercurea Ciuc cele 80 de camere oferă posibilitatea satisfacerii cererilor de cazare ale 

cursanţilor specializărilor autorizate sau acreditate în proporţie de 100%. Cele 23 de camere de 

oaspeţi aflate la etajele superioare ale clădirii Centrului de la Miercurea Ciuc oferă posibilitatea 

cazării cadrelor didactice asociate, a profesorilor invitaţi din ţară şi străinătate. Prin 

reamenajarea actuală a spaţiilor de cazare se îmbunătăţeşte substanţial confortul oferit. 

Centrul de studiu din Cluj-Napoca dispune de opt, iar cel din Tg. Mureş 11 camere de oaspeţi, 

în care se asigură sejurul profesorilor asociaţi şi invitaţilor instituţiei. Căminul din Tg. Mures 

inaugurat în toamna anului 2014 asigură studenţilor şi oaspeţilor centrului cazare în cele mai 

bune condiţii. Centrele din Târgu Mureş şi Miercurea Ciuc oferă de asemenea posibilităţi de 

acomodare unor cadre titulare tinere în locuinţe de serviciu. 

Statutul de student fără contribuţii la cheltuieli de studii implică o competiţie continuă, după 

cum rezultă şi din Regulamentul de studii 

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-de-studii.pdf). Studenţii cu rezultate mai 

slabe la învăţătură sunt obligaţi la plata unei contribuţii la studii 

(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Taxeadministra

tive_20141206.pdf), care împreună cu fondurile furnizate de Fundaţie acoperă cheltuielile de 

pregătire. Studenţii merituoşi sunt răsplătiţi pe lângă scutirea totală de la plata cheltuielilor şi cu 

bursă de merit sau bursă de studii, după caz. Studenţii cu probleme materiale sunt sprijiniţi cu 

burse şi ajutoare sociale, dobândite conform Regulamentului de acordare a burselor, adoptat de 

Senat 

(http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/Regulament%20acordare%20burse_RO_2013.pdf). 

Fondul de burse şi cuantumul burselor sunt stabilite anual de Senat şi aprobate de Consiliul 

Director al Fundaţiei. Universitatea facilitează şi obţinerea de burse private de către studenţi. O 

caracteristică a sistemului de burse şi de sprijin social este faptul că diferitele stimulente şi 

ajutoare pot fi cumulate, şi ele pot fi dobândite şi de cei care beneficiază de burse private. O 

situaţie edificatoare a modului în care Universitatea realizează propria-i politică de stimulare şi 

sprijinire a cursanţilor poate fi urmărită din datele tabelului I.10 a-b. 

Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.26.%20-%20Contract%20inchiriere%20camin%20Cluj.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-de-studii.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Taxeadministrative_20141206.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Taxeadministrative_20141206.pdf
http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/Regulament%20acordare%20burse_RO_2013.pdf
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Tot în sfera serviciilor studenţeşti se menţionează şi posibilitatea cazării a peste 10 % dintre 

studenţii universităţii, acordarea locurilor fiind făcută cu implicarea Asociaţiilor studenţilor pe 

baza Regulamentului de cămin (Anexa I.27.) şi a Procedurii de conferire a locului din cămin 

(detalii în Anexa I.28). Studenţii merituoşi înscrişi în Colegii profesionale beneficiază de 

gratuitate la locurile în cămine (a se vedea informaţiile de pe pagina 

http://www.szakkollegium.ro/esetverseny/index.php). În toate centrele de studiu, Universitatea 

asigură masa de prânz la un preţ convenabil pentru studenţi şi cadre didactice, în cantinele sau 

bufetele aflate în incinta clădirilor. În cantina din Miercurea Ciuc meniul se stabileşte 

săptămânal, de comun acord cu studenţii. 

 

 

Tabelul I.10.a. Situaţia centralizată a burselor acordate în semestrul I al anului universitar 

2013/2014 

Centrul de 

studiu 
Facultatea 

Stude

nţi* 
Burse 

Burse de 

merit 

Burse de 

studii 

Burse 

sociale 
Alte 

burse 

Raportul 

dintre nr. 

de 

bursieri şi 

nr. de 

studenţi 

Total Nr % Nr % Nr % Nr. % 

Miercurea 

Ciuc 

FSEU 331 110 33.23 6 5.45 50 45.45 54 49.09 0 103/331 

Facultatea 

de Ştiinţe  

352 118 33.52 9 7.63 50 42.37 59 50.00 0 104/352 

Târgu 

Mureş FSTU 
1047 356 34.00 10 2.81 171 48.03 175 49.16   

320/1047 

Cluj-

Napoca 

Facultatea 

de Ştiinţe 

şi Arte 

246 84 34.15 4 4.76 38 45.24 41 48.81 0 76/246 

Total universitate 1976 668 33.81 29 4.34 309 46.26 329 49.25 0 603/1976 

* efectivul de studenţi cu drept la bursă 

 

Tabelul I.10.b. Situaţia centralizată a burselor acordate în semestrul II al anului universitar 

2013/2014 

Centrul de 

studiu Facultatea 

Studenţi* Burse 

Burse de 

merit 

Burse de 

studii 

Burse 

sociale 

Alte 

burse 

Raportul 

dintre nr. 

de 

bursieri 

şi nr. de 

studenţi  Total Nr % Nr % Nr % Nr. % 

Miercurea 

Ciuc 

FSEU 331 112 33.84 8 7.14 47 41.96 57 50.89 0 112/331 

Facultatea 

de Ştiinţe  

352 120 34.09 9 7.50 51 42.50 60 50.00 0 105/352 

Târgu 

Mureş FSTU 
1047 356 34.00 14 3.93 167 46.91 175 49.16 11 315/1047 

Cluj-

Napoca 

Facultatea 

de Ştiinţe 

şi Arte 

246 78 31.71 8 10.26 40 51.28 29 37.18 1 68/246 

Total universitate 1976 666 33.70 39 5.86 305 45.80 321 48.20 12 600/1976 

Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.27.%20-%20Regulament%20de%20Camin.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.28.%20-%20Procedura%20acordare%20loc%20camin.pdf
http://www.szakkollegium.ro/esetverseny/index.php
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Universitatea contribuie la finanţarea Asociaţiilor studenţeşti. Asociaţiile se implică în 

activitatea de selectare a reprezentanţilor studenţilor în diferitele foruri de decizie, comisii, ca şi 

în organizarea de diverse activităţi studenţeşti, începând de la taberele pentru boboci, 

concursuri de specialitate, evenimente sportive şi distractive. 

Activitatea financiar-contabilă 

Activitatea financiar contabilă a universităţii este organizată pe principiul autonomiei 

universitare, la nivelul fiecărui centru funcţionând câte o direcţie economică. Contabilitatea 

instituţiei este organizată în conformitate cu Ordinul nr. 1829 din 2003 emis de Ministerul 

Finanţelor Publice, şi condusă centralizat, la nivelul celor trei puncte de lucru, în cadrul 

direcţiilor economice efectuându-se contabilitatea primară a operaţiunilor. Punctele de lucru îşi 

desfăşoară activitatea financiară în mod autonom, dispunând asupra cheltuielilor în limita 

bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe fiecare an universitar de Senatul universităţii. 

Evidenţa contabilă este realizată printr-un sistem informatizat, în care datele primare sunt 

introduse la fiecare centru de studiu, operaţiunile înregistrate sunt trimise lunar în format 

electronic la Direcţia Economică Generală, unde contabilul şef prelucrează datele şi întocmeşte 

balanţa şi bilanţul anual consolidat al universităţii.  

În compartimentele economice există personal angajat care are studii de specialitate, contabilul 

şef având studii superioare de specialitate. Instituţia dispune de buget propriu de venituri şi 

cheltuieli pentru activitatea de învăţământ superior, aprobat în Senat, acesta fiind respectat în 

mod riguros. 

Resursele financiare sunt asigurate majoritar de Fundaţia Sapientia şi din veniturile proprii ale 

Universităţii. Modul de execuţie bugetară este evaluat anual, după sfârşitul anului financiar, 

atât la nivelul Universităţii, cât şi la nivelul Fundaţiei Sapientia. Rapoartele de execuţie 

bugetară pe anii precedenţi au fost dezbătute şi adoptate de Senatul universităţii. Cheltuielile cu 

salariile nu au depăşit procentul de 65% care îi asigură instituţiei o funcţionare sustenabilă. 

Analiza raportului de execuţie bugetară a servit şi la fundamentarea cheltuielilor suplimentare 

generate de studenţii admişi peste locurile finanţate integral de Fundaţie. Cuantumul 

contribuţiei la cheltuielile de şcolarizare, diferenţiat pe centre de studiu, este dezbătut şi aprobat 

în Senat şi adus la cunoştinţa candidaţilor şi a cursanţilor. Pentru anul universitar 2014-2015, 

contribuţiile la cheltuielile de şcolarizare sunt cuprinse între 1126-3376 lei. Acestea sunt 

propuse de către facultăţi şi se aprobă în Senat, fiind aduse la cunoştinţa studenţilor prin diverse 

mijloace de difuzare (afişare pe site-ul universităţii, la casierie, la avizierele facultăţilor). Tot pe 

baza unor dezbateri în consiliile facultăţilor şi Senat se stabilesc taxele administrative unitare 

pe instituţie, generate de procesul instructiv-educativ. Cuantumul acestora este adus la 

cunoştinţa cursanţilor prin afişare la sediul facultăţilor din centrele de studii şi pe web 

(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/ 

Taxeadministrative_20141206.pdf). Universitatea Sapientia utilizează în contabilitate programe 

informatice actualizate (Wincont, Winimob) în deplină transparenţă.  

Prin decizia Consiliului Director a fost numit un auditor intern care periodic analizează 

independent şi obiectiv activitatea din cadrul unităţilor Universităţii Sapientia din punct de 

vedere al eficienţei şi conformităţii cu regulamentele în vigoare. Rezultatul auditului este 

prezentat conducerii universităţii şi e dezbătut în şedinţa forului de conducere a fundaţiei.  

Ca un aspect specific universităţii, respectiv ca urmare a finanţării primite din partea 

Guvernului Ungar, universitatea este evaluată atât managerial cât şi financiar cu caracter 

permanent de către SC PROVIDENTIA SRL angajată de finanţator în acest scop. 

În perioada parcursă de la fondarea sa Universitatea a investit în jur de 30% din totalul 

cheltuielilor în investiţii şi dotări în folosul procesului de învăţământ şi de cercetare. Evoluţia 

cheltuielilor Universităţii în perioada 2000–2013 este prezentată în figurile I.5a. şi I.5b.  

http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/%20Taxeadministrative_20141206.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/%20Taxeadministrative_20141206.pdf
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Relaţiile naţionale şi internaţionale 

Dezvoltarea unei relaţii de colaborare instituţionale cu universităţi din ţară şi de peste hotare a 

constituit o preocupare continuă a Universităţii sapientia. La ora actuală Universitatea 

Sapientia a semnat acorduri de cooperare cu 32 universităţi şi institute de cercetare din ţară şi 

din străinătate. (http://www.sapientia.ro/ro/parteneri). În urma obţinerii Cartei Erasmus (RO 

CLUJNAP07, EUC-No: 264386-IC-1-2013-1-RO-ERASMUS-EUCX-1), Universitatea 

Sapientia a elaborat Regulementele specifice pentru diferitele mobilităţi – studenţi , cadre 

didactice şi personal tehnic şi administrativ, iar începând din anul academic 2013/2014 

Universitatea participă la programele de mobilităţi europene, încheiând 38 de acorduri 

specifice de colaborare în acest scop. Au participat în mobilităţi de studiu un număr de 43 de 

studenţi, în plasament 31, iar din partea cadrelor didactice şi administrative 58 persoane. 

Totodată universitatea a primit în cadrul acestui program 4 studenţi şi 15 cadre didactice din 

străinătate.  

 

 
Figura I.5a. Evoluţia cheltuielilor universităţii 

http://www.sapientia.ro/ro/parteneri
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Figura I.5b. Structura cheltuielilor anuale 

Asigurarea calităţii 

În cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, concomitent cu crearea bazei materiale şi a 

corpului didactic propriu, adecvat unui proces educaţional de înalt nivel, a existat o preocupare 

constantă pentru consacrarea unei culturi a calităţii, pentru implementarea şi îmbunătăţirea 

continuă a standardelor de calitate. Prin Hotărârea Senatului din octombrie 2005 cu privire la 

Principiile asigurării calităţii (Anexa I.29) s-au creat premisele adoptării unor politici ai 

calităţii. Implementarea prevederilor Legii nr. 87/2006 privind Asigurarea calităţii în 

învăţământ a fost începută în anul 2006. Senatul Universităţii a înfiinţat Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii (CEAC) care a redactat Regulamentul de asigurare a calităţii (Anexa I.30, 

http://www.sapientia.ro/data/regulamente/ regulament-ceac.pdf ,  adoptat în 2007). Rapoartele 

anuale şi planurile operaţionale sunt dezbătute de Consiliul de administraţie şi de Senat şi 

adoptate în forul suprem de decizie al universităţii. 

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a educaţiei naţionale (Legea 1/2011) s-a început 

revizuirea principalelor regulamente care guvernează activitatea în universitate (Carta 

Universităţii, Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de alegere a organelor de 

conducere- pe perioada 2012-2016, Codul de Etică şi deontologie profesională, Codul 

studenţilor etc.). O situaţie centralizată asupra acestei acţiuni este redată în Anexa I.31.a-b. 

Senatul universităţii, plecând de la situaţia reală şi de la Standardele ARACIS, a stabilit încă în 

2009 raportul optim de cadre didactice şi studenţi redat în tabelul I.11, care va trebui revizuit 

însă în acest an odată cu extinderea masteratului.  

  

Tabelul I.11.  Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi, considerat optim 

din punct de vedere a eficienţei actului didactic. 

