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I. INTRODUCERE 

 

A. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

A.1. Structurile instituționale, administrative și manageriale 

A.1.1. Cadrul juridic 
Înființată de către Fundația Sapientia din Cluj-Napoca în anul 2001, Universitatea „Sapientia” din 
municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Matei Corvin, nr. 4 a devenit o instituție de 
învățământ 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). Instituția integrată în sistemul național de învățământ superior, ca persoană juridică de 
drept privat și utilitate publică, deține un patrimoniu propriu, și funcționează în baza autonomiei 
universitare potrivit Cartei universitare (Anexa I.2.). Supusă periodic procedurii de evaluare externă a 
calității de către comisia de experți ai ARACIS a obținut la ultima evaluare, derulată în perioada 3-5 
decembrie 2015, calificativul încredere (http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari-
institutionale/rezultate/universitatea-sapientia-din-cluj-napoca/ ).  
Identificarea universității se realizează prin denumire (Universitatea „Sapientia” din municipiul 
Cluj-Napoca), Logo, sigiliu, ținută de ceremonie (robă și togă), ziua universității (3 octombrie), sediu 
(Str. Matei Corvin Nr.4, Cluj-Napoca, 400112, România) și adresa web: http://www.sapientia.ro/ro 
Universitatea structurată pe trei facultăți care își desfășoară activitatea în patru centre de studiu: Cluj-
Napoca, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș. Structura organizatorică actuală a 
universității este aprobată prin HG 640/2019 și 641/2019 (Anexa I.3.a Structura universității – 
programe de licență, Anexa I.3.b – Programe universitare de master). Conform acestora oferta 
educațională actuală a universității constă în 30 de programe de studii de licență, respectiv 11 domenii 
de studii de master cu 12 programe de studii. 

A.1.2. Misiunea și obiectivele instituției, integritate academică 
Misiunea Universității stabilită prin art. 6. al Statutului Fundației Sapientia și în Declarația 
Fondatorilor privind înființarea Universității (Anexa I.4) este preluată în Carta Universității (Anexa 
I.2): 

� misiunea didactică, definește ca prioritară o educație universitară performantă și de înaltă 
calitate, continuând astfel tradițiile învățământului superior în limba maghiară din Transilvania, 
contribuind totodată la dezvoltarea sistemului de învățământ superior românesc. 

� misiunea de cercetare științifică ce implică organizarea, desfășurarea și dezvoltarea activității 
de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, rezultatele obținute reprezentând sursa 
principală de creștere a competenței profesionale a cadrelor didactice. 

� misiunea civică și culturală, constând în organizarea vieții din spațiul universitar astfel încât 
aceasta să răspundă nevoilor comunității, stabilind relații profesionale ample, bazate pe 
principiile porților deschise, ale încrederii, dedicației și reciprocității, cu efecte benefice 
puternice asupra dezvoltării sociale, economice și culturale ale regiunii. Continuând tradițiile 
culturale și de învățământ în limba maghiară, Universitatea „Sapientia” își propune ca pe lângă 
educația tinerilor (incluzând și formarea inițială și continuă a personalului didactic) și cercetare 
să devină un forum cultural, științific și profesional al comunității maghiare din România.  

Carta Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca (Anexa I.2.), elaborată și validată conform Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011, constituie actul fundamental care trasează liniile directoare ale 
organizării și funcționării, statuează o relație specială între organizația fondatoare, Fundația Sapientia 
și Universitate, definește misiunea, principiile, funcțiile, obiectivele de bază, structura academică și 
instituțională a universității. Pentru desfășurarea eficientă a activităților Universitatea și-a elaborat în 
baza reglementărilor legale în vigoare anexele Cartei: 
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� Codul de etică și deontologie profesională (Anexa I.2.a),  
� Regulamentul de studii și examene (Anexa I.2.b1),  
� Regulamentul studiilor de master (Anexa I.2.b2),  
� Procedura de evaluare a activității profesionale a studenților (Anexa I.2.c), 
� Regulamentul de alegeri (Anexa I.2.d), 
� Codul drepturilor și obligațiilor studentului (Anexa I.2.e),  
� Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (Anexa I.2.f), 
� Regulamentul intern de funcționare (Anexa I.2.g), 

toate fiind postate pe site-ul Universității împreună cu celelalte reglementări interne 
(http://www.sapientia.ro/ro/regulamente-de-organizare-si-functionare/regulamente-si-proceduri). 
Regulamentele elaborate sunt revizuite periodic, fiind corelate cu legislația în vigoare și cu normele 
de aplicare emise de ministerul tutelar. 
Pentru perioada 2016-2020 universitatea a formulat o serie de obiective, printre care:  

� Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale a universității; 
� Acreditarea programelor de licență și evaluarea periodică a domeniilor de master; 
� Autorizarea de noi programe de licență și master; 
� Corelarea planificării profesionale și financiare, alocarea judicioasă a fondurilor; 
� Dezvoltarea resurselor umane, cadre didactice, personal auxiliar și administrativ; 
� Elaborarea și implementarea unei strategii de cercetare la nivel universitar care să țină 

seama de resursele umane și materiale; 
� Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituții de profil din țară și străinătate; 
� Dezvoltarea relațiilor cu mediul economic și social. 

Membrii comunității academice a Universității sunt informați cu privire la misiunea și obiectivele 
instituției, luând parte în definirea lor, în stabilirea și atingerea standardelor de calitate. Informarea 
membrilor comunității universitare se realizează prin postarea informațiilor și a documentelor pe 
paginile web a Universității și ale facultăților; prin buletinul electronic de informare periodică. În 
realizarea obiectivelor studenții sunt parteneri, punându-se un accent deosebit pe încurajarea afirmării 
personalității, dezvoltarea abilității lor intelectuale, potrivit talentului și aspirațiilor lor. 
Planul strategic în vigoare și planurile operaționale anuale sunt concepute în concordanță cu 
posibilitățile și aspirațiile membrilor comunității academice, având la bază documentele strategice ale 
facultăților, dezbătute și aprobate de forurile colective abilitate (Consiliile facultăților, Senat). Acestea 
constituie documente publice, accesibile pe pagina web a universității 
(http://www.sapientia.ro/ro/regulamente-de-organizare-si-functionare/strategia-de-dezvoltare). 
Gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile operaționale sunt dezbătute anual în Senat. 
Integritate, libertate academică, autonomie universitară. În scopul asigurării unui climat academic 
transparent și etic, Universitatea și-a definit în Codul de etică și deontologie profesională (Anexa I.2.a), 
document cunoscut de comunitatea academică și profesională, principiile care guvernează activitatea 
în colectivele universității. În vederea aplicării prevederilor codului, Universitatea are o Comisie de 
etică universitară care acționează prin intermediul unor practici și mecanisme specifice pentru 
menținerea unui climat bazat pe valori morale, integritate, libertate academică și pentru apărarea 
autonomiei universitare. Comisia de etică funcționează în baza propriului regulament (Anexa I.5). 
Universitatea face dovada aplicării celor prevăzute în cod prin Raportul anual al Comisiei de etică 
universitară, dezbătut în Senat (Anexa I.6).  
Răspundere și responsabilitate publică. Fiind o instituție particulară de învățământ superior, 
Universitatea „Sapientia” dispune de practici specifice de auditare internă la principalele tipuri de 
activități desfășurate, punând în evidență respectarea angajamentelor asumate, în condiții de 
transparență publică. Rectorul prezintă anual Raportul privind starea Universității 
(http://www.sapientia.ro/ro/regulamente-de-organizare-si-functionare/asigurarea-calitatii), care este o 
componentă a răspunderii publice și care include capitole referitoare la situația financiară a 
universității, situația programelor de studii, situația personalului instituției, rezultatele activităților de 
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cercetare, situația asigurării calității activităților în cadrul Universității, situația respectării eticii 
universitare și a eticii activităților de cercetare, situația posturilor vacante, situația inserției 
profesionale a absolvenților din promoțiile precedente. Raportul anual al Rectorului se prezintă și se 
avizează în Consiliul de administrație, se dezbate și se aprobă în Senatul Universității și în final în 
Consiliul Director al Fundației Sapientia. 
 