Propuneri de indicatori FS-US 

Ştiinţe 

inginereşti şi 

ştiinţe ale naturii 

Ştiinţe 

economice şi 

sociale 

Ştiinţe 

umaniste 

Raport posturi didactice/ student 1/8 1/15 1/15 

Raport cadre didactice titulare/student 1/12 1/20 1/20 

Raport pers auxiliar /cadre didactice 

titulare 1/10 1/17 1/17 

 

 

 

Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.29.%20-%20Principiile%20sistemului%20de%20asigurare%20a%20calitatii.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.30.%20-%20Regulamentul%20de%20asigurare%20a%20calitatii.pdf
http://www.sapientia.ro/data/regulamente/%20regulament-ceac.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.31.a%20-%20Regulamente_lista.pdf
Anexe_I_Prezentarea_Institutiei/Anexa%20I.31.b%20-%20Proceduri_lista.pdf
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Evaluarea activităţii didactice, de cercetare şi manageriale este realizată anual. Conform 

programului adoptat de Senat, aceasta demarează în luna noiembrie şi se finalizează prin 

dezbaterea şi adoptarea Raportului CEAC în Senatul din luna mai. Toate formele de evaluare se 

realizează prin completarea de formulare aprobate de către Senat, modul de prelucrare a datelor 

asigurând atât confidenţialitatea acestora, cât şi transparenţa rezultatelor finale. Periodic, 

angajaţii sunt supuşi testărilor psihologice specifice. 

Odată cu adoptarea programul rectorului ales, Senatul Universităţii a înfiinţat la propunerea 

rectorului Departamentul pentru Asigurarea Calităţii(http://www.sapientia.ro/data/ 

regulamente/Regulament%20DEAC%20Univ%20Sap.pdf), menit a furniza preşedintelui 

Consiliului de administraţie, reglementări, proceduri şi analize pertinente care să permită 

îmbunătăţirea calităţii în domeniul didactic şi managerial. Anul universitar curent va fi 

edificator pentru validarea sau din contră, invalidarea acestei structuri nou create. 

Universitatea realizează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor referitoare la 

procesele desfăşurate. Sunt implementate sisteme informatice pentru: 

 - administrarea activităţilor educaţionale (de la admitere până la finalizarea studiilor), 

 - activităţile financiare,  

 - gestionarea activităţii de cercetare, 

Universitatea dispune de o magistrală care integrează on-line cele trei centre de studii cu 

Rectoratul, respectiv cu Direcţia administrativ-economică. 

Universitatea oferă informaţii cu privire la programele de studiu, despre modul de organizare a 

procesului instructiv/educativ etc. Comunicarea informaţiilor se face prin site-ul universităţii şi 

a facultăţilor, prin mass-media, prin pliante, prin intermediul Caravanei Admiterii, prin 

Conferinţe de presă, în cadrul ZILELOR PORŢILOR DESCHISE şi prin alte acţiuni de 

promovare a imaginii universităţii Site-ul universităţii cuprinde informaţii în limba română şi 

maghiară, respectiv parţial în limba engleză. Fiecare facultate are pagina web. Acestea conţin 

informaţii despre cadrele din facultate cu toate datele relevante (incluzând CV-ul fiecăruia, 

principale preocupări ştiinţifice, inclusiv lista de lucrări publicate). Un loc important în 

ansamblul informaţiilor îl ocupă prezentarea detaliată a programelor de studiu, a competenţelor 

ce pot fi dobândite în urma parcurgerii lor, informaţii utile despre programarea orelor şi a 

evaluărilor. De asemenea, pe pagina de web a universităţii sau a facultăţilor se află şi materiale 

destinate candidaţilor la studii, dar şi cursanţilor. Analizele anuale cu privire la calitatea 

procesului instructiv educativ şi managerial au evidenţiat ca aspect pozitiv reglementarea 

diferitelor domenii ale activităţii didactice, de cercetare şi manageriale, iar ca aspect ce impune 

corecţia urgentă este generalizarea aplicării constructive a procedurilor elaborate în viaţa 

universităţii. 

 

Puncte tari: 
 Universitatea „Sapientia” din Cluj+Napoca fiind o instituţie relativ mică poate 

manifesta flexibilitate în domeniul educaţiei; 

 Procesul didactic este adaptat în permanenţă, conform principiului centrării 

învăţământului pe student; 

 Bază materială şi dotările în continuă dezvoltare corespund în proporţie mare cerinţelor 

actuale ale unui învăţământ de calitate; 

 Relaţii internaţionale care conturează un potenţial de colaborare în domeniul 

învăţământului şi cercetării; 

 Contribuţii relativ reduse la cheltuielile de studii şi asigurarea unor facilităţi conexe: 

burse, cazare în cămine moderne, activităţi culturale, finanţarea asociaţiilor studenţilor 

pot fi exploatate în procesul de atragere de studenţi; 

 Acoperire cu cadre didactice proprii şi asociate a procesului didactic la majoritatea 

programelor de studiu; 

http://www.sapientia.ro/data/%20regulamente/Regulament%20DEAC%20Univ%20Sap.pdf
http://www.sapientia.ro/data/%20regulamente/Regulament%20DEAC%20Univ%20Sap.pdf
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 Puncte slabe: 

 Lipsa definirii unui set de valori indiscutabile pe care să le îmbrăţişeze întreg corpul 

profesoral; 

 Menţinerea unor situaţii de compromis care slăbesc coeziunea colectivului; 

 Fărâmiţarea forţelor prin menţinerea şi chiar extinderea paralelismelor programelor 

de studii în cele trei centre, ce conduce la susţinerea unor departamente mici, cu un 

număr redus de cadre didactice şi cercetători; 

 Motivarea insuficientă a salariaţilor - 

 Insuficienta comunicare către mediul de afaceri locali şi regionali a oportunităţilor 

oferite de universitate în dezvoltarea zonei; 

 

Oportunităţi: 

 Campus universitar cu toate facilităţile, în continuă transformare şi modernizare; 

 Corp profesoral tânăr, modelabil, capabil ca printr-o cointeresare materială şi activitate 

managerială adecvată să îmbrăţişeze valorile definite ale universităţii; 

 Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ şi cercetare; 

 Existenţa la nivel de centre de studiu a unei palete de programe de studii care permite o 

adaptare rapidă la modificările pe piaţa muncii; 

 

 Ameninţări: 
 Factor demografic deficitar, resimţit prin insuficienta ocopare a locurilor din ultimii 

ani,fapt ce periclitează viitorul unor programe şi chiar a unor centre de studiu; 

 Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământul superior cu 

profil socio-umanist, în detrimentul celui tehnic şi de ştiinţe aplicate, ca urmare a 

dezvoltării relativ lente a judeţelor din zonă;  

 Dificultatea previzionării clare a carierei profesionale la nivel de centre de studii, 

fapt ce poate duce la imposibilitatea încadrării tuturor programelor de studii cu 

personal adecvat; 

 Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi străinătate ce 

oferă avantaje materiale; 

 Supralicitarea importantei publicaţiilor ISI în detrimentul actului didactic poate duce 

la diminuarea rezultatelor în domeniul predării-învăţării; 

 Promovarea extensiilor universitare poate provoca probleme serioase în ceea ce 

priveşte asigurarea calităţii şi eficienţei economice.   

Suntem conştienţi de faptul că, dat fiind specificul universităţii – existenţa a trei centre de studii 

situate la o distanţă apreciabilă, diversitatea mare a programelor de studii în cadrul aceluiaşi 

centru – o adevărată cultură instituţională se clădeşte cu mare efort. De-alungul anilor s-a reuşit 

să se definească clar principiile, să se elaboreze regulamentele şi procedurile caracteristice 

funcţionării unei instituţii responsabile faţă de societatea cu care comunică prin diverse căi. 

Reglementările naţionale relativ des modificate, modul nou de selectare a cadrelor de 

conducere la nivele inferioare impuse de noua Cartă au constituit şi pentru Universitatea 

Sapientia provocări serioase în implementarea unei culturi instituţionale care să asigure bunul 

mers al Universităţii indiferent de persoanele aflate vremelnic la conducere. Experienţa 

acumulată ne îndreptăţesc să afirmăm că există potenţial suficient ca Senatul Universităţii, 

respectiv Consiliile facultăţilor să activeze consecvent în educarea noii echipe manageriale, 

asigurând un viitor al instituţiei conform cu aspiraţiile fondatorilor. 

 

DAC Universitate 
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OPIS ANEXE  

 

 

Nr. 

crt. 

Anexa Conţinutul anexei 

1.  I.1. Legea nr. 58/2012 privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din Cluj-

Napoca 

2.  I.1.a Hotărârea de Guvern nr. 493/2013 - programe de studii de licenţă 

3.  I.1.b Ordinul ministrului nr. 581/2013 – programe de studii de master 

4.  I.2. Carta Universităţii 

5.  I.3. Codul de etică şi deontologie profesională (Anexa I.3.a.) Regulamentul 

de studii şi examene (Anexa I.3.b1), Regulamentul studiilor de master 

(Anexa I.3.b2.), Procedura de evaluare a activităţii profesionale a 

studenţilor (Anexa I.3.c.), Regulamentul de alegeri (Anexa I.3.d.), Codul 

drepturilor şi obligaţiilor studentului (Anexa I.3.e.), Regulamentul de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice (Anexa I.3.f) 

6.  I.4. Regulamentul intern de funcţionare 

7.  I.5. Organigrama Universităţii  

8.  I.6. Principii strategice 

9.  I.7. Declaraţia de intenţie a fondatorilor 

10.  I.8. Formaţiile de studiu 2014/2015 

11.  I.9.a Adeverinţă de absolvire – Model  

12.  I.9.b Situaţie şcolară – Model 

13.  I.9.c Supliment la diplomă (programe de studiu de licenţă)- Model 

14.  I.9.d Certificat de studii universitare de licenţă - Model 

15.  I.9.a Extras din procesul verbal al Senatului privind completarea Planului 

Strategic 

16.  I.10. Ordinul MECTS privind Monitorizarea specială a Universităţii nr. 

4616/2012 

17.  I.11. Date privind rezultatele examenelor de finalizare a studiilor 

18.  I.12. Fişa postului pentru personalul didactic auxiliar şi TESA – Model 

19.  I.13. Statutul Institutului Programelor de Cercetare  

20.  I.14. Procedura de dobândire a granturilor IPC 

21.  I.15.a Tabel centralizator cu granturile acordate şi valoarea lor pe perioada 

2004-2007 

22.  I.15.b Tabel centralizator cu granturi pe anul 2007-2008  

23.  I.15.c Tabel centralizator cu granturi pe anul 2008-2009  

24.  I.15.d Tabel centralizator cu granturi pe anul 2010-2012 

25.  I.15.e Tabel centralizator cu granturi pe anul 2012-2013 

26.  I.15.f Tabel centralizator cu granturi pe anul 2013-2014 

27.  I.16. Proiecte de cercetare şi dezvoltare interne sau internaţionale de anvergură 

28.  I.17. Decizia ANCS privind validarea atestării pentru cercetare dezvoltare 

29.  I.18.a-c Manifestări organizate în cetrele de studii 

30.  I.19. Tabelul centralizator cu participările cadrelor didactice la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale  

31.  I.20.a Catalogul cărţilor, manualelor şi cursurilor universitare apărute la Editura 

Scientia 

32.  I.20.b Revista ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE 
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33.  I.21 Contractul de închiriere sală de sport în Târgu Mureş 

34.  I.22.a-b Contracte de închiriere săli de sport în Miercurea Ciuc 

35.  I.22.c Contract de închiriere sală de sport în Cluj-Napoca 

36.  I.23. Dotarea sălilor de curs şi seminarii la nivelul anului universitar 2013/14 

37.  I.24.a-c Dotarea laboratoarelor de informatică la nivelul anului universitar 

2013/14 

38.  I.25.a-c Dotarea cu soft-uri utilizate în activitatea didactică şi de cercetare la 

nivelul anului universitar 2013/14 

39.  I.26. Contract de închiriere a spaţiului pentru cazarea studenţilor centrului de 

studii din Cluj 

40.  I.27. Regulamentul de cămin 

41.  I.28. Procedura de conferire a locului de cazare 

42.  I.29. Hotărârea Senatului din octombrie 2005 cu privire la PRINCIPIILE 

ASIGURĂRII CALITĂŢII 

43.  I.30. Regulamentul de asigurare a calităţii 

44.  I.31.a Lista regulamentelor în vigoare 

45.  I.31.b Metodologii şi proceduri în vigoare 
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PARTEA II. – PREZENTAREA POGRAMULUI DE STUDIU 

II.1. Cerinţe normative 

II.1.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a programului, misiune şi obiectice 

Specializarea supusă evaluării - ŞTIINŢA MEDIULUI - funcţionează în cadrul 

Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca, Catedra de 

Ştiinţa Mediului. Cadrul juridic al programului de studii Ştiinţa Mediului este prezentat în 

Partea I, capitolul 1. al raportului. 

Programul se integrează în politica generală a Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca: 

aceasta funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de 

autoconducere în raport cu cadrul legal.  

Datorită stadiului de dezvoltare a economiei, piaţa de muncă din România reclamă tot 

mai mult prezenţa specialiştilor în ştiinţa mediului în unităţile specializate în diferite domenii. 

De asemeni creşte vertiginos solocitarea pentru acoperirea necesarului de specialişti în 

domeniul dezvoltării rurale şi regionale, care implică în bună măsură şi specilaişti în ştiinţa 

mediului. Considerăm că funcţionarea unei astfel de specializări conduce la implicarea activă a 

specialiştilor tineri în dezvoltarea economiei româneşti, totodată micşorând drastic tendinţa de 

emigrare a tinerilor doritori să practice ştiinţa mediului. Absolvirea programului de studii în 

ţară, care se încadrează în sistemul de credite transferabile europene (ECTS), permite integrarea 

absolvenţilor de licenţă în programe de studii de specializare în străinătate (masterat, doctorat, 

specializări pe domenii restrânse ale ştiinţei mediului). 

Misiunea de bază a specializării este formarea specialistului cu studii de licenţă în 

domeniul ştiinţelor naturii, având specializarea ştiinţa mediului. 

Misiunea şi specificul formativ al specializării Ştiinţa Mediului constă în:  

- fundamentarea şi asigurarea unei culturi profesionale solide, dezvoltarea capacităţii de 

problematizare autonomă şi în general deprinderea cu autonomia intelectuală; 

- transmiterea de competenţe bazate pe cunoştinţe teoretice moderne, de cunoaştere 

centrată pe competenţa teoretică şi aplicativă; 

- definirea profesiei la nivelul celor mai bune practici în materie, care să constituie o 

bază valoroasă pentru abordarea unei diversităţi de cariere; 

- cultivarea unor standarde profesionale şi etice înalte, a curajului profesional şi moral, 

cultivarea responsabilităţii civice. 

Activitatea studenţilor va fi completată cu participarea lor în cadrul unor programe de 

cercetare, efectul fiind dublu: specializarea suplimentară în proiectarea/implementarea de 

aplicaţii şi obţinerea unor fonduri pentru sporirea bazei materiale a specializării. Se impune cu 

necesitate pregătirea teoretică, dar mai ales ceea practică a studenţilor. 

Planul de învăţământ (Anexa_II.1.1.1_Plan_de_învăţământ) a fost conceput pentru a 

asigura realizarea următoarelor obiective generale: 

- integrarea programului de studii în cadrul specializărilor de profil similar din ţară şi 

din învăţământul superior european; 

- competitivitatea absolvenţilor pe piaţa de muncă autohtonă şi europeană, care constă 

în multitudinea de firme de acest profil. 

Acestor obiective generale le corespund o serie de obiective specifice, luând în 

considerare domeniul de studiu şi aplicaţiile potenţiale ale acestuia. Programul de studiu 

pregăteşte specialişti în ştiinţa mediului, după cum este precizat şi în planul de învăţământ. 

Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.1_Misiunea_si_obiectivele_programului/Anexa_II.1.1.1_Plan_de_invatamant/Plan%20de%20invatamant%20SM%202014-2015.pdf
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II.1.2. Personalul didactic 

Departamentul responsabil pentru programul de studii de licenţă Ştiinţa Mediului este 

Departamentul de Ştiinţa Mediului din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca. 

Aceasta asigură acoperirea majorităţii posturilor didactice din cadrul programului. Acoperirea 

integrală a posturilor este asigurată prin colaborare cu Catedra de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Eurtopene, precum şi cu cadre didactice de prestigiu asociate. 

În cadrul programului de studii Ştiinţa Mediului activează 17 cadre didactice, dintre 

care 11 cadre didcatice sunt titulari în învăţământ, cu norma de bază la specializarea Ştiinţa 

Mediului. Dintre cele 11 cadre didcatice cu norma de bază la specializarea Ştiinţa Mediului 3 

deţin gradul didactic de conferenţiar universitar, 7 sunt lectori universitari, respectiv 1 asistent 

universitar (Anexa_II.1.2.1_Lista_cadrelor_didactice).  

Documentele personale care atestă competenţa profesională a acestora se găsesc în 

Anexa_II.1.2.2_Documente_personale, respectiv în Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii din 

Anexa_II.1.2.3_CV_şi_Lista_publicaţii, din care reiese că toate cadrele didactice au activitate 

ştiinţifică şi didactică vizând teme cuprinse în cadrul cursurilor predate. 

Toate posturile didactice titulare din cadrul programului de studii de licenţă Ştiinţa 

Mediului au fost constituite conform normelor legale în vigoare şi toate cadrele didactice 

îndeplinesc cerinţele legale necesare pentru ocuparea postului. 

Anexa_II.1.2.4_Decizii_numiri_pe_post conţine deciziile de numire pe posturi a cadrelor 

didactice titulare care au noram de bază în cadrul programului de studiu analizat. 

Sarcinile didactice şi de cercetare ale personalului didactic aferent programului de studii 

Ştiinţa Mediului sunt prevăzute în fişele posturilor ocupate (Anexa_II.1.2.5_Fişa_postului). 

Titularii de disciplină au titlul stiinţific de doctor sau sunt doctoranzi în domenii 

relevante pentru cursurile predate în cadrul programul de studii (Anexa 

II.1.2.2_Documente_personale). 

Personalul didactic asociat, prin adeverinţele depuse la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe 

şi Arte din Cluj-Napoca, face dovada acordului instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea cu 

normă de bază, pentru efectuarea activităţii didactice în calitate de cadru didactic asociat 

(Anexa II.1.2.6_Acord_instituţie). Cadrele didactice tinere fie că au finalizat studiile doctorale 

şi au obţinut titluri de doctor confirmate, fie participă la programele de doctorat ale unor 

universităţi de prestigiu din România şi Ungaria. 

Fiecare cadru didactic are pregătirea pedagogică necesară. Situaţia pregătirii pedagogice 

a preparatorilor şi asistenţilor este centralizată în 

Anexa_II.1.2.7_Situaţia_pregătirii_pedagogice. 

Personalul didactic implicat în programul de studiu respectă prevederile legii de a nu 

acoperi mai mult de o normă didactică peste norma de bază, la încărcarea minimă a categoriei 

de post didactic. Acest fapt reiese din Situaţia gradului de ocupare a personalului didactic în 

anul universitar 2014-2015 (Anexa_II.1.2.8_Gradul_de_ocupare), respectiv din declaraţiile 

personale (Anexa_II.1.2.9_Declaratii). 

Modul de acoperire a disciplinelor cuprinse în programul de studii, în anul universitar 

2014-2015 cu personal didactic cu norma de bază reiese din Statul de funcţii 

(Anexa_II.1.2.11_Stat_de_functii) şi din Statul de funcţii pe fracţiuni (Anexa_II.1.2.12_Stat_de 

functii_pe_fractiuni). 

Conform tabelului centralizator al posturilor 

(Anexa_II.1.2.13_Tabel_centralizator_posturi), din totalul celor 12,16 posturi din statul de 

funcţii, 11,35 sunt ocupate de titulari în învăţământul superior (cu norma de bază sau cu post 

rezervat), reprezentând 93,34% din totalul posturilor. Numărul posturilor ocupate de profesori 

şi conferenţiari titulari este 3 reprezentând o pondere de 26,43% din totalul posturilor ocupate 

de titulari.  

Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.1_Lista_cadrelor_didactice/Anexa%20II.1.2.1_Lista_Cadrelor_Didactice_SM.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.2_Documente_personale
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.3_CV_si_Lista_publicatii
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_St._med/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.4_Decizii_numiri_pe_post
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.5_Fisa_postului
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.2_Documente_personale
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.2_Documente_personale
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.6_Acordul_institutiei
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.7_Situatia_pregatirii_pedagogice/Anexa_II.1.2.7_Situatia_pregat_pedag.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.8_Gradul_de_ocupare/Anexa_II.1.2.8_Gradul_de_ocupare.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.9_Declaratii
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.11_Stat_de_functii
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.12_Stat_de_functii_pe_fractiuni
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.12_Stat_de_functii_pe_fractiuni
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.2_Personalul_didactic/Anexa_II.1.2.13_Tabel_centralizator_posturi
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În cadrul programului de studii activează doar un singur cadru didactic asociat care a 

depăşit vârsta de pensionare, acoperind 0,21 posturi. În ceea ce priveşte situaţia cadrelor 

didactice încadrate ca profesori universitari nu este cazul depăşirii vărstei de pensionare (vezi 

Anexa_II.1.2.14_Situatia_profesori_pensionari). 

Din cele prezentate rezultă că acoperirea disciplinelor din planul de învăţământ este 

asigurată pe durata a întregului ciclu de licenţă. 

Titularii de disciplină au elaborat cursuri, îndrumare de laborator şi materiale didactice 

auxiliare în format tipărit sau electronic necesare procesului de învăţământ. Lista acestora şi 

numărul de exemplare disponibile, raportat la numărul de studenţi, sunt prezentate în 

Anexa_II.1.6.2.5_Fondul_de_carte_propriu. 

 

II.1.3. Conţinutul procesului de învăţământ 

Programul de studii Ştiinţa Mediului de la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, cu 

o durată de 3 ani, reprezintă Ciclul I pe baza modelului Licenţă, Masterat si Doctorat, în 

conformitate cu procesul de la Bologna. Programul de studii este compatibil cu sistemul 

european de credite transferabile (ECTS) şi pregăteşte specialişti cu studii de licenţă. 

Planul de învăţământ al programului de studii (Anexa_II.1.1.1_Plan_de_învăţământ) 

este elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

Programul de studii îmbină aspectele teoretice cu gândirea practică, stimulează 

creativitatea, gândirea interdisciplinară şi implicarea activă în rezolvarea problemelor 

inginereşti din domeniu. Conform sistemului creditelor transferabile, unitatea de bază a 

planului de învăţământ este disciplina cu durata de un semestru, iar notarea se face semestrial 

(Anexa_II.1.1.1_Plan_de_învăţământ; Anexa_II.1.3.1_Fişele_disciplinelor). Numărul de ore pe 

săptămână aferente fiecărei discipline este prezentat în planul de învăţământ. 

Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni de predare şi 

perioadele sesiunilor de examene aferente. 

Numărul de ore pe săptămână este 26 în fiecare semestru. S-au prevăzut 60 ore de 

practică pentru anul doi şi 56 ore de practică pentru stagiul de elaborare a proiectului de 

diplomă. Stagiile de practică se desfăşoară în diferite locaţii: parcuri naturale şi naţionale, 

instituţii de cercetare, organizaţii non-guvernamentale şi la alte unităţi de specialitate din ţară şi 

străinătate (Anexa_II.1.3.2_Practica). Rapoarte despre stagiile de practică cu imagini realizate 

în timpul practicii de specialitate se pot consulta pe pagina de web trilingvă (maghiară, română 

şi engleză) a Departamentului de Ştiinţa Mediului (http://kt.sapientia.ro/), la pagina de ştiri 

(http://kt.sapientia.ro/ro/stiri). 

Fiecărui an universitar îi corespund câte 60 de credite de studiu transferabile în sistemul 

european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii şi opţionale. 

Programul de studii impune un număr de 1036 ore de curs şi 1208 ore de aplicaţii 

(seminarii, laboratoare, practică de teren), ceea ce înseamnă un număr total 2244 ora. Raportul 

dintre orele de curs şi activităţile didactice aplicative 1036/1208 = 0,85 ceea ce reprezintă o 

abatere de 15%, fiind în conformitate cu prevederile ARACIS. 

Planul actual de învăţământ este rezultatul evoluţiei în perioada care a trecut de la 

înfiinţarea specializării Ştiinţa Mediului. Planul de învăţământ al programului de studii este 

întocmit în conformitate cu cerinţele normative specifice pe domenii stabilite pe plan naţional. 

Planul de învăţământ cuprinde discipline fundamentale, discipline de pregătire în domeniu, 

discipline de specialitate şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline 

obligatorii (impuse), opţionale şi facultative, în proporţii care se încadrează în limitele stabilite 

prin normative. 
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Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.1_Misiunea_si_obiectivele_programului/Anexa_II.1.1.1_Plan_de_invatamant/Plan%20de%20invatamant%20SM%202014-2015.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.3_Continutul_procesului_de_invatamant/Anexa_II.1.3.1_Fisele_disciplinelor
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.3_Continutul_procesului_de_invatamant/Anexa_II.1.3.2_Practica
http://kt.sapientia.ro/
http://kt.sapientia.ro/ro/stiri


Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                                             PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDIU 

 

33 

Pentru punerea în evidenţă a acestor indicatori, planul de învăţământ 

(Anexa_II.1.1.1_Plan_de_învăţământ) oferă bilanţuri referitoare la gradul de îndeplinire a 

standardelor ARACIS în ceea ce priveşte: 

- proporţia disciplinelor obligatorii şi opţionale (Bilanţ general I.); 

- proporţia disciplinelor fundamentale, de domeniu, de specialitate şi complementare 

(Bilanţ general II.); 

- raportul dintre orele de curs şi orele cu caracter aplicativ (Bilanţ general III.); 

- raportul dintre examene şi alte tipuri de verificări (Bilanţ generl IV.). 

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ corespunde domeniului de 

licenţă Ştiinţa Mediului si programului de studii Ştiinţa Mediului, denumirile disciplinelor fiind 

conforme cu cele recomandate de ARACIS. 

Nomenclatorul planului de învăţământ al programului de studii Ştiinţa Mediului a 

Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca a fost comparat cu nomenclatoarele programelor de 

studii similare ale celor mai reprezentative universităţi de profil din ţară: Universitatea Babeş-

Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius din Constanţa şi Universitatea de Vest din 

Timişoara. Diferenţele constatate sunt de 17,15% în cazul Universitatăţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, de 13% în cazul Universitatăţii Ovidius din Constanţa şi de 7,7% în cazul 

Universitatăţii de Vest din Timişoara (Anexa_II.1.3.3_Comparaţie_planuri_de_învăţământ). 

În primii doi ani de studiu, planul de învăţământ urmăreşte asigurarea unei pregătiri de 

bază în domeniul ştiinţelor naturale. Disciplinele impuse (obligatorii) definesc profilul de bază 

al programului de studii, iar disciplinele opţionale oferă posibilitatea individualizării pregătirii 

de specialitate. 

În cele ce urmează se prezintă disciplinele cuprinse în programul de studii ordonate 

conform planului de învăţământ şi grupate după tipul disciplinei 

(Anexa_II.1.3.4_Lista_disciplinelor). 

Disciplinele facultative se încheie cu o probă de verificare, iar punctele de credit care li 

se atribuie sunt peste cele 30 de credite ale semestrului respectiv. 

Programele analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ sunt prezentate 

în fişele disciplinelor (Anexa_II.1.3.1_Fişele_disciplinelor). Acestea conţin pe lângă altele 

obiectivele disciplinei conform misiunii programului, conţinutul tematic de bază, repartizarea 

pe teme a numărului de ore de curs şi a celor aplicative. 

În vederea lărgirii orizontului de cunoştinţe al studenţiilor, pe lângă activitatea didactică 

obligatorie, în cadrul programului de studii Ştiinţa Mediului sunt organizate periodic cursuri de 

specialitate cu caracter de informare/perfecţionare, în cadrul cărora sunt prezentate noutăţi din 

domeniu de către cercetători renumiţi sau cadre didactice invitate din ţară şi străinătate 

(Anexa_II.1.3.5_Cursuri_de_informare). 

 

II.1.4. Studenţii 

Pe parcursul celor 6 semestre de studii programul oferă studenţilor posibilitatea de a se 

forma ca specialişti în domeniul Ştiinţa Mediului, specializarea Ştiinţa Mediului. Specializarea 

urmăreşte să dezvolte nu numai competenţe academice de bază, dar îşi propune şi formarea 

unor specialişti cu abilitatea de a se adapta repede la diferite tipuri de activităţi de producţie în 

domeniu, respectiv cu capacitatea de a-şi continua studiile la nivel de masterat. Scopul declarat 

al programului este înzestrarea studenţilor cu metode de identificare şi soluţionare exigentă a 

problemelor inginereşti în domeniul horticulturii. Necesitatea autoperfecţionării continue, a 

spiritului de echipă şi a gândirii autonome sunt printre ideile principale promovate pe parcursul 

programului. 