A.1.3. Resursa umană, conducere și administrație 

Personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ 
În anul universitar 2019-2020 Universitatea și-a început activitatea cu 201 cadre didactice titulare (din 
care 23 profesori, 46 conferențiari, 129 lectori/șef lucrări, 3 asistenți), 7 cadre didactice asociate 
angajate pe durată determinată, și 148 cadre asociate cu contract de muncă pe durată determinată, 
remunerați prin plata cu ora. Numărul cadrelor didactice pensionate angrenate în procesul didactic 
conform legii este 21, dintre care 10 profesori și 8 conferențiari. Aceștia ocupă fracțiuni de posturi, 
fără a depăși în nici un caz o normă didactică. 
Calitatea personalului didactic este asigurată printr-o recrutare exigentă, derulată conform 
Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice 
(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Metodologia%20pro
prie%20concurs%20didactic2018_RO.pdf) 
elaborat în baza legislației naționale. Concursurile didactice sunt organizate semestrial, cu respectarea 
dispozițiilor legale privind publicarea posturilor (jobs.edu.ro), înscrierea candidaților, derularea 
examenelor și validarea rezultatelor în consiliile facultăților, Consiliul de administrație și Senat, și 
postarea informațiilor pe site-ul universității (http://www.sapientia.ro/ro/cariera).  
Sarcinile didactice și de cercetare anuale ale personalului didactic titular și asociat se stabilesc pe baza 
statelor de funcții, elaborate la nivelul departamentelor, conform Procedurii de întocmire a statelor de 
funcții (Anexa I.61), sarcinile specifice fiind stipulate în Fișa postului, anexa a contractului individual 
de muncă (Anexa I.7).   
În activitățile didactice și de cercetare din cadrul Universității „Sapientia” sunt angrenați 184 de 
personal didactic auxiliar și personal administrativ cu studii de specialitate în concordanță cu specificul 
postului. Atribuțiile acestora din urmă sunt stabilite în Fișa postului, anexă la contractul individual de 
muncă (model în Anexa I.8).  
Conducerea universității 
Conducerea Universității „Sapientia”, a facultăților și a departamentelor este asigurată de cadre 
didactice titulare, având funcții de profesor, conferențiar sau șef lucrări cu titlul științific de doctor. 
Alegerea în funcțiile de conducere s-a realizat conform Metodologiei pentru organizarea și 
desfășurarea referendumului de alegere a rectorului (Anexa I.9), Regulamentului de organizare și 
desfășurare a alegerilor (Anexa I.2.d.) și Metodologiei de desemnare a decanilor (Anexa I.10). Modul 
de subordonare a funcțiilor și responsabilităților la nivelul structurilor academice și administrative este 
prezentat în Organigrama Universității revizuit periodic (Anexa I.11) și a celor de la nivel de 
facultăților.  
Organismele de conducere la nivelul Universității „Sapientia” sunt Senatul universitar și Consiliul de 
administrație.  
Senatul universitar ales prin votul universal, direct și secret al membrilor comunității academice 
(cadre didactice, cercetători și studenți), are în componența sa personal academic (75%) și studenți 
(25%) și își desfășoară activitatea conform unui Regulament propriu de funcționare (Anexa I.12). 
Senatul are Comisii de specialitate din componența cărora fac parte și studenții (Anexa I.13 Comisiile 
Senatului). Deciziile Senatului sunt făcute public pe pagina web a instituției. 
Consiliul de administrație al Universității „Sapientia”, numit de Consiliul Director al Fundației 
Sapientia, este format din rector, prorectori, director general administrativ, decani, delegații 
Consiliului Director al Fundației și secretarul șef al universității, funcționează în baza legislației în 
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vigoare și a Cartei universității. Ședințele săptămânale se desfășoară conform programului stabilit la 
începutul anului /semestrului, fiind utilizat și sistemul de video-conferință.  
Rectorul ales în conformitate cu rezultatele Referendumului prin vot universal, direct și secret al 
tuturor cadrelor didactice din cadrul Universității și de reprezentanții studenților din Senatul universitar 
și din consiliile facultăților, dintre candidații validați de Consiliul Director al Fundației Sapientia a fost 
confirmat în funcție de Ministerul Educației Naționale (Anexa I.14 Ordinul de confirmare a 
Rectorului). Conducerea operativă a Universității „Sapientia” este preocupată de dezvoltarea unei 
culturi a calității activităților de învățământ și cercetare și de gestiune a bunurilor, după cum rezultă și 
din declarația Rectorului (Anexa I.15). Avizul de legalitate asupra tuturor demersurilor pe care le 
întreprind structurile de conducere este asigurat de un consilier juridic.  
Management strategic. Universitatea „Sapientia” și-a elaborat strategia proprie, cu orizont până în 
anul 2020 (Anexa I.16) și planuri operaționale anuale pentru realizarea acesteia (Anexa I.17.a și Anexa 
I.17.b). Realizarea obiectivelor planurilor operaționale este analizat anual în Senatul universității 
(Anexa I.18). 
Administrație eficace. Structurile administrative ale Universității „Sapientia” sunt organizate la nivel 
central și la nivelul centrelor de studiu. La nivel central există Secretariatul Rectoratului, coordonat de 
secretarul șef, Direcția Generală Administrativă, coordonat de directorul general administrativ, în 
subordinea căreia există compartimentele de resurse umane, respectiv financiar-contabil. La nivelul 
centrelor de studiu funcționează câte un Decanat cu Secretariat, respectiv o Direcție Administrativ-
Economică, cu compartimentele aferente. Bibliotecile centrelor de studiu dispun de personal adecvat 
cu studii de specialitate, fiind coordonate de câte un șef de bibliotecă (fiind încadrate în total 13 
persoane).  
 

A.2. Baza materială 

A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate 
Universitatea are în proprietate un patrimoniu generos, compus din clădiri de patrimoniu (Cluj-
Napoca) si clădiri noi (Cluj-Napoca, Tg. Mureș) ori renovate recent (Miercurea Ciuc) (Anexa I.19.a - 
acte de proprietate), dotate în mod corespunzător desfășurării unei activități academice de nivel. 
Dispune de bază didactică și de cercetare științifică aferentă, care contribuie la creșterea performanțelor 
academice și științifice ale resursei umane ce se formează în acest cadru.  
Spații de învățământ, cercetare științifică și pentru alte activități.  
Universitatea dispune în trei centre de studiu – Cluj-Napoca, Tg. Mureș, Miercurea Ciuc – de imobile 
în proprietate (peste 90% din întregul spațiu folosit – (Anexa I.19.b. Situația spațiilor de învățământ), 
iar în centrul de studiu Sfântu Gheorghe de imobile închiriate (Anexa I.20 Acte de închiriere Spațiu 
Sf. Gheorghe). Pentru desfășurarea activităților la disciplina de Educație fizică se apelează la spații 
închiriate: Târgu Mureș (Anexa I.21.a), Miercurea Ciuc (Anexa I.21.b), Cluj-Napoca (Anexa I.21.c) 
și Sfântu Gheorghe (Anexa I.21.d).  
 