Studenţii de la programul de studii Ştiinţa Mediului, împreună cu ceilalţi studenţi ai 

Facultătii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca au acces gratuit la baza materială şi la Internet. 
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Procedura de admitere a studenţilor este stabilită de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe 

şi Arte din Cluj-Napoca şi aprobată de Senatul Universităţii 

(Anexa_II.1.4.1_Regulament_de_admitere_FSSA).  

Orarul programului de studii Ştiinţa Mediului pe primul semestru a anului universitar 

2014-2015 este prezentat în Anexa_II.1.4.2_Orarul_specializarii _SM, totodată acesta poate fi 

consultat semestrial şi de pe pagina de web a facultăţii (http://kt.sapientia.ro/ro/orar). 

Studenţii programului de studii Ştiinţa Mediului au posibilitatea de a-şi afirma 

competenţele şi afinităţile creative prin participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri ale 

universităţii, naţionale şi internaţionale (Anexa_II.1.4.3_Publ_si_manif_stiint_stud). 

Facultatea pune la dispoziţia actualilor şi potenţialilor studenţi Ghidul studentului. În 

ultimii ani acesta este redactat în formă electronică (DVD) la nivelul facultăţii şi conţine o serie 

de informaţii utile referitoare la reglementarea activităţilor din universitate, respectiv la 

activităţile catedrelor şi ale programelor de studii oferite. Ghidului studentului poate fi accesat 

şi pe pagina de web al Universităţii (http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/ghidul-

studentului), iar un scurt rezumat se poate vedea în Anexa_II.1.4.4_Ghidul_studentului. 

 Activităţile didactice se desfăşoară cu formaţii de studiu dimensionate în mod adecvat. 

Lucrările de laborator se desfăşoară cu ,,grupe mici” iar seminariile şi cursurile cu ,,grupe 

mari”. Structura grupelor (,,grupe mari”) şi subgrupelor (,,grupe mici”) este prezentată în 

Anexa_II.1.4.5_Formaţii_de_studiu_2014-2015. 

La începutul fiecărui an universitar studenţii completează Contractul de şcolarizare 

(Anexa_II.1.4.6_Contract_de_şcolarizare_model), care este semnat de părţile contractante: 

studentul şi conducerea facultăţii. 

Pe parcursul programului de studii sunt aplicate prevederile Regulamentului de studii al 

Universităţii Sapientia din Cluj-Napoc, care reglementează procedura de promovare a 

studentului dintr-un an de studiu în altul, în funcţie de creditele de studiu (ECTS) acumulate. 

Situaţia promovabilităţii pe anii de studiu este prezentată în 

Anexa_II.1.4.7_Situatia_promovabilităţii_pe_ani_de_studii. 

Transferul studenţilor de la programe de studii similare ale altor universităţi sau între 

programe de studii din cadrul universităţii noastre este descris de către acelaşi Regulament de 

studii (http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-de-studii.pdf) şi se poate efectua 

numai la începutul anului universitar la recomandarea Consiliului Facultăţii prin ordinul 

Rectorului. 

Primele trei promoţii ale programului de studii Ştiinţa Mediului au susţinut examenul de 

licenţă la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Mediului, în cadrul căreia se desfăşoară un program de studii de licenţă acreditat în domeniul 

specializarea Ştiinţa Mediului. Anexa_II.1.4.8_Protocoale_de_licenţă prezintă contractele 

încheiate în acest scop.  

Gradul de promovabilitate a examenelor de licenţă în ultimii trei ani universitari a fost 

de fiecare dată 100% (Anexa_II.1.4.9_Gradul_de_promovabilitate_licenţă), ceea ce satisface 

întru totul condiţia stabilită de ARACIS, ca procentul celor promovaţi să fie de cel puţin 51% 

Lista proiectelor de diplomă din perioada 2011-2014 este prezentată în 

Anexa_II.1.4.10_Lucrari de licenta_2011-2014. 

La finalizarea programului de studiu, studenţilor li se eliberează de către Universitatea 

Sapientia din Cluj-Napoca două documente reflectând situaţia lor academică: foaia matricolă şi 

suplimentul de diplomă (Anexa II.1.4.14 Model foaie matricola, Anexa II.1.4.15 Model 

supliment diploma). Diploma de licenţă este eliberată de către instituţia la care studenţii au 

susţinut examenul de licenţă (Anexa II.1.4.16 Model diploma licenta). 

Primele trei promoţii de licenciaţi pregătiţi de programul de studii Ştiinţa Mediului al 

Universitatăţii Sapientia din Cluj-Napoca îşi valorifică cu succes cunoştinţele dobândite. O 
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bună parte a absolvenţilor î-şi continuă studiile, urmând studii de masterat, sau sunt angajaţi în 

diferite domenii de activitate (Anexa_II.1.4.11_Inserţie_pe_piaţa_muncii). 

Din primele trei serii de absolvemţi ale studiilor de licenţă - sistemul Bologna (în total 

17 studenţi BSc) 9 absolvenţi (53%) şi-au continuat studiile, urmând studii de masterat 

(Anexa_II.1.4.12_Continuarea_studiilor_la_masterat). 

Pe durata ciclului de pregătire studenţii de la specializarea Ştiinţa Mediului au 

posibilitatea de a accesa prin concurs burse ERASMUS la Universităţi sau Institute de 

Cercetare din străinătate. Lista sutdenţilor care au câştigat burse de studii se regăseşte în 

Anexa_II.1.4.13_Lista_burse studenti_Erasmus. 

 

II.1.5. Cercetarea ştiinţifică 

Având în vedere că obţinerea şi menţinerea excelenţei în cercetare este una din 

priorităţile Universitatăţii Sapientia din Cluj-Napoca, atât Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-

Napoca cât şi Departamentul de Ştiinţa Mediului dispune de un plan de cercetare ştiinţifică, 

întocmit anual (Anexa_II.1.5.1_Plan_de_cercetare). 

În cadrul obiectivelor de cercetare formulate la nivel de Facultate, Departamentul de 

Ştiinţa Mediului îşi propune următoarele obiective strategice: 

- câştigarea unui prestigiu regional, naţional şi internaţional în domeniul cercetării 

ştiinţifice; 

- susţinerea prioritară a cercetării ştiinţifice, corelată cu necesităţile didactice practice, 

printr-un ansamblu de măsuri privind dotarea materială; 

- extinderea relaţiilor de cooperare cu universităţi şi institute de cercetare din ţară şi din 

străinătate prin programe de învăţământ, de cercetare şi mobilităţi de cadre didactice şi studenţi; 

- implicarea studenţilor în activitatea de cercetare din domeniul de studii; 

- stabilirea şi diversificarea legăturilor de cooperare cu mediul social, administrativ, 

economic şi cultural pe plan regional şi naţional; 

- aplicarea unui management eficient care permite corelarea programelor de dezvoltare 

instituţională cu resursele financiare - bugetare sau cu cele atrase prin prestări de servicii 

specifice prin programe şi contracte cu beneficiari; 

- extinderea şi modernizarea dotărilor pentru învăţământ şi cercetare, refacerea şi 

completarea sistemului informatic la nivelul cerinţelor actuale. 

Domeniile de cercetare abordate şi obiectivele strategice formulate de Departamentul de 

Ştiinţa Mediului  sunt relevante pentru domeniul programului de studii de licenţă Ştiinţa 

Mediului. 

Lista granturilor de cercetare prezentate în 

Anexa_II.1.5.2_Lista_granturilor_de_cercetare se încadrează în planurile de cercetare ale 

Catedrei şi Facultăţii şi sunt grupate în jurul unor domenii care se înscriu în aria ştiinţifică a 

domeniului de licenţă. 

Temele de cercetare ale Catedrei de Horticultură al cărei personal didactic activează în 

cadrul programului de studii Ştiinţa Mediului, sunt prezentate în 

Anexa_II.1.5.3_Lista_temelor_de cercetare. 

Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin lucrări ştiinţifice publicate în 

reviste de specialitate şi prin prezentări de comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi 

internaţionale (Anexa_II.1.5.4_Valorificarea_rezultatelor_cercetării_ştiinţifice). 

Modul de valorificare a activităţii de cercetare desfăşurate de personalul didactic 

propriu se realizează prin: 

- cărţi publicate la edituri recunoscute CNCSIS; 

- teze de doctorat susţinute; 

- articole publicate în reviste cotate ISI; 

Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.4_Studentii/Anexa_II.1.4.11_Insertie_pe_piata_muncii/Anexa_II.1.4.11_Insertie_pe_piata_muncii.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.4_Studentii/Anexa_II.1.4.12_Continuarea_studiilor_la_Masterat/Anexa_II.1.4.12_Continuarea_studiilor_la_Masterat.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.4_Studentii/Anexa_II.1.4.13_Lista_burse_studenti_ERASMUS/Anexa_II.1.4.13_Lista_burse_studenti_ERASMUS.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.1_Plan_de_cercetare/Anexa_II.1.5.1_Plan_cercet_Departamentul_SM.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.2_Lista_granturilor_de_cercetare/Anexa_II.1.5.2_Lista_granturilor_de_cercetare.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.3_Lista_temelor_de_cercetare/Anexa_II.1.5.3_Lista_temelor_de_cercetare.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.4_Valorificarea_rezultatelor_cercetarii_stiintifice


Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                                             PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDIU 

 

36 

- articole publicate în reviste din ţară, cotate CNCSIS şi reviste din străinătate; 

- granturi în cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca (prin IPC Sapientia); 

- granturi individuale; 

- participări la granturi din alte centre universitare; 

- prezentări la conferinţe şi lucrări publicate în volumele conferinţelor. 

Cadrele didactice implicate în programul de studii de licenţă Ştiinţa Mediului  

desfăşoară activitate de cercetare în domeniul disciplinelor predate. Această activitate este pusă 

în evidenţă în Anexa_II.1.5.5_Cercetare_conform_normei_didactice. 

În vederea realizării unor cercetări de performanţă Departamentul de Ştiinţa Mediului a 

înfiinţat un centru de cercetare cu denumirea Centrului de Cercetare „Ştiinţa Mediului Azi” al 

Departamentului de Ştiinţa Mediului. Statutul, organizarea, obiectivele şi membrii acestui 

centru de cercetare sunt prezentate în Anexa_II.1.5.6_Centru de Cercetare STIMEDA. 

În scopul efectuării unor cercetări cadrele didactice care activează în programul de 

studiu Ştiinţa Mediului au la dispoziţie şi alte laboratoare de cercetare situate în alte centre de 

studii ale Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca. 

Pe lângă activitatea de cercetare propriu-zisă, membrii catedrei s-au implicat şi în 

organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Lista care prezintă 

implicarea cadrelor didactice ale Departamentului de Ştiinţa Mediului în organizarea în comun 

a unor manifestări ştiinţifice se găseşte în Anexa_II.1.5.7_Manif_stiint_organiz. O remarcă 

specială trebuie acordată manifestării ştiinţifice intitulată  Conferinţă Internaţională de Ştiinţa 

Mediului în Bazinul Carpatic, organizată de Faculatatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca care 

a ajuns la ediţia a X-a, având un succes deosebit pe plan naţional şi internaţional. Detalii 

referitoare la această conferinţă se găsesc grupat în Anexa_II.1.5.7_Manif_stiint_organiz. 

Fundaţia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca dispune de o editură 

proprie (Editura Scientia) pentru publicaţii cu ISSN, ISBN. Principiile înfiinţării, funcţionării şi 

redactării revistei, înfiinţarea de noi serii ştiinţifice, aprobate de Senatul Universităţii, este 

prezentat în Partea I, capitolul 1. al raportului. 

Universitatea editează Colecţia de Reviste Ştiinţifice în limba engleză, cu titlul generic 

„Acta Universitatis Sapientiae”, care are o serie specifică domeniului de licenţă analizat: 

,,Agriculture and Environment”. 

II.1.6. Baza materială 

Din anul 2013 Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca funcţionează într-un sediu 

nou, în imobilul situat pe Calea Turzii nr. 4. Acest imobil modern are o suprafaţă utilă de 

4611,06 m
2
 din care spaţiul dedicat procesului de învăţământ şi de cercetare se situează la 

1257,82 m
2
 m

2
 (Anexa_II.2.A.2.1_Extras_CF). 

Activităţile didactice (cursuri, semnarii, laboratoare) şi de cercetare din cadrul 

programului de studii Ştiinţa Mediului se desfăşoară în spaţii de învăţământ (amfiteatre, săli de 

curs, de seminarii, laboratoare şi baza didactică experimentală) din cadrul Universităţii 

Sapientia din Cluj-Napoca, dotate cu echipamente corespunzătoare cerinţelor de predare-

învăţare, respectiv de cercetare impuse de această specializare. 

II.1.6.1. Spaţii de învăţământ 

 

Pentru desfăşurarea cursurilor şi seminariilor programul de studii Ştiinţa Mediului are la 

dispoziţie un număr de 12 săli, cu suprafeţe corelate cu mărimea formaţiilor de studiu, conform 

normelor ARACIS (Anexa_II.1.6.1.1_Lista_spaţiilor_de_predare_seminarizare). Acestea au 

dotarea materială şi tehnică necesară: echipamente didactice, echipamente multimedia, acces la 

Internet si reţele wireless (Anexa_II.1.6.1.2_Dotarea_sălilor_de_predare). 

Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.5_Cercetare_conform_normei_didactice/Anexa_II.1.5.5_Cercetare_conform_normei.PDF
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.6_Centru_de_Cercetare_STIMEDA
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.7_Manif_stiint_organiz
file:///D:/Stiinta%20Mediului/Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.5_Cercetarea_stiintifica/Anexa_II.1.5.7_Manif_stiint_organiz
http://www.scientiakiado.ro/ro/?pg=txt&op=bemutato
http://www.acta.sapientia.ro/
http://www.acta.sapientia.ro/acta-agrenv/agrenv-main.htm
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.2_Criterii_stand_si_ind_de_perf/Anexa_II.2.A_Capacitatea_institutionala/Anexa_II.2.A.2_Baza%20materiala/Anexa_II.2.A.2.1_Extras%20CF.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.6_Baza_materiala/Anexa_II.1.6.1_Spatii_de_invatamant/Anexa_II.1.6.1.1_Lista_spatiilor_de_predare_seminarizare.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.6_Baza_materiala/Anexa_II.1.6.1_Spatii_de_invatamant/Anexa_II.1.6.1.2_Dotarea_salilor_de_predare.pdf
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Pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare cadrele didactice şi studenţii au 

la dispoziţie un număr corespunzător de laboratoare 

(Anexa_II.1.6.1.3_Lista_laboratoarelor_didactice). Din anexă reiese amplasamentul şi 

capacitatea laboratoarelor, respectiv caracteristicile echipamentelor din dotarea acestora. În 

cazul fiecărui laborator existent în care se desfăşoară lucrări de laborator s-a întocmit câte o fişă 

a laboratorului (Anexa_II.1.6.1.4_Fişa_laboratoarelor) cu specificarea dotării necesare 

efectuării lucrărilor aferente. 

Dotarea laboratoarelor cu calculatoare este prezentată în 

Anexa_II.1.6.1.5_Dotarea_laboratoarelor_cu_calculatoare, iar dotarea cu pachete software este 

evidenţiată în Anexa_II.1.6.1.6_Dotarea_laboratoarelor_cu_software.  

Centrului de Cercetare „Ştiinţa Mediului Azi” al Departamentului de Ştiinţa Mediului 

(STIMEDA) în cadrul centrului de studii din Cluj-Napoca cuprinde un număr de 6 laboratoare, 

dintre care 5 sunt folosite si în scop didactic, iar unul doar în scop de cercetare ştiinţifică, 

laboratorul de cercetare „Ecosystem Services”. Dotarea acestor laboratoare cu aparate şi 

echipamente permit efectuarea activităţii specifice, la nivel calitativ rezonabil. Astfel în ultimii 

5 ani au fost publicate 55 lucrări în reviste cotate ISI, a căror factor de impact cumulativ ajunge 

la un număr 81,506. De asemenea au fost publicate un număr destulş de ridicat şi în alte reviste 

cotate în baze de date internaţionale, recunoscute CNCSIS, sau prezentate la conferinţe 

naţionale şi internaţionale (Anexa_II.1.5.4_Valorificarea_rezultatelor_cercetării_ştiinţifice) 

Locaţia laboratoarelor didactice şi lista disciplinelor deservite se regăsesc în 

Anexa_II.1.6.1.11_Locaţia_laboratoarelor_şi_discipline_deservite. 

 

II.1.6.2. Prezentarea Bibliotecii 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca dispune de o bibliotecă modernă. Situaţia 

centralizatoare a publicaţiilor, abonamentelor la periodice, accesul la baze de date electronice, 

dotarea cu calculatoare şi software sunt descrise în Anexa_II.1.6.2.1_Prezentarea_bibliotecii, 

Anexa_II.1.6.2.2._Dotarea_cu_software_a_bibliotecii. 

Privind specializarea Ştiinţa Mediului biblioteca facultăţii conţine un număr de peste 

1483 titluri de cărţi (Anexa_II.1.6.2.3_Fondul_de_carte_ŞM) şi peste 41 reviste 

(Anexa_II.1.6.2.4_Fondul_de_reviste_ŞM) editate în ţară sau în străinătate, la care se adaugă 

revistele care pot fi accesate online prin baze de date internaţionale la care Universitatea este 

abonat. Pentru activitatea de curs şi seminar studenţii au acces la o serie de manuale şi cărţi 

recomandate în programa analitică a fiecărei discipline (Anexa_II.1.3.1_Fisele_disciplinelor), 

precum şi la numeroase materiale în format electronic. Accesul la acestea se poate face prin 

intermediul bibliotecii facultăţii care dispune de sală de lectură proprie, fond de carte destinat 

disciplinelor (Anexa_II.1.6.2.3_Fondul_de_carte_SM) din planul de învăţămînt al specializării. 

Fondul de carte, cursuri, îndrumare, material didactic auxiliar în formă tipărită şi 

electronică destinat necesităţilor studenţilor, întocmit, redactat elaborat de titularii de disciplină 

care activează în cadrul programului de studii este prezentat în 

Anexa_II.1.6.2.5_Fondul_de_carte_propriu. 

Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite în proporţie însemnată cu publicaţii 

recente: la fiecare disciplină o proporţie de peste 50% este reprezentată de publicaţii apărute în 

ultimii 10 ani. Acest fond de carte acoperă bibliografia obligatorie a disciplinelor printr-un 

număr de volume corespunzător standardelor ARACIS. 

De asemenea, prin intermediul bibliotecii studenţii au acces la o serie de baze de 

date electronice care oferă cărţi şi jurnale ştiinţifice de ultimă oră. Aceste baze de date sunt: 

Web of Knowledge, Science Direct, PsycInfo, SpringerLink, Lecture Notes in Computer 

Science, Academic Journals Collection. Prin aceste baze de date ale publicaţiilor ştiinţifice 

şi periodicelor ştiinţifice pot fi accesate cele mai importante reviste ştiinţifice de specialitate.  
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II.2. Criterii, standarde şi indicatori de performanţă de evaluare pentru obţinerea 

acreditării unui program de studii 

II.2.A. Capacitatea instituţională 

II.2.A.1 Structuri instituţionale, administrative şi manageriale 

Structura şi modul de organizare a Facultăţii de Ştiinţe si Arte din Cluj-Napoca în 

cadrul căreia se desfăşoară programul de studii Ştiinţa Mediului sunt prezentate în 

Anexa_II.2.A.1.1_Organigrama_facultăţii. 

 
II.2.S.A.1.1 Misiune, obiective şi integritate academică 

 
I.P.A.1.1.1. Misiune şi obiective 

 

Facultatea de Ştiinţe si Arte din Cluj-Napoca funcţionează în cadrul Universităţii 

Sapientia din Cluj Napoca, care este înfiinţată şi funcţionează pentru gestionarea programelor 

de studii, conform HG 410 din 2002. 

Misiunea şi obiectivele asumate de Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca sunt 

conforme cu cele stipulate în cazul Universităţii Sapientia din Cluj Napoca, dar sunt adaptate 

specificului organizaţional, educaţional şi de cercetare al acesteia (vezi Partea I – subcap 1.2. 

Misiune şi subcap. 1.3. Obiective). 

În realizarea obiectivelor studenţii sunt parteneri, punându-se un accent deosebit pe 

încurajarea afirmării personalităţii, dezvoltarea abilităţii intelectuale, potrivit talentului şi 

aspiraţiilor lor. Planul strategic şi planurile operaţionale anuale sunt concepute în concordanţă 

cu posibilităţile şi aspiraţiile membrilor comunităţii academice, având la baza analizele SWOT 

şi documentele strategice ale facultăţilor, dezbătute şi aprobate de forurile colective abilitate 

(Consiliul Facultăţii, Senat). Acestea constituie documente publice, accesibile pe pagina web a 

Universităţii (www.sapientia.ro), respectiv a Facultăţii (www.kv.sapientia.ro). 

 

 
I.P.A.1.1.2. Integritate academică 

 

Bazat pe recomandările ARACIS Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca a elaborat un 

cod etic, comisia a stabilit un regulament de funcţionare, documente care stau la baza codului 

etic al Facultăţii. 

Structura instituţională însărcinată cu supravegherea aplicării dispoziţiilor acestui Cod 

este Comisia de Etică a Universităţii, care se constituie şi funcţionează la nivelul Senatului. 

Universitatea funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate 

specifică de autoconducere în raport cu cadrul legal. 

Programul de studii Ştiinţa Mediului respectă şi promovează integral prevederile 

Codului Etic al Universităţii (http://www.sapientia.ro/data/regulamente/codul-etic.pdf), apără 

valorile libertăţii academice, autonomiei universitare si integrităţii etice, acordând o atenţie 

deosebită pregătirii studenţilor privind respectarea normelor specifice activităţilor în domeniul 

de pregătire. Aplicarea Codului Etic este supravegheată de Comisia de Etică care funcţionează 

pe baza unui regulament propriu(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulament-

comisia-de-etica.pdf). 
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I.P.A.1.1.3. Răspundere si responsabilitate publică 

 

Universitatea dispune de practici de auditare internă pentru principalele domenii de 

activitate cu scopul de a asigura îndeplinirea întocmai a angajamentelor în condiţii de 

transparenţă publică. 

 
II.2.S.A.1.2. Conducere şi administraţie 

 
I.P.A.1.2.1. Sistemul de conducere 

 

Detaliile referitoare la conducerea şi administraţia universităţii se găsesc în subcap. 3.1. 

din partea I, structura organizaţională a universităţii este redată în Organigrama Universitatii 

(http://www.sapientia.ro/data/download/organigrama-sapientia.pdf). Din această prezentare 

reiese că Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca dispune de un sistem de conducere 

universitară coerent, integrat şi transparent care se bazează pe o administraţie eficientă, 

adaptată misiunii şi obiectivelor asumate. Acesta respectă reglementările legale în vigoare. 

Carta universităţii şi regulamentele interne sunt profund democratice, transparente şi 

nediscriminatorii, asigurând dreptul deplin al studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. 

Alegerile de la nivel de catedră şi până la senat se desfăşoară în mod democratic şi transparent 

pe baza prevederilor Regulamentului de alegeri al Universităţii Sapientia 

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/regulamentul-de-alegeri.pdf).  

 
I.P.A.1.2.2. Management strategic 

 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca dispune de un plan strategic şi planuri 

operaţionale respectate şi urmărite de către fiecare facultate şi cunoscute de către membrii 

comunităţii universitare (vezi Partea I.). 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca dispune la rândul său de plan strategic 

(Anexa_II.2.A.1.2_Plan_strategic_FSSA), plan operaţional care se încadrează în concepţia 

unitară a Universităţii (Anexa_II.2.A.1.3_Plan_operaţional_FSSA). Totodată la nivel de 

facultate se urmăreşte şi realizarea obiectivelor prevăzute în planului operaţional 

(Anexa_II.2.A.1.4_Realizare_plan_operaţional_FSSA). 

 
I.P.A.1.2.3. Administraţie eficace 

 

Administraţia universităţii este eficientă şi respectă cu stricteţe prevederile legale (vezi 

Partea I referitor la I.P.A.1.2.3. Administraţie eficace). Alegerea structurilor interne de 

conducere este realizată în baza Statutului Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, a 

Regulamentului de alegeri şi a actului constitutiv al organizaţiilor studenţeşti. 

Detalii referitoare la numărul personalului administrativ şi organizarea acestuia în 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca se găsesc în organigrama facultăţii 

(Anexa_II.2.A.1.1_Organigrama_facultăţii). 

 

http://www.sapientia.ro/data/download/organigrama-sapientia.pdf
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II.2.A.2. Baza materială 

II.2.S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate 

I.P.A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi 

 

Din anul 2013 Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca funcţionează într-un sediu 

nou, în imobilul situat pe Calea Turzii nr. 4. Acest imobil modern are o suprafaţă utilă de 

4611,06 m
2
 din care spaţiul dedicat procesului de învăţământ şi de cercetare se situează la 

1257,82 m
2
 (Anexa_II.2.A.2.1_Extras_CF). 

Universitatea asigură spaţii de învăţământ şi cercetare care corespund specificului său 

prin săli de predare, laboratoare didactice şi centre de cercetare în corcondanţă cu normele 

tehnice de siguranţă şi igenico sanitare în vigoare. 

În afară de dotarea specifică menţionată în capitolul II.1.6. (Baza materială) 

universitatea se îngrijeşte de asigurarea de locuri de cazare pentru studenţi în condiţii financiare 

avantajoase (Anexa_II.2.A.2.2_Contracte_cazare). Toatodată există şi un contract de locaţiune 

pentru o sală de sport (Anexa_II.2.A.2.3_Contract_sala_sport). 

 
I.P.A.2.1.2. Dotare 

 

Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi 

comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. 

Laboratoarele didactice şi de cercetare dispun de echipamentele şi mijloacele de funcţionare 

corespuntătoare exigenţelor. 

 
I.P.A.2.1.3. Resursele financiare 

 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca îşi asigură fondurile din două surse 

principale: bugetul defalcat de la Fundaţia Sapientia, respectiv surse extrabugetare. Fondurile 

extrabugetare ale programului de studii provin din contribuţii la studii, taxe, donaţii, regia 

granturilor etc. Acestea asigură crearea unui buget anual şi de perspectivă realist în vederea 

realizării misiunii şi obiectivelor pe care şi le-a propus.  

 
I.P.A.2.1.4. Sistemul de acordare al burselor şi altor forme de spijin material pentru studenţi 

 

Sistemul de acordare al burselor prevede în condiţiile legii burse de merit, burse de 

studiu, burse sociale şi burse speciale. Sursa de finanţare a burselor acordate de Universitatea 

Sapientia din Cluj-Napoca este fondul special creat în acest scop în Planul de venituri şi 

cheltuieli. 

Cuantumul burselor pentru anul 2014-2015 este de 230 RON/lună bursa de merit, 170 

RON/lună bursa de studiu şi ≤125 RON/lună bursa socială care se acordă pe mai multe 

categorii conform deciziei Senatului nr. 742/24.10.2008. 

Pe lângă burse, studenţii pot fi înrolaţi în activităţi de cercetare remunerate prin 

granturile Institutului Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia. 
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II.2.B. Eficacitate educaţională 

II.2.B.1. Conţinutul programelor de studiu 

II.2.S.B.1.1. Admiterea studenţilor 

I.P.B.1.1.1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de instituţie 

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare admiterea în învăţământul superior se 

face prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare, organizarea admiterii este de 

competenţa Senatului Universităţii. 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca aplică la toate facultăţile, inclusiv la Facultatea 

de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca, o politică transparentă a recrutării şi admiterii studenţilor, 

anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. Admiterea studenţilor la specializarea 

Ştiinţa Mediului se realizează conform criteriilor stabilite, iar procedura de admitere 

(Anexa_II.1.4.1_Regulament_de_admitere_FSSA) este stabilită de către Consiliul Facultăţii de 

Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca, în concordanţă cu Regulamentul de admitere al Universităţii 

(http://www.sapientia.ro/data/regulamente/1_RegAdmitere.pdf). Conform acestui regulament, 

înscrierea la concursul de admitere se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat. 