Dotare 
Dotările sălilor de curs, de seminarii cu sisteme audio-video (a se vedea Anexa I.22) facilitează 
predarea, învățarea și înțelegerea materialului de specialitate, iar dotarea laboratoarelor cu aparatură 
modernă, instalații, utilaje independente este corespunzătoare actului didactic și de cercetare (a se 
vedea Anexa I.23). Universitatea are în dotare 965 calculatoare cu acces la internet și care dispun de 
softurile aferente activității, didactice și de cercetare, administrative și de evidență financiar-contabilă, 
după caz (Anexa I.24). Instituția dispune de un sistem performant de videoconferințe care permite 
interconectarea centrelor de studiu. Universitatea dispune de spații alocate activității de cercetare 
științifice – laboratoare și bază experimentală – prezentate în Anexa I.25. 
Biblioteca universității este formată din patru filiale care funcționează în cadrul centrelor de studiu, 
având săli de lectură (330 locuri) dotate cu un număr adecvat de calculatoare și terminale (32) legate 
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în rețea, un fond de carte în continuă creștere (cca. 115000 volume), acces on-line la bazele de date 
științifice și la alte servicii specifice (Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, MatSciNet, 
JSTOR, EBSCO etc.), asigură schimburi interbibliotecare, servicii specifice conform cu Regulamentul 
de funcționare. (http://www.sapientia.ro/data/szabalyzatok-hu/4%20melleklet%20-
%20Regulamentul%20de%20func%C5%A3ionare%20a%20Bibliotecii.pdf). Informații detaliate 
despre bibliotecile din cele patru centre de studii sunt prezentate pe web-site-ul acestora. 
Instituția dispune în momentul de față de spații de cazare proprii la Centrul de studiu Miercurea Ciuc 
(290 locuri de locuri în 90 de camere a 3-4 locuri fiecare), Centrul de studiu Târgu Mureș (240 locuri) 
și spații închiriate la centrul de studiu din Cluj-Napoca (38 locuri) (Anexa I.26.a - Contract de 
închiriere). În centrul de studiu Sf. Gheorghe Hotelul studențesc Fidelitas pune la dispoziția studenților 
21 camere de 4 locuri fiecare (Anexa I.26.b - Contract de închiriere). În toate centrele de studii există 
cantine și săli de mese. Universitatea dispune de 8 camere de oaspeți la Cluj-Napoca, de 17 la 
Miercurea Ciuc și 7 la Târgu Mureș, asigurând cazarea cadrelor didactice și a studenților aflați în 
diferite stagii de mobilitate (în cadrul programelor Erasmus+, Makovecz).  
Resurse financiare  
Universitatea „Sapientia” are buget anual constituit din fonduri repartizate de Fundația Sapientia și din 
venituri proprii. Alocațiile de la Fundația Sapientia sigură atât cheltuielile pentru investiții, pentru 
salarii cât și o mare parte din cheltuielile de funcționare, iar veniturile proprii din diferite taxe, din 
cercetare și servicii contribuie la închiderea balanței de venituri și cheltuieli, instituția neavând creanțe 
față de terți. 
Sistemul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți 
Universitatea „Sapientia” sprijină pe multiple căi studenții. Celor cu situație bună la învățătură acordă 
burse de merit sau de studii. Studenții nevoiași beneficiază de burse sociale, cumulabile cu bursele de 
studii sau de merit, iar pentru situații speciale sau performanțe deosebite realizate Universitatea acordă 
burse ocazionale. Pentru stimularea cercetării științifice studențești se asigură burse și premii, 
recompensând activitatea de excelență în cercetare. Acordarea burselor studențești se face conform 
Regulamentului de burse (Anexa I.27).  
Personalul administrativ ai serviciilor studențești este format din 19 de angajați, care asigură 
funcționarea în bune condiții a căminelor, cantinelor și a bufetelor studențești, precum și a altor 
facilități. În centrele de studiu Miercurea Ciuc și Târgu Mureș viața spirituală a studenților este 
suportată de reprezentanți ai cultelor istorice maghiare din Transilvania. Universitatea asigură de 
asemenea condițiile de funcționare pentru birourile organizațiilor studențești din facultăți.    

A.3. Cooperarea națională și internațională 

Până la ora actuală Universitatea „Sapientia” a semnat acorduri de cooperare cu 37 universități și 
institute de cercetare din țară și din străinătate (http://www.sapientia.ro/ro/parteneri) și participă în trei 
rețele în programul CEEPUS. În urma obținerii Cartei Erasmus (RO CLUJNAP07, EUC-No: 264386-
IC-1-2013-1-RO-ERASMUS-EUCX-1), Universitatea „Sapientia” a elaborat regulamentele specifice 
pentru diferitele tipuri de mobilități: studențești de studiu și de plasament, ale personalului pentru 
predare și ale personalului pentru formare. Începând din anul academic 2013/2014 Universitatea 
participă la programele de mobilități europene Erasmus și Erasmus+, încheind acorduri specifice de 
colaborare în acest scop cu 49 de instituții de învățământ superior din 16 state, în cadrul programului 
Erasmus+ KA103 și, începând din anul universitar 2017/2018, a programului KA107.  
În anul universitar 2018/2019 au participat la mobilități de studiu un număr de 48 de studenți, la 
mobilități de plasament un număr de 91 de studenți însemnând că 6,15% din efectivul de studenți a 
luat parte în mobilități, Din partea cadrelor didactice și administrative 149 persoane au participat la 
mobilități de predare (60) sau formare (89). Totodată universitatea a primit în cadrul acestui program 
12 studenți, 73 cadre didactice și 59 cadre administrative din străinătate (detalii în Anexa I.28 ). 
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B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

B.1. Conținutul programelor de studiu 

B.1.1. Structura și prezentarea programelor de studii 
Structura programelor de studii. Universitatea „Sapientia” realizează pregătirea profesională a 
studenților la 30 de programe de licență, învățământ cu frecvență (27 programe de studiu acreditate și 
3 programe autorizate provizoriu), și 12 programe de studiu de master în 11 domenii acreditate, 
conform cu HG în vigoare (Anexa I.3.a și Anexa I.3.b)  
Conținutul programelor de studiu de licență și de master, reflectat prin planurile de învățământ și 
fișele disciplinelor aferente, se stabilește astfel, încât să satisfacă cerințele standardelor generale și 
standardelor specifice ale comisiilor de specialitate ARACIS, precum și exigențele pieței forței de 
muncă.  
Relevanța profesională a programelor de studii este monitorizată de responsabilii programelor de 
studii în concordanță cu dezvoltarea cunoașterii din domeniu. 
Diferențierea în realizarea programelor de studii aparținând unui domeniu de licență se efectuează 
în conformitate cu procentul stabilit prin standardele ARACIS, mai ales prin disciplinele de 
specialitate. 
Oferta de programe de studii de licență și de master a universității este completată de programele de 
formare psihopedagogică în vederea obținerii calificării pentru profesia didactică de nivel I și nivel II 
(Anexa I.29.a), organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic atât paralel cu 
studiile universitare cât și în regim postuniversitar (Vezi Anexa I.29.b ).  

B.1.2. Admiterea studenților 

Principii ale politicii de admitere la programele de studii oferite de instituție  
Admiterea studenților are loc în baza Regulamentului de admitere al Universității și a 
Regulamentelor/Procedurilor de admitere proprii ale facultăților, derivate din prima, toate revizuite 
anual conform Ordinului Ministrului. (Anexa I.30 - Regulamentul de admitere). Înscrierea se face 
numai pe baza diplomei de bacalaureat sau echivalentă, respectiv a adeverinței care înlocuiește 
diploma de bacalaureat, recunoscute oficial. Regulamentele în vigoare prevăd probe de admitere 
specifice pentru fiecare program de studiu în parte, iar la calculul mediei generale de admitere pot fi 
luate în considerare media generală de la bacalaureat și – în cazul programelor de master – media 
generală a examenului de finalizare a studiilor. Candidații din statele UE sunt înscriși conform 
procedurilor și cu aprobarea ministerului de resort.  
Cifra de școlarizare, propusă anual de Senat, la sugestia facultăților, vizată de Consiliul de 
administrație și aprobată de Consiliul Director al Fundației, se încadrează în cifrele referitoare la 
capacitatea de școlarizare aprobate de ARACIS, respectiv de MEN. Informațiile privind admiterea 
(programele de studiu, cifrele de școlarizare aprobate, criterii de admitere) sunt aduse la cunoștința 
celor interesați, prin postare pe site-ul universității (http://www.sapientia.ro/ro/admitere) și tipărirea 
anuală a Ghidului admiterii (http://www.sapientia.ro/hu/hirek/online-is-lapozhato-a-2020-as-
felveteli-tajekoztato-fuzet), care se distribuie instituțiilor de învățământ preuniversitar, asociațiilor de 
tineret, birourilor de informații pentru elevi din zonele geografice interesate.  
Promovarea Universității și a programelor sale de studiu prin presă, radio, televiziune, pliante, afișe, 
târguri educaționale, porți deschise, vizite de promovare în licee, pe site-ul universității și alte foruri 
on-line este completată prin acțiuni specifice organizate de centrele de studiu (Concursuri pentru elevi 
Concursul internațional ECN din Târgu Mureș, Zilele Talentelor la „Sapientia” –„Sapi tehetségnap” 
Concurs de traducere și interpretare „Gúzsba kötve táncolni”, Concurs de Studii de caz în domeniul 
afacerilor pentru liceeni, Concursuri de științe ale naturii „Laborkukac” și „CSI”).  
Înmatricularea candidaților declarați reușiți se face prin decizia rectorului. În urma deciziei studenții 
sunt înscriși în Registrul matricol, fiecăruia fiindu-i atribuit un număr matricol. Cursanții încheie un 
Contract de școlarizare (Anexa I.31) valabil pe toată perioada de școlaritate. Statutul de student este 
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reconfirmat anual, printr-un Contract de studiu (Anexa I.32), încheiat între studentul care a îndeplinit 
condițiile de promovare și – după caz – cele financiare stipulate în regulamente și de conducerea 
facultății. 
Organizarea studiilor 
Activitatea profesională a studenților este organizată în conformitate cu planurile de învățământ ale 
programelor de studiu autorizate sau acreditate. Derularea procesului de predare, învățare și evaluare 
se realizează pe baza Regulamentului de studiu (Anexa I. 2.b1) a Procedurii de evaluare a activității 
profesionale a studenților (Anexa I.2.c), a Regulamentului de studii de master (Anexa I.2.b.2) si a 
Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică (Anexa I.29.b). 
Fișele disciplinelor, întocmite în format unitar, revizuite anual, precizează pe lângă numărul de credite 
cuantumul de ore, repartiția acestora pe activități, condiționările, informații despre titular/titularii de 
disciplină, modul de derulare a evaluării, ponderea notelor/punctajelor obținute la diferite activități, 
bibliografia minimală accesibilă și competențele asociate cu disciplina (Anexa I.60).  
Formațiile de studiu sunt dimensionate în concordanță cu mărimea și cu dotarea sălilor, a studiourilor, 
a laboratoarelor de informatică și de specialitate, cu respectarea Standardelor specifice ARACIS 
(detalii în Anexa I.33).  
Studenții au posibilitatea de a îndeplini mai mult de 60 de credite într-un an, precum și de a urma 
studii paralele la cel mult încă o specializare în cadrul Universității sau în afara ei. Promovarea în anul 
următor este condiționată de realizarea a cel puțin 40 puncte de credit în anul universitar anterior. 
Evidența situației școlare se realizează în mod centralizat, pe de o parte prin sistemul informatic de 
gestiune a studiilor Neptun, care generează și cataloagele formelor de verificare, respectiv 
documentele legate de studii, inclusiv actele de studii, iar pe de altă parte prin Registrele matricole 
care se completează, de regulă la încheierea anului universitar. 

B.2. Rezultatele învățării 

B.2.1. Valorificarea calificării universitare obținute  
Facultățile responsabile cu organizarea și derularea procesului de învățământ dispun de mijloace și 
proceduri pentru a evalua calitatea și nivelul competențelor și abilităților dobândite de studenți, astfel 
încât aceștia să poată răspunde exigențelor angajatorilor, să se poată angaja pe piața muncii, să dezvolte 
o afacere proprie, să realizeze o carieră profesională, să continue dezvoltarea profesională prin alte 
studii universitare etc., corespunzător calificărilor. Evaluarea studenților se face în baza 
Regulamentului de studii în sistemul de credite transferabile, Regulamentul studiilor de master și a 
Procedurii de evaluare a activității profesionale a studenților (Anexa I.2.b1, I.2.b2, I.2.c).  
Examenul de finalizare a studiilor este organizat conform legii și Metodologiei proprii de organizare 
a examenelor de finalizare a studiilor (Anexa I.34) pentru programele proprii acreditate, respectiv 
autorizate provizoriu din același domeniu de licență sau asemănătoare, acestea din urmă cu acordul 
ARACIS. Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor prevede obligatoriu 
ca un membru al comisiei și fie specialist din afara universității/facultății, iar în vederea asigurării 
originalității lucrărilor și proiectelor de licență sau disertație, toate lucrările sunt supuse verificării prin 
sistemul antiplagiat „Turnitin”. 
Centrul LinguaSap a stabilit modalitatea de verificare a competențelor lingvistice ale absolvenților 
(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/1%20melleklet%20-
%20Regulament_de_org%20_examene_LinguaSap.pdf) și calendarul evaluărilor.  
Cunoștințele dobândite, probate cu ocazia examenelor de finalizare a studiilor, asigură un grad ridicat 
de promovare (cca 93%), după cum rezultă și din datele prezentate în Anexa I.35. 
Universitatea eliberează absolvenților Adeverință de absolvire (model Anexa I.36.a) respectiv, celor 
care au promovat examenele de finalizare a studiilor, diploma de licență sau diploma de inginer, 
respectiv diploma de master însoțită de Suplimentul la diplomă, conform legislației în vigoare (model 
Anexa I.36.b și Anexa I.36.c). Eliberarea actelor de studii se desfășoară în conformitate cu Procedura 
de eliberare a actelor de studii (Anexa I.36.d), întocmită în conformitate cu legislația în vigoare. 
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Absolvenților care nu au susținut cu succes examenul de finalizare a studiilor li se eliberează, la cerere, 
Certificatul de studii universitare de licență/master (Anexa I.37.a) însoțit de Situația școlară (model 
Anexa I.37.b).  
Sprijinirea studenților dotați se realizează prin Colegii de specialitate, unde membrii acestora își pot 
desăvârși pregătirea în domeniul de știință îmbrățișat (Colegiul Kiss Elemér, Colegiul Bölöni Farkas 
Sándor, Colegiul Collegium Iuridicum, prin Programul de susținere a excelenței studențești. Premiul 
„Sapientia Maximus” se acordă anual studenților cu rezultate științifice deosebite. Anual în fiecare 
centru de studiu sunt organizate Sesiuni ale cercurilor științifice și de creație studențești 
(http://www.sapientia.ro/ro/conferinte-stiintifice-studentesti). Laureații locali participă apoi la 
conferințe studențești organizate la nivel național și nu de puține ori sunt prezenți și în confruntări 
internaționale.  
Indicatoarele privind inserția absolvenților pe piața muncii în domeniul calificării obținute se 
cifrează în jur de 50%, prezentând diferențe semnificative între specialități (peste 80% la informatică 
și informatică aplicată, TCM și sub 40% la unele programe din domeniul științelor sociale sau 
umaniste).  
Gradul de continuare a studiilor de licență se cifrează în jurul valorii de 35%. 
Nivelul de satisfacție a absolvenților este evaluat anual pe baza unui chestionar aprobat de Senat 
(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/RO/1%20melleklet
%20%20-%20kerdoiv_vegzett_elegedettseg(1).pdf), cca 80% dintre absolvenți fiind mulțumiți sau 
foarte mulțumiți de mediul de învățare oferit de Universitate.  
Facultățile asigură pentru fiecare program de studiu câte un tutore de specialitate (Anexa I.38) ai căror 
atribuții legate de consilierea și îndrumarea studenților sunt prevăzute în Regulamentul de studii, iar 
departamentele care gestionează specializările numesc câte un responsabil de an de studii. În cadrul 
fiecărui centru de studiu s-a înființat conform unui regulament specific un Centru de consiliere și 
orientare în carieră a studenților (Anexa I.39).  
 