Metodologia admiterii este publicată în presă şi pe site-ul Universităţii 

(www.sapientia.ro), precum şi pe site-ul facultăţii (www.kv.sapientia.ro). Informaţii se pot 

obţine în mod direct la secretariatul facultăţii. 

Informaţiile publice se referă la: domeniul fundamental, domeniul de specializare, 

forma de învăţământ, durata studiilor, condiţii de admitere, data de depunere a dosarelor pentru 

concurs, data examenelor, planurile de învăţământ, oportunităţile oferite de facultate (burse) 

etc. 

Toate aceste informaţii sunt făcute publice prin intermediul unor materiale precum 

Ghidul studentului, respectiv afişe şi pliante. 

Regulamentul şi programul admiterii este respectat cu rigurozitate, comunicarea 

rezultatelor se face în mod transparent, se respectă principiul egalităţii şanselor tuturor 

candidaţilor, fără nici o discriminare. 

 
I.P.B.1.1.2. Practici de admitere 

 

Admiterea se face pe baza diplomei de bacalaureat. Principiile admiterii la programele 

de studiu oferite de instituţie sunt detaliat formulate în regulamentul de admitere al facultăţii 

(Anexa_II.1.4.1_Regulament_de_admitere_FSSA). 

 
II.2.S.B.1.2. Structura si prezentarea programelor de studiu 

 
I.P.B.1.2.1. Structura programului de studiu 

 

Programul de studiu Ştiinţa Mediului este structurat pe 6 semestre, perioadă în care se 

realizează obiectivele generale şi specifice propuse. Elementele specifice ale programul de 

studii Ştiinţa Mediului se regăsesc în Planul de învăţământ 

(Anexa_II.1.1.1_Plan_de_invatamant) şi fişele disciplinelor (în limba română şi limba 

meghiară) (Anexa_II.1.3.1_Fisele_disciplinelor).  
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Fişele disciplinelor precizează rezultatele de învăţare exprimate sub forma 

competenţelor cognitive, profesionale şi afectiv-valorice. Fiecare Fişă a disciplinei descrie şi 

modul de evaluare. 

Examenul de finalizare a studiilor se desfăşoară la o instituţie agreată de ARACIS şi 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care oferă program de studii similar. Cele trei promoţii de 

absolvenţi la programul de studii Ştiinţa Mediului  au susţinut examenele de diplomă / licenţă la 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Anexa_II.1.4.8_Protocoale_de_licenţă prezintă 

contractele încheiate în acest scop.  

 
I.P.B.1.2.2. Diferenţiere în realizarea programului de studiu 

 

Programul de studii Ştiinţa Mediului este oferit de către Universitatea Sapientia din 

Cluj-Napoca într-o singură formă: cea de învăţământ de zi. Astfel nu se pune problema 

diferenţierii mijloacelor folosite în diferite forme de învăţământ. 

 
I.P.B.1.2.3. Relevanţa programului de studiu 

 

Relevanţa cognitivă şi profesională a programului de studii este definită în funcţie de 

ritmul dezvoltării, cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale 

calificărilor. Instituţia dispune de proceduri şi instrumente pentru analiza şi evaluarea colegială 

anuală a activităţii. Se efectuează analiza cunoştinţelor transmise studenţilor şi a cunoştinţelor 

asimilate de către aceştia. Instituţia dispune de proceduri şi instrumente pentru analiza 

schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării 

programului de studiu. Aceste mecanisme sunt prezentate în detaliu în subcapitolul II.2.C.4., iar 

o sinteză a raportului de evaluare rezultat prin utilizarea lor poate fi consultată în 

Anexa_II.2.C.4.1_Evaluare_colegiala. 

 

II.2.B.2. Rezultatele învăţării 

II.2.S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute 

I.P.B.2.1.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii 

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul programului de studii 

Ştiinţa Mediului sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să continue studiile universitare 

şi să înveţe permanent, sau să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie. 

Sistemul Alumni accesibil pe site-ul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca oferă 

posibilitatea înregistrării absolvenţilor, creând astfel o legătură între aceştia. Prin acest sistem 

se pot obţine informaţii privind cariera fiecărui absolvent în parte. 

Tabelele centralizatoare privind inserţia absolvenţilor pun în evidenţă faptul că 94,11% 

dintre absolvenţii primelor trei serii şi-au continuat studiile (53%) 

(Anexa_II.1.4.12_Continuarea_studiilor_la_masterat) sau sunt angajaţi (41,17%), iar despre un 

singur absolvent nu avem date (Anexa_II.1.4.11_Inserţie_pe_piaţa_muncii). 

 
I.P.B.2.1.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare 

 

Programul de studii asigură studenţilor o pregătire corespunzătoare pentru a-şi continua 

studiile de perfecţionare şi specializare în alte universităţi din ţară şi de peste hotare care dispun 
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de programe de masterat şi doctorat acreditate. 53% din absolveţii ultimelor trei promoţii ai 

specializării Ştiinţa Mediului din cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca sunt admişi/participă la studii de masterat la instituţii din ţară şi 

străinătate (Anexa_II.1.4.12_Continuarea_studiilor_la_masterat).  

 
I.P.B.2.1.3. Nivelul de satisfacţie al studenţiilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală 

asigurată de universitate 

 

Studenţii în pondere mai mare apreciază în mod pozitiv mediul de învăţare oferit de 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte al Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca. Acest fapt reiese din 

evaluările realizate cu studenţii cu ajutorul unui chestionar care este completat de câtre studenţi 

periodic (Anexa_II.2.B.1_Nivel_satisfactie_stud). Rezultatele evaluării sunt sintetizate în 

rapoartele Comisiei CEAC al Faculăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

(Anexa_II.2.C.1.3_Raport_CEAC_Facultate). 

 
 

I.P.B.2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de învăţare 

 

Cadrele didactice implicate în programul de studii Ştiinţa Mediului sunt conştiente de 

importanţa abordării comunicative în predarea disciplinelor şi de necesitatea proiectării 

metodelor si a mediilor de învăţare centrate pe student. 

Există la nivelul catedrei un program de consultaţii pentru studenţi, oferit de către 

fiecare cadru didactic. Cadrele didactice manifestă flexibilitate şi o atitudine deschisă, de 

parteneriat în relaţia cu studenţii. Comunicaţia cu studenţii este facilitată de poşta electronică 

(toate adresele de poştă electronică ale profesorilor se găsesc pe site-ul facultăţii). 

Disciplinele din planul de învăţământ îşi propun să modeleze spiritul critic al 

studentului, îmbinând sistematic componenta teoretică şi cea explicativă, încurajând verificarea 

soluţiilor alternative şi valorificarea opiniilor divergente. Rezultatele învăţării sunt explicate şi 

discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. 

 
I.P.B.2.1.5. Orientarea în carieră a studenţilor 

 

Cadrele didactice care activează în cadrul programului de studii Ştiinţa Mediului stau la 

dispoziţia studenţilor timp de cel puţin 2 ore săptămânal, pe baza unui orar stabilit sau la 

cererea studenţilor, precum şi pe calea corespondenţei electronice 

(Anexa_II.2.B.2_Lista_ore_consultatii). În afară de coordonatorul specializării, fiecare an de 

studii are câte un îndrumător -,,tutor”- (Anexa_II.2.B.3_Lista_tutori), responsabil cu 

îndrumarea studenţilor în probleme profesionale şi sociale. 

II.2.B.3 Activitatea de cercetare stiinţifică 

II.2.S.B.3.1. Programe de cercetare 

I.P.B.3.1.1. Programarea cercetării 

Strategia pe termen lung adoptată de Senatul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca 

referitoare la activitatea de cercetare este prezentată în Partea I a raportului de autoevaluare. 

Perspectivele activităţii de cercetare ale Departamentului de Ştiinţa Mediului se 

regăsesc în Planul de cercetare al Departamentului şi a Centrului de Cercetare „Ştiinţa Mediului 
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Azi” al Departamentului de Ştiinţa Mediului (Anexa_II.1.5.1_Plan_cercet_Departamentul_SM, 

Anexa_II.1.5.6.3_Plan de cercetare_STIMEDA). Planurile de cercetare sunt aprobate de către 

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca şi de către Senatul Universităţii. 

 
I.P.B.3.1.2. Realizare cercetării 

 

Cercetarea dispune de resurese financiare, logistice şi umane pentru realizarea 

obiectivelor de cercetare propuse. Totodată universitatea are contracte cadru de cooperare în 

domeniul educaţiei şi cercetării cu alte universităţi din ţară şi străinătate.  

Ţinând cont de statutul universităţii, faptul că este o universitate privată, limitează 

posibilitatea de participare la competiţii naţionale şi internaţionale. De aceea Fundaţia Sapientia 

a dezvoltat un cadru propriu de stimulare a cercetării prin înfiinţarea Institutului Programelor 

de Cercetare - IPC, care oferă posibilitatea obţinerii de granturi individuale sau colective.  

Finanţările sunt acordate pe baza rapoartelor întocmite de către echipe de referenţi 

externi formaţi din specialişti cu renume din ţară şi străinătate. La aceste granturi oferite de IPC 

studenţii au acces direct în colective mixte formate din cadre didactice şi studenţi.  

 
I.P.B.3.1.3. Valorificarea cercetării 

 

Fiecare cadru didactic are anual cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau 

stiinţifică. Valorificarea cercetărilor efectuate de cadrele didactice de la specializarea Ştiinţa 

Mediului s-a realizat prin diverse publicaţii de specialitate şi prezentări de lucrări în cadrul 

manifestărilor ştiinţifice (Anexa_II.1.5.4_Valorificarea_rezultatelor_cercetarii_stiintifice). 

 

II.2.C. Managementul calităţii 

II.2.C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

II.2.S.C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii 

Structurile, politicile şi strategiile Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca creează 

cadrul instituţional pentru dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii, pentru consacrarea 

unui cult al calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate. 

 
I.P.C.1.1.1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii 

 

Specializarea urmăreşte strategiile şi procedurile de asigurare a calităţii trasate de 

universitate. În cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca asigurarea calităţii este 

reglementată prin hotărârea internă privind indicatori şi repere. Strategiile Universităţii 

Sapientia din Cluj-Napoca în domeniul calităţii sunt cuprinse în Planul Strategic al 

Universităţii, elaborat pentru o perioada de cinci ani. Acesta conţine un subcapitol dedicat 

managementului calităţii. Anual se stabilesc obiectivele specifice, cuprinse în Planul 

Operaţional, dezvoltate într-un program al asigurării calităţii, pe o perioadă de un an, la nivel de 

universitate. Fiecare facultate îşi stabileşte strategii şi obiective proprii. Atât programul elaborat 

la nivel de universitate cât şi cele elaborate de către facultăţi, fac referire la calitatea predării-

învăţării, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor - interne şi către comunitate. 
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Atât universitatea cât şi Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca are o Comisie a 

Calităţii (Anexa_II.2.C.1.1_Lista_comisiilor_Facultatii). Atribuţiile comisiei calităţii din cadrul 

facultăţii sunt: 

- monitorizarea şi evaluarea periodică a calitatăţii programelor şi a activităţilor din 

cadrul facultăţii; 

- dezvoltarea unui cult al calităţii în facultate, atât la nivelul personalului academic cât 

şi al studenţilor şi asigurarea consolidării acestuia; 

- asigurarea feedback-ului din partea studenţilor; 

- asigurarea feedback-ului din partea personalului didactic. 

 
I.P.C.1.1.2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii 

 

La nivel de universitate există programe, politici şi strategii pentru asigurarea calităţii, 

în cadrul cărora se precizează şi mijloacele de realizare. Acestea sunt cuprinse în regulamentul 

de asigurare al calităţii şi principiile asigurării calităţii care sunt în concordanţă cu prevederile 

legii calităţii în învăţământul superior. 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca respectă regulamentul de asigurare al calităţii 

stabilit la nivel de universitate. Procedurile de evaluare a calităţii folosite în cadrul facultăţii se 

bazează pe un set de reguli şi principii statuate la nivelul Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii din cadrul universităţii. În acest sens sunt urmărite:  

- autoevaluarea a ceea ce s-a făcut la nivelul respectiv –individual, catedră – în perioada 

de analiză considerată, cu identificarea punctelor forte, a punctelor slabe şi elaborarea explicită 

de măsuri de corectare a slăbiciunilor;  

- dezbaterea rezultatelor evaluărilor cu cei implicaţi la nivelul respectiv şi adoptarea de 

măsuri în consecinţă. 

Totodată facultatea respectă reglementările legale în vigoare şi pe cele concepute pentru uz 

intern. Principalul document care asigură ordinea internă de funcţionare a facultăţii este 

Regulamentul facultăţii, regulament care a fost elaborat prin consultarea cadrelor didactice şi a 

studenţilor (Anexa_II.2.C.1.2_Regulament_funcţionare_internă). 

 

II.2.C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor 

şi activităţilor desfăşurate 

II.2.S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi 

diplomelor ce corespund calificării 

 
I.P.C.2.1.1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studiu 

 

Planul strategic al universităţii se bazează pe dezvoltarea specializărilor existente, pe 

continuarea compatibilizării curriculare cu specializările similare din mediul academic 

euroatlantic. 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca are un regulament referitor la iniţierea, 

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui program de studiu iar acesta este 

aplicat în mod riguros şi consecvent. La nivel de universitate programele de studiu se evaluează 

periodic privind îndeplinirea obiectivelor asumate şi se elaborează planul de măsuri în vederea 

îmbunătăţirii activităţii de asigurare a calităţii. 

Rapoartele privind asigurarea calităţii sunt întocmite şi la nivel de facultate în vederea 

urmăririi realizării obiectivelor de îmbunătăţire a calităţii 

(Anexa_II.2.C.1.3_Raport_CEAC_Facultate). 
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I.P.C.2.1.2. Corespondenţa dintre diplome şi calificări 

 

Programul de studii oferă o calificare universitară, iar diplomele emise de instituţiile 

organizatoare a examenelor de finalizare a studiilor sunt în concordanţă cu această calificare. 