B.3. Activitatea de cercetare științifică și creație artistică 

B.3.1. Programe de cercetare 
Programarea și organizarea cercetării. Universitatea „Sapientia” are o strategie proprie privitoare 
la cercetarea științifică (Anexa I.40), aprobată de Senatul Universității și planuri anuale (Anexa I.41). 
Tematica planurilor de cercetare științifică este stabilită în raport cu prioritățile definite în strategie, de 
tematicile actuale naționale și europene ale cercetării științifice. Fiecare facultate își dezvoltă propriul 
program de cercetare științifică, dezbătut și aprobat de Consiliul facultății.  
Realizarea cercetării. Specific universității este faptul că prin Institutul Programelor de Cercetare - 
IPC al Fundației Sapientia (Anexa I.42 - Statutul IPC), personalul didactic și studenții au posibilitatea 
obținerii de granturi individuale sau colective pe bază de concurs (Anexa I.43 – concurs proiecte de 
cercetare). Selecția temelor are la bază punctajul acordat de experți evaluatori externi, personalități din 
țară și străinătate ale domeniilor de știință vizate. La aceste granturi oferite de IPC pot participa și 
studenții cooptați în colective mixte cadre didactice și studenți (Anexa I.44 Lista granturilor IPC în 
derulare). Granturile naționale și internaționale atrase de cadrele didactice ale universității în ultimii 
ani sunt prezentate în Anexa I.45. 
Valorificarea cercetării științifice. Modul de valorificare a cercetării este analizat la nivel de Senat. 
Raportul anual prezentat este dezbătut și aprobat în Senatul universității (Anexa I.46). Odată cu 
consolidarea structurii departamentelor numărul de publicații prezintă un trend ascendent, o parte 
dintre acestea apărând în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date (Anexa I.46).  
O modalitate importantă de valorificare a cercetării constituie organizarea și participarea la 
manifestări științifice și artistice. În perioada scursă de la precedenta evaluare externă Universitatea 
„Sapientia” a devenit forumul unor ample dezbateri științifice, culturale și profesionale, organizând 
diferite manifestări științifice, mese rotunde, dezbateri pe teme de interes regional sau local. Dintre 
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acestea menționăm: Apele minerale în Regiunea Carpatică, Conferința de Imagologie: Universitatea 
de Vară de Relații Publice, Conferința de Știința Mediului în Bazinul Carpatic, Conferința de Cinema 
și Studii Media din Transilvania, Conferința MACRo, Conferința Matinfo, Conferința de Științe 
Economice în Bazinul Carpatic (informații suplimentare pe pagina de web a facultăților). Lista 
manifestărilor științifice, culturale și de artă organizate de Universitate în perioada 2017-2018 este 
redată în Anexa I.47.  
Revista științifică a Universității, Acta Universitatis Sapientiae, fondată în 2008, publică articole peer 
reviewed, în domeniile Științe ale naturii, Științe tehnice și agricole, Științe juridice și științe 
economice, Arte și litere, Științe sociale. Până la ora actuală au fost publicate 170 de numere în cadrul 
celor 12 serii. Seriile revistei Acta Universitatis Sapientiae sunt incluse în 60 de baze de date 
internaționale dintre care evidențiem: Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index 
(Mathematica, Informatica, Film and Media Studies), Clarivate Analytics - Web of Science 
(Mathematica, Informatica, Film and Media Studies), Elsevier – SCOPUS (Mathematica, 
Philologica). Detalii sunt prezentate în Anexa I.48 și pe site-ul revistei (http://www.acta.sapientia.ro/).  
Editura Universității „ Editura Scientia”, a publicat pe lângă rezultatele cercetărilor interne cărți de 
specialitate și manuale, cursuri universitare, îndrumare necesare în procesul de învățământ. Informații  
suplimentare se regăsesc pe pagina web a editurii (http://www.sapientia.ro/ro/editura-scientia) și în 
Anexa I.49. 

B.4. Activitatea financiară 

B.4.1. Buget și contabilitate 
Universitatea are un buget propriu de venituri și cheltuieli (vezi Anexa I.50 - Bugetul pe anul 
universitar 2019/2020), defalcat pe centre de studii. Resursele financiare sunt asigurate majoritar de 
Fundația Sapientia. Veniturile proprii sunt utilizate de centrele de studii pentru acoperirea cheltuielilor 
de administrare.  
Modul de execuție bugetară este evaluat anual, după sfârșitul anului financiar, atât la nivelul 
Universității, cât și la nivelul Fundației Sapientia. Rapoartele anuale de execuție bugetară, respectiv 
rapoartele de gestiune pe anii precedenți sunt dezbătute și adoptate de Senatul universității (Anexa I.51 
– Raportul de gestiune pe anul universitar 2017/2018). Cheltuielile cu salariile nu au depășit procentul 
de 65% care îi asigură instituției o funcționare sustenabilă.  
Contabilitatea instituției este organizată în conformitate cu Ordinul nr. 3103 din 2017 emis de 
Ministerul Finanțelor Publice, și condusă centralizat. În contabilitate se utilizează programe 
informatice actualizate (Wincont, Winimob) în deplină transparență. Punctele de lucru își desfășoară 
activitatea financiară în mod autonom, dispunând asupra cheltuielilor în limita bugetului de venituri și 
cheltuieli aprobat. Operațiunile înregistrate la punctele de lucru sunt folosite de DGA la întocmirea 
balanței și bilanțul anual consolidat (Anexa I.52.a și I.52.b). Anual se efectuează inventarul bunurilor 
datele fiind consemnate în Registrul de inventar.  
În compartimentele economice există personal angajat care are studii de specialitate, contabilul șef 
având studii superioare în domeniul economie, fiind calificat ca expert contabil. Evoluția structurii 
cheltuielilor Universității în perioada 2014–2018 este prezentată în Anexa I.53). 
Cuantumul contribuției studenților la cheltuielile de școlarizare, diferențiat pe centre de studiu, ca și a 
taxelor administrative unitare pe instituție sunt aprobate în Senat. Hotărârea Senatului este adusă la 
cunoștința cursanților prin afișare la sediul facultăților și prin postare pe site. ( 
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/Taxe%20administrative_
2019.pdf).  
Prin decizia Consiliului Director al Fundației Sapientia a fost numit un auditor intern care periodic 
analizează independent și obiectiv activitatea din cadrul unităților Universității „Sapientia”. Activitatea 
financiar-contabilă și de gestionare a fondurilor este supusă anual la audit extern de către societăți de 
audit recunoscute. 
(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/raport%20audit%202018.pdf)  



Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca                                                                   Programul de studiu: Știința mediului 

 

 14

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

Universitatea dispune de structuri specifice pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel instituțional 
(CEAC), la nivelul facultăților (CEACF) și a programelor de studii (responsabilii programelor de 
studiu). Declarația rectorului privind politica calității (Anexa I.15), rapoartele anuale ale CEAC și 
planurile operative referitoare la implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea calității sunt postate 
de site (http://www.sapientia.ro/ro/regulamente-de-organizare-si-functionare/asigurarea-calitatii). 

C.1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității  

C.1.1. Structuri și politici pentru asigurarea calității  
Organizarea sistemului de asigurare a calității. La nivelul Universității „Sapientia” structura 
specifică de evaluare și asigurare a calității o reprezintă Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 
(CEAC), înființată înființată în conformitate cu legislația națională și a Regulamentului de asigurare a 
calității Universității (Anexa I.54). CEAC își desfășoară activitățile în baza propriului regulament 
(Anexa I.55) în strânsă colaborare cu comisiile corespondente constituite la nivelul fiecărei facultăți 
(CEACF).  
Politici și strategii pentru asigurarea calității. Universitatea urmărește cu prioritate asigurarea 
calității următoarelor activități: predare-învățare, cercetare științifică, conducere și administrație. 
În ceea ce privește activitatea de predare-învățare, dat fiind numărul relativ redus de studenți și 
diversitatea mare a programelor de studii, asigurarea calității pune accent pe centrarea activității pe 
student. Pentru aceasta, studenții sunt parteneri în procesele de evaluare a calității, fiind chestionați 
periodic cu privire la procesul instructiv-educativ, respectiv la serviciile asigurate de universitate. 
Organizația studențească întocmește anual un Raport asupra modului de îndeplinire a obligațiilor 
instituției prevăzute în Codul studenților, postat pe site. 

C.2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de studii  

C.2.1. Aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii și a diplomelor 
ce corespund calificărilor 
Inițierea, aprobarea programelor de studii noi se realizează după prealabila obținere a acordului de 
finanțare din partea Consiliului Director al Fundației Sapientia, conform prevederilor regulamentului 
din Anexa I.56, iar modificarea și evaluarea internă a acestora conform procedurilor din Anexa I.57 și 
Anexa I.58. Astfel, facultățile, prin comisiile specifice, monitorizează, revizuiesc și după caz operează 
modificări ale programelor de studiu. Activitatea demarează la începutul semestrului II și se finalizează 
printr-o dezbatere în Consiliului facultății, respectiv în Consiliului de administrație al Universității, 
desfășurată în luna mai. Modificările de programe de studii avizate pozitiv de Consiliul de 
administrație sunt apoi dezbătute în Senat, întrând în vigoare din anul universitar următor aprobării. 
Corespondența dintre diplome și calificări Universitatea „Sapientia” a realizat evaluarea tuturor 
programelor de studii din punctul de vedere al corespondenței conținutului acestora cu noile standarde 
specifice ale ARACIS. Programele de studii derulate în Universitate au fost înscrise în Registrul 
Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), fapt atestat prin adeverința eliberată de 
ANC (vezi Anexa I.59). Corespondența dintre diplomele eliberate și calificările dobândite de 
absolvenți sunt evaluate intern și extern (de ARACIS).  

C.3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării  

C.3.1. Evaluarea studenților  
Evaluarea rezultatelor învățării se realizează în baza Regulamentului de studiu (Anexa I.2.b1) și a 
Procedurii de evaluare a activității profesionale a studenților (Anexa I.2.c) în conformitate cu criteriile 
și metodele precizate în fișele disciplinelor (Anexa I.60), documente publice postate de regulă pe site 
sau prezentate studenților la începutul semestrului.  
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Integrarea examinării în proiectarea predării și învățării, pe cursuri și programe de studii. 
Fiecare curs este proiectat astfel încât să îmbine armonios predarea și învățarea. Procedeele de 
examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și sunt aduse la cunoștința 
studenților la primele ore de contact, prin prezentarea detaliată a Fișei disciplinei.  
Senatul dezbate la fiecare început de semestru rezultatele obținute de studenți în semestrul anterior, 
analizând cauzele problemelor semnalate, căutând totodată soluțiile acestora.  
Examenele de finalizare a studiilor sunt reglementate prin metodologie proprie (Anexa I.34), revizuită 
anual în baza metodologiei specifice elaborate de minister.  

C.4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral  

C.4.1. Calitatea personalului didactic și de cercetare  
Competențele cadrelor didactice și raportul dintre numărul de cadre didactice și studenți. 
Asigurarea unui corp profesoral propriu, cu o pregătire adecvată exigențelor formulate în Declarația 
Rectorului cu privire la calitatea actului didactic și de cercetare stă în atenția manegementului 
universitar. Încadrarea cadrelor didactice se face prin concurs. Competențele fiind dovedite prin 
diplomele de studii universitare, de master, de doctorat, de abilitare, respectiv de activitate de cercetare 
în domeniu disciplinelor predate. Odată cu consolidarea finanțării procesului didactic Consiliul de 
administrație a universității a stabilit numărul minim de studenți cu care se poate demara o specializare 
(10 studenți la programele de licență, 7 studenți la ciclul de master). Acest număr relativ redus de 
studenți pe programe de studiu face ca raportul studenți / cadre didactice să fie mai scăzut decât cel 
optim stabilit de Senat în 2007, actualmente media pe universitate fiind 11,2 studenți pe cadre didactice 
titulare, respectiv 5,7 studenți pe posturi didactice. Numărul de studenți în cadrul grupelor se stabilește 
odată cu întocmirea anuală a Statelor de funcții, fiind stipulate în procedura de întocmire a statelor de 
funcții (Anexa I.61). La stabilirea mărimii formațiilor de studii se au în vedere atât Standardele 
specifice ale ARACIS (grupe de 25-30 studenți, subgrupe de maxim 15 studenți), cât și sustenabilitatea 
financiară. 
Evaluarea colegială se realizează anual, pe baza unui Regulament de evaluare colegială (Anexa I.62), 
care are două componente: unul strict profesional, altul vizând comportamentul în colectivul 
departamentului. Anual se realizează și o evaluare de către management a cadrului didactic ce are 
la bază o autoevaluare multicriterială conform cu Formularul de autoevaluare a cadrelor didactice 
(Anexa I.63).  
Evaluarea personalului didactic de către studenți. Această activitate coordonată la nivelul facultății 
se realizează în baza unui Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenți (Anexa I.64). 
Rezultatele sunt aduse la cunoștința cadrelor didactice de directorul de departament, analizate și sunt 
făcute publice pe site. 