II.2.C.3. Proceduri obiective şi transparenţe de evaluare a rezultatelor învăţării 

II.2.S.C.3.1. Evaluarea studenţilor 

I.P.C.3.1.1. Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care este 

aplicat în mod riguros şi consecvent 

 

Procedura de evaluare şi notare a studenţilor stabileşte modul în care se face evaluarea 

şi notarea, pentru a asigura obiectivitatea şi corectitudinea, dar şi responsabilităţile privind 

înregistrarea rezultatelor şi a depunerii la timp a Foilor de examen. Pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a evaluării, cadrul didactic titular este asistat de un alt cadru didactic de specialitate. 

Modul de evaluare şi notare este centrat pe rezultatele învăţării şi este descris în Fişele 

disciplinelor ale programului de studiu (Anexa_II.1.3.1_Fisele_disciplinelor). În cadrul acesteia 

sunt stabilite competenţele specifice vizate, examinarea facându-se în raport cu acestea. La 

începutul semestrului, titularul de disciplină stabileşte şi comunică modul de verificare precum 

şi alte exigenţe privind promovarea (lucrări, proiecte realizate etc.) şi ponderea acestora în nota 

finală. 

 
I.P.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării pe cursuri şi programe de studiu 

 

Fiecare curs este astfel realizat, încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. 

Conform paragrafului al 15-lea din Regulamentului de studii participarea unui student la un 

anumit examen este condiţionată de prezenţa la activităţile didactice. Astfel prezenţa la lucrări 

practice este obligatorie în proporţie de 100%, iar la seminarii este indicat o prezenţă 

obligatorie de 60-80%. Prezenţa la seminarii şi lucrări practice este verificată şi înregistrată de 

cadrul didactic. Titularul de disciplină poate propune şi o limita minimă a prezenţei la cursuri. 

Profesorul responsabil de disciplină stabileşte modul concret de verificare a participării la 

activităţile obligatorii, respectiv modul de recuperare a orelor neefectuate şi a activităţilor 

restante, şi informează studenţii despre acestea la începutul semestrului. 

Practicile de evaluare sunt de tip dinamic - formativ şi urmăresc dobândirea unor 

competenţe raportate la obiectivele specifice ale programelor analitice. Sunt promovate atât 

evaluările pe parcursul semestrului prin proiecte individuale sau de grup, cât şi participarea 

activă la discuţiile şi activităţile de seminar sau lucrări practice. Acestea oferă o imagine asupra 

nivelului de cunoştinţe a studenţilor, dar şi asupra formării unor abilităţi şi deprinderi practice 

vizate de programul de studii. În acelaşi timp, este evitată o evaluare de tip sumativ, 

punctiformă, care nu vizează modul în care studentul îşi dezvoltă anumite abilităţi. 

Evaluarea studenţilor pentru activităţile de curs şi seminar se realizează prin 

considerarea următoarelor aspecte: 

- rezultatele de pe parcursul semestrului, privind prezentarea unor materiale legate de 

tematica cursului, care demonstrează capacitatea de sintetizare şi analiză a informaţiilor, cât şi 

capacitatea de a susţine oral într-o manieră comprehensivă în faţa colegilor materialul pregătit; 

- nota examenului final. 

Activităţile de practică sunt evaluate ţinând cont de prestaţia studentului din timpul practicii, în 

care se evaluează receptivitatea, capacitatea de conceptualizare a studentului, atitudinea 

participativă la executarea diferitelor activităţi practice. 
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II.2.C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

II.2.S.C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare 

 
I.P.C.4.1.1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi 

 

Raportul dintre numărul de studenţi şi numărul cadrelor didactice cu norma de bază care 

participă la programul de studii este 4 / 1. Acest raport scăzut permite o activitate educaţională 

şi de cercetare ridicată din punctul de vedere al calităţii. 

Importanţa asigurării calităţii corpului profesoral este prezentă în toate documentele 

fundamentale, începând cu Carta Universităţii, Codul Etic, Regulamentul de ocupare a 

posturilor didactice pâna la procedurile de elaborare a statelor de funcţii şi a Fişelor posturilor. 

Politica de personal este atent urmărită atât de către managementul universităţii cât şi de către 

conducerea facultăţii şi catedrei. O dovadă a interesului acordat formării unui corp profesoral 

de calitate, care să asigure stabilitatea şi continuitatea procesului de învăţământ este dinamica 

creşterii numărului titularilor ca şi al celor cu titlul de doctor (Partea I, subcap. 4.4., figura 4.1.). 

Regulamentul de ocupare a posturilor didactice respectă toate prevederile legale în vigoare şi 

este aplicat cu stricteţe la nivelul întregii universităţi. 

Promovarea personalului didactic se face numai prin concurs, pe baza standardelor şi 

criteriilor prevăzute în Statutul personalului didactic şi pe baza performanţelor realizate în 

activitatea didactică şi ştiinţifică din universitate, respectând regulamentul pentru ocuparea 

posturilor didactice. 

 

 
I.P.C.4.1.2. Evaluarea colegială 

 

În universitate funcţionează o procedură complexă de evaluare, având drept scop 

identificarea problemelor care pot să apară în activitatea cadrelor didactice. 

Componentele procesului de evaluare a cadrelor didactice sunt:  

- evaluarea colegială; 

- evaluarea cadrelor didactice de către studenţi;  

- evaluarea de către managementul universităţii. 

Toate formele de evaluare se realizează prin completarea de formulare aprobate de către 

Senat. Modul de prelucrare a datelor asigurând atât confidenţialitatea acestora, cât şi 

transparenţa rezultatelor finale. 

Evaluarea colegială se realizează după proceduri standard elaborate de conducerea 

instituţiei. Procedura conţine două tipuri de evaluări descrise detaliat în Regulamentul de 

evaluare colegială.  

Prima evaluează cadrul didactic prin prisma materiei predate, adică profesional, iar a 

doua din punct de vedere al comportamentului său în cadrul echipei de lucru. Pe când prima 

evaluare are un caracter metodologic şi de conţinut, cea de a doua se bazează pe impresiile 

colegilor de muncă. Rezultatele evaluării efectuate la nivel de Departament în anul universitar 

2014/2015 sunt prezentate în Anexa_II.2.C.4.1_Evaluare colegiala. 

 
I.P.C.4.1.3. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se realizează pe baza procedurii aprobate 

de Senat, care se aplică după fiecare ciclu semestrial de instruire. Formularul de evaluare este 

prezentat în Anexa_II.2.C.4.2_Chestionar_evaluare_cadre_did_de_stud. 
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Rezultatele evaluării sunt sintetizate într-un raport realizat la nivel de decanat. Aceste 

rapoarte sunt utilizate în analizele efectuate de către management. 

În anul universitar 2013-2014 programul de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenţi a cuprins disciplinele predate la specializarea Ştiinţa Mediului, fiind completate 

formulare de evaluare pentru fiecare cadru didactic titular.  

Rezultatele evaluărilor arată că cele mai favorabile aprecieri se referă la disponibilitatea 

cadrului didactic de a răspunde la întrebările şi nelămuririle studenţilor, ceea ce atestă 

caracterul deschis al comunicării dintre studenţi şi profesori. De asemenea studenţii sunt 

mulţumiţi de modul în care se organizează şi planifică cursurile: cadrele didactice utilizează 

eficient timpul alocat cursului (termină de predat materia, nu întârzie la ore, respectă pauzele), 

anunţă din timp procedura şi criteriile de evaluare, prezintă clar ideile principale ale cursului şi 

obiectivele acestuia, urmărind îndeaproape îndeplinirea lor pe parcursul semestrului. 

 
I.P.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universităţii 

 

Evaluarea de către management are la bază autoevaluarea, prin care fiecare cadru 

didactic îşi prezintă activitatea didactică, ştiintifică şi cea desfăşurată în folosul universităţii pe 

baza formularului model prezentat în Anexa_II.2.C.4.3.1_Fisa autoevaluare cadre didactice. 

Conform fişei de autoevaluare personalul didactic este evaluat printr-un instrument 

standard multicriterial de evaluare, în care se iau în considerare în mod ponderat următoarele 

dimensiuni de evaluare: elaborarea de materiale didactice, cercetarea ştiinţifică, activitatea cu 

studenţii, recunoaşterea naţională, recunoaşterea internaţională, activitatea în comunitatea 

academică şi participarea la dezvoltarea instituţională. 

II.2.C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

II.2.S.C.5.1. Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti 

I.P.C.5.1.1. Disponibilitatea resurselor de învăţare 

 

Resursele şi serviciile oferite studenţilor sunt suficiente, adecvate şi relevante pentru 

sprijinirea învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca pune la dispoziţia studenţilor o serie de 

facilităţi. Sălile de predare şi laboratoarele sunt dotate cu echipamente moderne pentru 

sprijinirea procesului de predare, învăţare, a cercetării precum şi a elaborării lucrărilor de 

diplomă. 

 
I.P.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învăţării 

 

Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, 

conforme cu programul de studiu şi cu criteriile de calitate predefinite. 

 
I.P.C.5.1.3. Programe de stimulare şi recuperare 

 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca dispune de programe de stimulare a studenţilor 

cu performanţe ridicate în învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare.  

Sistemul de acordare a burselor adoptat de Senatul universităţii prevede acordarea 

burselor de studii, a burselor de merit, burselor sociale şi a burselor speciale, totodată permite 

cumularea bursei de merit cu bursa socială. 
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Studenţii sunt atraşi în diferite domenii de cercetare prin organizarea unor cercuri de 

cercetare studenţeşti (cerc de pomicultură, cerc de floricultură şi arboricultură, cerc de cultura 

plantelor medicinale, cerc de legumicultură, cerc de viticultură şi vinificaţie, cerc de protecţie a 

plantelor etc.). Rezultatele cercetării efectuate de către studenţi se prezintă şi se premiază anual 

în cadrul Sesiunilor de Communicări Ştiinţifice a Studenţilor (TDK). 

Studenţii pot fii cooptaţi în proiecte de cercetare cu finanţare internă sau externă, 

beneficiind de avantajele ştiinţifice, profesionale şi materiale ale acestora. Astfel instituţia 

asigura studenţilor prin sistemul IPC (Institutul Programelor de Cercetare) posibilitatea de a 

participa la cercetarea remunerate.  

Pentru studenţii cu probleme de învăţare cadrele didactice oferă ajutor în cadrul orelor 

de consultaţii. Fiecare cadru didactic are prevăzut în program 2 ore de consultaţii săptămânal 

(Anexa_II.2.B.2_Lista_ore_consultatii). 

 
I.P.C.5.1.4. Servicii studenţeşti 

 

Universitatea dispune de servicii sociale, culturale şi sportive pentru studenţi, printre 

care se menţionează posibilitatea cazării a peste 10% dintre studenţii universităţii. În acest scop 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca a încheiat un contract cu Episcopia Lutherană din 

România, care oferă servicii de cazare (Anexa_II.2.A.2.1_Contracte_cazare). 

În incinta clădirii Facultăţii de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca funcţionează un bufet unde 

studenţii pot servi produse de patiserie, gustări reci, apă minerală şi băuturi răcoritoare. 

Totodată Facultatea oferă la preţ avantajos servirea mesei calde cantina amenajată la etajul 4 al 

clădirii, corpul A. 

Pentru desfăşurarea activităţilor sportive studenţii beneficiază de o sală de sport prin 

convenţia încheiată cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

(Anexa_II.2.A.2.2_Contract_locatiune_sala_sport). 

 

II.2.C.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 

II.2.S.C.6.1. Sisteme de informaţii 

I.P.C.6.1.1. Baze de date şi informaţii 

 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca colectează, prelucrează şi analizează date şi 

informaţii privind starea calităţii educaţiei şi a vieţii studenţilor în spaţiul universitar. Facultatea 

de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca are un website propriu pe care se găsesc toate informaţiile de 

interes pentru cadre didactice şi studenţi (www.kv.sapientia.ro).  

Departamentul de Ştiinţa Mediului are un website propriu unde se regăsesc principalele 

informaţii referitoare la programul de studii, cadrele didactice, regulamente, studenţi, cercetarea 

ştiinţifică, baza didactică experimentală etc. (kt.sapientia.ro). 

Instituţia are un sistem informatic (în domeniul financiar-contabil, bibliotecă şi a 

cercetărilor) care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor si informaţiilor relevante 

pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii (accesibil pe reţeaua locală). Secretariatul 

facultăţii deţine baza de date în format electronic, cu informaţii despre studenţi şi situaţia lor 

şcolară. 

 

Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.2_Criterii_stand_si_ind_de_perf/Anexa_II.2.B_Eficacitate_educationala/Anexa_II.2.B.2_Lista_ore_consultatii.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.2_Criterii_stand_si_ind_de_perf/Anexa_II.2.A_Capacitatea_institutionala/Anexa_II.2.A.2_Baza%20materiala/Anexa_II.2.A.2.1_Contract_cazare.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.2_Criterii_stand_si_ind_de_perf/Anexa_II.2.A_Capacitatea_institutionala/Anexa_II.2.A.2_Baza%20materiala/Anexa_II.2.A.2.2_Contract_locatiune_sala_sport.pdf
http://www.ms.sapientia.ro/www/ro/istorie/informatii-generale-despre-facultate.html
http://kerteszmernoki.ro/public/index.php?page=5
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II.2.C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi 

după caz certificatele, diplomele şi calificările oferite 

 
II.2.S.C.7.1. Informaţie publică 

 
I.P.C.7.1.1. Oferta de informaţii publice 

 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca şi Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca 

furnizează informaţii studenţilor şi oricăror categorii de persoane interesate date actuale şi 

corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare 

şi facilităţile oferite studenţilor. Informaţiile sunt oferite prin intermediul punctelor de afişaj ale 

facultăţii, publicitate în massmedia (ziare, reviste, publicitate radio şi TV), pe site-ul 

universităţii şi al facultăţii.  

Totodată facultatea editează anual sub formă electronică (DVD) Ghidul studentului, al 

cărui cuprins în limba romănă este prezentat în (Anexa_II.1.4.4_Ghidul_studentului) şi poate fi 

accesată la pagina de web a universităţii (http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/ghidul-

studentului). 

Informaţiile sunt revizuite şi actualizate periodic pentru a asigura transparenţa şi 

raportarea la politicile de transparenţă ale universităţilor şi facultăţilor din spaţiul european al 

învăţământului superior. 

 

II.2.C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

 
II.2.S.C.8.1. Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor 

legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent 

 
I.P.C.8.1.1. Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţiilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii 

 

Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor 

legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent. 

În cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca concomitent cu crearea bazei 

materiale şi a corpului didactic adecvat unui proces educaţional de nivel înalt, a existat şi există 

o preocupare constantă pentru consacrarea unei culturi a calităţii, pentru implementarea şi 

pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate. În acest cadru se cuvine a fi 

menţionată Hotărârea Senatului 343 din 28 octombrie 2005 cu privire la Principiile asigurării 

calităţii. În acest document se stipulează că politica conducerii universităţii este de a realiza 

îmbunătăţirea continuă a capacităţii instituţionale şi a eficienţei educaţionale, de a crea o 

cultură a calităţii în rândurile întregului personal al universităţii prin introducerea şi dezvoltarea 

unui sistem de management al calităţii care să fie în concordanţă cu misiunea pe care această 

unitate o serveşte. 

În cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca implementarea asigurării calităţii în 

învăţământ a fost demarată în anul 2006, odată cu crearea pe lângă Senatul universităţii a 

Comisiei de asigurare a calităţii, şi a comisiilor similare la nivelul facultăţilor. 

În aprilie 2007 a fost adoptat de Senat Regulamentul de asigurare a calităţii. 

Concomitent cu aceasta activitate s-au elaborat şi pus în practica o serie de regulamente şi 

proceduri pentru evaluarea activităţilor didactice, de cercetare şi financiar-contabilă. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea managementului calităţii, începând din anul universitar 

2006/2007 s-a definitivat structura Senatului, asigurând participarea corespunzătoare a 

Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.1_Cerinte_normative/Anexa_II.1.4_Studentii/Anexa_II.1.4.4_Ghidul_studentului
http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/ghidul-studentului
http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/ghidul-studentului
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studenţilor. S-au revizuit şi s-au elaborat principalele regulamente care guvernează activitatea 

în universitate (Carta Universităţii, Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de 

alegere a organelor de conducere, Codul Etic, Regulamentul privind publicitatea în 

Universitate, Contractul colectiv de muncă, Regulamentele de organizare şi funcţionare a 

facultăţilor şi departamentelor). 

Există comisii de asigurare a calităţii atât la nivel de universitate cât şi la nivel de 

facultate (Anexa_II.2.C.1.1_Lista_comisiilor_facultatii). Comisia coordonează aplicarea 

procedurilor pentru asigurarea calităţii şi elaborează raportul anual de evaluare internă şi 

formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

(Anexa_II.2.C.1.3_Raport_CEAC_Facultate). 

 

 

II.3. Analiza SWOT a programului de studii 

 

Puncte tari: 

- planul de învăţământ al programului de studii Ştiinţa Mediului realizează întocmai 

prevederile procesului de la Bologna; 

- promovabilitatea foarte bună a examenelor de licenţă; 

- majoritatea absolvenţilor a reuşit să se angajeze în domeniul pregătirii încă din primul 

an după terminarea studiilor universitare de licenţă; 

- absolvenţii dispun de o pregătire solidă care crează premisele pentru continuarea 

studiilor; 

- rezultate ştiinţifice bune ale cadrelor didactice tinere ale Departamentului de Ştiinţa 

Mediului; 

- Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe şi Arte Cluj-Napoca şi 

Departamentul de Ştiinţa Mediului are numeroase relaţii de colaborare interne şi internaţionale; 

- vizibilitatea programului de studii de licenţă este asigurată prin participarea cadrelor 

didactice la manifestări naţionale şi internaţionale şi publicaţii în reviste indexate în baze de 

date internaţionale; 

- accesibilitatea unor baze de date şi publicaţii prestigioase în domeniul programului. 

 

Puncte slabe: 

- prea puţine acorduri de colaborare cu Universităţi de prestigiu din ţară; 

- este nevoie de o reclamă şi de o mediatizare mai mare pentru a face cunoscut pe o 

scară cât mai largă posibilităţile de învăţare şi dezvoltare oferite de specializarea Ştinţa 

Mediului din cadrul Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca. 

 

Oportunităţi: 

- domeniul programului de studii cunoaşte o continuă dezvoltare atât pe plan mondial 

cât şi pe plan naţional; 

- atracţia specializării Ştiinţa Mediului este constantă în ultimii ani; 

- există oportunităţi crescute pentru mobilitatea studenţilor în spaţiul european al 

educaţiei, mai ales în Ungaria, precum şi în alte ţări; 

- odată cu acreditare a instituţiei cresc posibilităţile de participare în programe de 

cercetare naţionale şi internaţionale. 

 

Transparenţa: 

- toate procedurile de admitere, examinare şi formare sunt transparent fiind publicate pe 

site-ul propriu la www.kv.sapientia.ro. 

 

Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.2_Criterii_stand_si_ind_de_perf/Anexa_II.2.C_Managementul_calitatii/Anexa_II.2.C.1_Strategii_si_proceduri/Anexa_II.2.C.1.1_Lista_comisii_facultate.pdf
Anexa_II_Doc_justif_progr_studii_SM/Anexa_II.2_Criterii_stand_si_ind_de_perf/Anexa_II.2.C_Managementul_calitatii/Anexa_II.2.C.1_Strategii_si_proceduri/Anexa_II.2.C.1.3_Raport_CEAC_Facultate.pdf
http://www.kv.sapientia.ro/
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Vizibilitatea pe plan internaţional: 

- vizibilitatea programului de licenţă este asigurată pe plan internaţional prin:  

- participări la conferinţe internaţionale;  

 - publicaţii ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale;  

  - cursuri şi prelegeri invitate ţinute în universităţi de prestigiu din străinătate.   

 

Ameninţări:  

- o scădere semnificativă a numărului absolvenţilor de liceu; 

- în învăţământul preuniversitar din România se generalizează dezinteresul manifestat 

faţă de unele discipline fundamentale; 

- creşterea costului vieţii poate determina imposibilitatea absolvenţilor de liceu de a 

participa la programe de studii de licenţă. 



Universitatea ”Sapientia” din Cluj-Napoca                                                                                 PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDIU 

 

 53 

II.4. Documente justificative la partea II 
II.4.1. Opis anexe la partea II 

Nr. 

crt. 
Specificaţie Numărul anexei Denumirea/Conţinutul anexei 

1.  Anexa_II.1 

Cerinţe 

normative 

Anexa_II.1.1 Misiunea şi obiectivele programului Anexa_II.1.1.1  Plan de învăţământ 

2.  

Anexa_II.1.2 Personalul didactic 

Anexa_II.1.2.1 Lista cadrelor didactice 

3.  Anexa_II.1.2.2  Documente personale 

4.  Anexa_II.1.2.3  CV şi lista publicaţiilor ştiinţifice 

5.  Anexa_II.1.2.4  Decizii numiri pe post 

6.  Anexa_II.1.2.5 Fişa postului 

7.  Anexa_II.1.2.6 Acordul instituţiei 

8.  Anexa_II.1.2.7 Situaţia pregătirii pedagogice 

9.  Anexa_II.1.2.8 Gradul de ocupare 

10.  Anexa_II.1.2.9 Declaraţii 

11.  Anexa_II.1.2.10 Plata cu ora 

12.  Anexa_II.1.2.11 Stat de funcţii 

13.  Anexa_II.1.2.12 Stat de funcţii pe fracţiuni 

14.  Anexa_II.1.2.13 Tabel centralizator posturi 

15.  Anexa_II.1.2.14 Situaţia profesori pensionari 

16.  

Anexa_II.1.3 Conţinutul procesului de 

învăţământ 

Anexa_II.1.3.1 Fişele disciplinelor 

17.  Anexa_II.1.3.2 Convenţii colaborare practică 

18.  Anexa_II.1.3.3 Comparaţie planuri de învăţământ 

19.  Anexa_II.1.3.4 Lista disciplinelor 

20.  Anexa_II.1.3.5 Cursuri de informare 

21.  

Anexa_II.1.4 Studenţii 

Anexa_II.1.4.1  Regulament de admitere al facultăţii  

22.  Anexa_II.1.4.2  Orar Stiinta Mediului 

23.  Anexa_II.1.4.3 Publicatii şi manifestări ştiinţifice studenţeşti 

24.  Anexa_II.1.4.4 Cuprins Ghidul studentului 

25.  Anexa_II.1.4.5 Formaţii de studiu 2014-2015 

26.  Anexa_II.1.4.6 Model Contract de şcolarizare 

27.  Anexa_II.1.4.7 Situaţia promovabilităţii pe an de studii 
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28.  Anexa_II.1.4.8 Protocoale şi comisii de licenţă 

29.  Anexa_II.1.4.9 Gradul de promovabilitate licenţă 

30.  Anexa_II.1.4.10 Lucrări de licenţă 2012-2014 

31.  Anexa_II.1.4.11 Inserţie pe piaţa muncii  

32.  Anexa_II.1.4.12 Continuarea studiilor la masterat 

33.  

Anexa_II.1.4.13 Lista burselor studenti ERASMUS 

Anexa_II.1.4.14 Model foaie matricola 

Anexa_II.1.4.15 Model supliment diploma 

Anexa_II.1.4.16 Model diploma licenta 

34.  

Anexa_II.1.5 

Cercetarea 

ştiinţifică 

Anexa_II.1.5.1 Planuri de 

cercetare 

Anexa_II.1.5.1a Plan de cercetare al facultăţii 

35.  Anexa_II.1.5.1b Plan de cercetare al Departamentului SM 

36.  
Anexa_II.1.5.2 Lista granturilor 

de cercetare 
Anexa_II.1.5.2  Lista granturilor de cercetare 

37.  
Anexa_II.1.5.3 Lista temelor de 

cercetare 
Anexa_II.1.5.3 Lista temelor de cercetare 

38.  

Anexa_II.1.5.4 Valorificarea 

rezultatelor cercetării ştiinţifice 

Anexa_II.1.5.4.1 Cercetări valorificate prin publicaţii 

39.  Anexa_II.1.5.4.1.a Lucrări ISI 

40.  Anexa_II.1.5.4.1.b Lucrări BDI 

41.  Anexa_II.1.5.4.1.c Lucrări CNCSIS 

42.  Anexa_II.1.5.4.1.d Factori de impact 

43.  Anexa_II.1.5.4.2 Cercetări valorificate prin conferinţe 

44.  
Anexa_II.1.5.5 Cercetare 

conform normei didactice 
Anexa_II.1.5.5 Cercetare conform normei didactice  

45.  
Anexa_II.1.5.6 Centru de 

cercetare STIMEDA 

Anexa_II.1.5.6.1 Proces verbal STIMEDA 

46.  Anexa_II.1.5.6.2 Statut Centru de Cercetare STIMEDA 

47.  Anexa_II.1.5.6.3 Plan de cercetare STIMEDA 

48.  
Anexa_II.1.5.7 Manifestări 

ştiinţifice organizate 
Anexa_II.1.5.7 Manifestări ştiinţifice organizate 

49.  
Anexa_II.1.6 

Baza materială 

Anexa_II.1.6.1 Spaţii de 

învăţământ  

Anexa_II.1.6.1.1 Lista spaţiilor de predare seminarizare 

50.  Anexa_II.1.6.1.2 Dotarea sălilor de predare 

51.  Anexa_II.1.6.1.3 Lista laboratoarelor didactice 
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52.  Anexa_II.1.6.1.4 Fişa laboratoarelor 

53.  Anexa_II.1.6.1.5 Dotarea laboratoarelor cu calculatoare 

54.  Anexa_II.1.6.1.6 Dotarea laboratoarelor cu software 

55.  Anexa_II.1.6.1.7 Centralizatorul spaţiilor învăţământ cercetare 

56.  Anexa_II.1.6.1.8 Locaţia laboratoarelor şi disciplinele deservite 

57.  Anexa_II.1.6.2 Prezezentarea 

bibliotecii 

Anexa_II.1.6.2.1 Prezezentarea bibliotecii 

58.  Anexa_II.1.6.2.2 Dotarea cu software a bibliotecii 

59.  Anexa_II.1.6.2.3 Fondul de carte destinat disciplinelor 

60.  Anexa_II.1.6.2.4 Fondul de reviste al bilbliotecii  

61.  Anexa_II.1.6.2.5 Fondul de carte propriu 

62.  

II.2 Criterii 

standarde şi 

indicatori de 

performanţă  

II.2.A 

Capacitatea 

instituţională 

Anexa_II.2.A.1. Structuri 

instituţionale, administrative şi 

manageriale 

Anexa_II.2.A.1.1 Organigrama facultăţii 

63.  Anexa_II.2.A.1.2 Plan strategic FSSA 

64.  Anexa_II.2.A.1.3 Plan operaţional FSSA 

65.  Anexa_II.2.A.1.4 Realizarea planului operaţional FSSA 

66.  
Anexa_II.2.A.2. Baza materială 

Anexa_II.2.A.2.1 Extras CF 

Anexa_II.2.A.2.2 Contracte cazare 

67.  Anexa_II.2.A.2.3 Contract de locaţiune sală de sport 

68.  Anexa_II.2.B 

Eficacitate 

educaţională 

Anexa_II.2.B.1 Nivel satisfacţie 

studenţi  
Anexa_II.2.B.1 Nivel satisfacţie studenţi  

69.  Anexa_II.2.B.2 Lista ore consultaţii Anexa_II.2.B.2 Lista ore consultaţii 

70.  Anexa_II.2.B.3 Lista tutori Anexa_II.2.B.3 Lista tutori 

71.  

II.2.C 

Managementul 

calităţii 

Anexa_II.2.C.1 Strategii şi 

proceduri 

Anexa_II.2.C.1.1 Lista comisiilor facultăţii 

72.  Anexa_II.2.C.1.2 Regulament funcţionare internă 

73.  Anexa_II.2.C.1.3 Raport CEAC Facultate 

74.  
Anexa_II.2.C.4.1 Evaluarea 

colegială 

Anexa_II.2.C.4.1.1 Programul evaluării 

75.  Anexa_II.2.C.4.1.2 Fisa colectiva a catedrei 

76.  Anexa_II.2.C.4.1.2 Raport evaluare colegiala SM 

77.  
Anexa_II.2.C.4.2 Evaluarea 

cadrelor didactice de studenţi 
Anexa_II.2.C.4.2.1 

Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de 

către studenţi 

78.  Anexa_II.2.C.4.3 Autoevaluări Anexa_II.2.C.4.3.1 Fişe autoevaluare cadre didactice 

 