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării  

C.5.1. Resurse de învățare și servicii studențești  
Disponibilitatea resurselor de învățare. Universitatea „Sapientia” prin bibliotecile facultăților oferă 
resurse de învățare corespunzătoare în domeniile de specialitate fiecărui program de studiu, 
materializat prin creșterea numărului publicațiilor achiziționate, a lărgirii accesului la baze de date 
internaționale, prin sprijinirea editării de cursuri și îndrumare. Editura Scientia funcționează pe baza 
unui regulament propriu (Anexa I.65) conform unui plan editorial anual aprobat de Consiliul de 
administrație (http://www.sapientia.ro/ro/editura-scientia), iar publicarea cursurilor îndrumarelor și a 
altor materiale necesare procesului didactic se realizează în baza regulamentului intern de publicare 
(Anexa I.66). 
Predarea, ca sursă a învățării. Fiecare cadru didactic dispune de strategii și metode proprii de predare 
și de stimulare a învățării, pe care le aduce la cunoștința studenților la prezentarea Fișelor disciplinelor. 
Sistemul electronic NEPTUN de gestiune a activității profesionale a studenților oferă posibilitatea de 
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postare a fișelor disciplinelor, a cursurilor predate, a îndrumarelor de laborator, a temelor pentru acasă, 
a unor exerciții și probleme necesare aprofundării cunoștințelor prezentate la prelegeri. 
Programe de stimulare și recuperare. Fiecare facultate aplică măsuri specifice pentru motivarea 
profesională a studenților, pentru stimularea și recompensarea studenților cu performanțe deosebite în 
activitatea didactică și de cercetare studențească. Facultățile oferă anual premii cu caracter stimulator 
pentru activitatea profesională a studenților, acestea fiind înmânate într-un cadru festiv la finalizarea 
studiilor (premiul Sapientia Maximus) sau la festivitățile ocazionate de deschiderea anului universitar. 
Studenții merituoși sunt răsplătiți pe lângă scutirea totală de la plata cheltuielilor de școlarizare și cu 
bursă de merit sau bursă de studii, care pot fi cumulate cu bursele sociale. Studenții cu probleme 
materiale sau situație socială dificilă sunt sprijiniți cu burse și ajutoare sociale. Începând din anul 
universitar 2017/2018 fondul de burse a fost majorat cu 30%, iar din anul universitar 2018/2019 cu 
încă 10%, aceasta reflectându-se în mărirea substanțială a cuantumului burselor. Universitatea 
facilitează și obținerea de burse private de către studenți.  
Servicii studențești. Universitatea „Sapientia” oferă mai bine de 530 locuri de cazare în spații proprii, 
respectiv 38 locuri la Cluj-Napoca și 84 locuri în Sf. Gheorghe în spații închiriate, acoperind astfel 
peste 1/3 din numărul studenților. Acordarea locurilor este realizată cu implicarea organizațiilor 
studenților în baza Regulamentului de cămin al Universității, 
(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Regulament_Cazare
a_Studentilor.pdf) și a Procedurii de conferire a locului din cămin. Studenții merituoși înscriși în 
Colegii profesionale beneficiază de gratuitate la locurile în cămine. Universitatea contribuie la 
finanțarea Asociațiilor studențești și asigură spațiul pentru sediul acestora.  

C.6. Baza de date referitoare la asigurarea internă a calității, actualizată sistematic  

C.6.1. Sisteme de informații  
Baze de date și informații. Universitatea „Sapientia” utilizează un sistem informatic pentru realizarea 
bazelor de date privitoare la activitățile de învățământ și cercetare și la asigurarea instituțională a 
calității. Există la nivel central și la nivelul facultății compartimente IT, care au atribuții în 
implementarea programelor informatice, întreținerea sistemelor informatice etc. Gestionarea 
activităților educaționale (de la admitere până la finalizarea studiilor prin sistemul Neptun), activitățile 
financiare (WINCONT, SAL, WINIMOB), cercetarea (KPIOR) și bibliotecile (QULTO) sunt 
informatizate. Universitatea dispune de o magistrală care integrează on-line centrele de studii cu 
Rectoratul, respectiv cu Direcția administrativ-economică. 

C.7. Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, 
certificatele, diplomele și calificările 

C.7.1. Informație publică  
Universitatea, facultățile din cadrul acesteia oferă informații de interes public în spațiile alocate pe 
paginile web. Calitatea informațiilor postate este evaluată semestrial, fiind propuse și măsurile privind 
îmbunătățirea lor. 
Oferta de informații publice. Universitatea oferă informații pe site cu privire la programele de studiu, 
criterii de admitere, nr. de locuri, taxe și contribuții la studii, despre modul de organizare a procesului 
instructiv/educativ, sistemul de credite transferabile, mobilități Erasmus+, Makovecz, metodologia 
finalizării studiilor, regulamente și proceduri și alte aspecte ale activității sale. Un loc important în 
ansamblul informațiilor îl ocupă prezentarea detaliată a programelor de studiu (plan de învățământ, 
fișa disciplinelor, a competențelor ce pot fi dobândite în urma parcurgerii lor, calificări și ocupații 
posibile) rezultate remarcabile ale promoțiilor anterioare, informații utile despre programarea orelor și 
a evaluărilor, respectiv despre evenimentele cotidiene din viața instituției. Prestigiul dobândit și 
eforturile depuse în scopul îndeplinirii misiunii sale civice și culturale sunt bine ilustrate de succesul 
neașteptat al programului ACADEMIA SENIORILOR (EZÜST AKADÉMIA), destinat persoanelor 
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cu vârstă peste 50 de ani. Demarat la Miercurea Ciuc cu o promoție de 250 cursanți, a ajuns să 
funcționeze în trei localități (Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe), având actualmente 
1200 de cursanți. (http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/ezust-akademia-oktatasi-program-2019/2020-as-
tanevben-is) 
 

C.8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii  

C.8.1. Structura instituțională de asigurare a calității educației este conformă prevederilor legale 
și își desfășoară activitatea permanent  
Senatul Universității a înființat Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) care coordonează 
aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, funcționând în colaborare cu 
comisiile organizate la nivel de facultăți. Procesul de asigurare a calității are la bază o serie de 
regulamente și proceduri aprobate de Senatul universitar, elaborate și actualizate în conformitate cu 
legislația în vigoare, reglementând toate domeniile de activitate ale instituției (Anexa I.67). Rapoartele 
anuale și planurile operaționale sunt dezbătute de Consiliul de administrație și adoptate în Senat 
(http://www.sapientia.ro/ro/regulamente-de-organizare-si-functionare/asigurarea-calitatii). Măsurile 
de îmbunătățire a managementului calității propuse de CEAC sunt implementate la nivel central și la 
fiecare facultate, departament și compartiment în parte. Conducerea CEAC colaborează cu comisiile 
similare din alte universități din țară, precum și cu organisme similare din universități din străinătate, 
în vederea dezvoltării și ameliorării sistemului de management al calității. Conducerea CEAC participă 
la diferite cursuri și seminarii privind asigurarea calității.  
 

C.9. Asigurarea externă a calității în mod periodic 

Toate programele de studii din cadrul instituției au fost supuse evaluării externe de către experții 
ARACIS (evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, evaluare externă 
în vederea obținerii acreditării, respectiv evaluarea periodică a calității), la termenele stabilite de 
legislația în vigoare. De asemenea, Universitatea „Sapientia” a fost supusă evaluării instituționale 
(acreditarea instituțională în 2009/10, și evaluarea periodică instituțională în 2015/2016) obținând 
calificativul “încredere”. 
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Analiza SWOT 

Puncte tari: 
� Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca fiind o instituție relativ mică poate realiza o mai bună 

centrare a învățământului pe student; 
� Baza materială și dotările în continuă dezvoltare corespund în cea mai mare parte cerințelor actuale ale 

unui învățământ de calitate; 
� Relații speciale cu universitățile din Ungaria conturează un potențial de colaborare în domeniul 

învățământului și a cercetării; 
� Contribuții relativ reduse la cheltuielile de studii și asigurarea unor facilități conexe: burse, cazare în 

cămine moderne, activități culturale, finanțarea asociațiilor studenților pot fi exploatate în procesul de 
atragere de studenți; 

� O politică sănătoasă privind acoperirea cu cadre didactice proprii a procesului didactic la majoritatea 
programelor de studiu;  

Puncte slabe: 
� Procesul relativ lent de aderare a tuturor membrilor comunității academice la un set de valori 

indiscutabile caracteristice sistemului academic; 
� Fărâmițarea forțelor prin menținerea și chiar extinderea paralelismelor programelor de studii în cele 

patru centre, ce conduce la susținerea unor departamente mici, cu un număr redus de cadre didactice și 
cercetători; 

� Motivarea insuficientă a unor cadre didactice; 
� Insuficienta comunicare către mediul de afaceri locali și regionali a oportunităților oferite de 

universitate în dezvoltarea zonei; 
� Menținerea unor situații de compromis, datorate stadiului încă insuficient dezvoltat a culturii 

instituționale care slăbesc coeziunea colectivului; 
Oportunități: 

� Campusuri universitare cu toate facilitățile, în continuă transformare și modernizare; 
� Corp profesoral tânăr, modelabil, capabil ca printr-o cointeresare materială și activitate managerială 

adecvată să îmbrățișeze valorile definite ale universității; 
� Existența la nivel de centre de studiu a unor competențe capabile la adaptare rapidă la modificările pe 

piața muncii; 
Amenințări: 

� Factor demografic deficitar, resimțit prin probleme privind ocuparea locurilor la admitere în ultimii ani, 
fapt ce periclitează viitorul unor programe; 

� Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenților spre învățământul superior cu profil socio-umanist, 
în detrimentul celui tehnic și de științe aplicate, ca urmare a dezvoltării relativ lente a regiunilor în care 
funcționează centrele de studii din afara sediului central;  

� Migrația cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din țară și străinătate ce oferă avantaje 
materiale; 

� Supralicitarea importanței publicațiilor ISI în detrimentul actului didactic poate duce la diminuarea 
rezultatelor în domeniul predării-învățării; 

� Menținerea unor ambiguități moștenite în administrare la nivel de departamente și facultăți. 
Experiența acumulată ne îndreptățește să afirmăm că există potențial suficient în comunitatea academică a 
Universității care, prin activarea consecventă a managementului să ducă la creșterea eficienței instituției, 
asigurând astfel un viitor conform cu aspirațiile fondatorilor. 
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II. EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDIU 

 

1. CADRUL LEGISLATIV DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

Specializarea supusă evaluării periodice - ȘTIINȚA MEDIULUI - funcționează în cadrul 
Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca, 
Departamentul de Știința Mediului, începând cu anul universitar 2002-2003. 

Ultima evaluare a programului de studiu Știința Mediului de către comisia de experți evaluatori 
ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a avut loc în perioada 
23-24 februarie 2015, întocmindu-se Fișa vizitei (Anexa II.01.01) cu propunea de acordare a 
calificativului de “Încredere - Acreditare”, care a fost aprobată de către consiliul ARACIS la data de 
26. 02. 2015 (Anexa II.01.02). 

Programul de studiu Știința mediului se integrează în politica generală a Universității Sapientia 
din municipiul Cluj-Napoca: acesta funcționează pe baza autonomiei universitare, înțeleasă ca 
modalitate specifică de autoconducere în condițiile stabilite de cadrul legal în vigoare.  

Carta Universității stipulează libertatea de cercetare, de activitate artistică și de transfer de 
cunoștințe; adoptarea criteriilor de acordare a titlurilor didactice, științifice, de cercetare și onorifice; 
implementarea și ameliorarea propriilor structuri; stabilirea și adoptarea de programe de cercetare; 
elaborarea regulamentelor de acordare a burselor studențești, a regulamentelor de studiu și de 
examinare pentru studenți; libertatea editării de publicații științifice și a funcționării editurii proprii; 
alegerea și schimbarea conducerii conform procedurilor legale; organizarea de manifestări științifice 
cu participare internă și internațională, precum și stabilirea formelor de cooperare cu alte instituții; 
administrarea resurselor financiare și a patrimoniului Universității, cu respectarea destinației acestora. 

Specializarea Știința mediului respectă și promovează integral prevederile Codului etic al 
Universității, acordând o atenție deosebită pregătirii studenților pentru respectarea normelor specifice 
activității de predare, cercetare și de producție din domeniul știința mediului.  

 
Documentare program 

1.  Denumirea programului de studii conform 
cu nomenclatorul aprobat prin HG 

Știința mediului 

2.  Denumirea programului de studii în Limba 
Engleză 

Environmental Science 

3.  Tipul evaluării solicitate EP 
4.  Situația evaluărilor anterioare 23-24. 02. 2015., ARACIS, 

Încredere – Acreditare 
5.  Denumirea facultății organizatoare Facultatea de Științe și Arte din Cluj-

Napoca 
6.  Persoana de contact Urák István 

Telefon: +40 737 302 127 
E-mail: urakistvan@gmail.com 

7.  Echipa care a întocmit raportul de evaluare 
internă/raportul de autoevaluare 

Urák István 
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Fiecare unitate structurală a instituției (facultate, departament) realizează anual un raport de 
autoevaluare internă. Acest document de analiză internă a calității este elaborat periodic (anual) la 
nivelul fiecărui departament, de către conducerea facultății și responsabilii cu asigurarea calității la 
nivel de facultate. În concordanță cu legislația privind asigurarea calității în învățământul superior și 
Procedura de evaluare internă a calității în Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, la 
nivelul activității academice se realizează evaluarea pe cele trei domenii ale asigurării calității: 
capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității. Informațiile culese sunt 
valorificate în Rapoartele CEACF și CEAC la nivel de universitate, respectiv în Planul operațional 
privind îmbunătățirea calității (Anexa II.12.02), care cuprinde și strategiile de dezvoltare a programului 
de studiu Știința mediului în următoarele capitole: admitere, promovarea imaginii universității și a 
ofertei educaționale, dezvoltarea activității științifice a studenților, derularea programelor de practică 
studențească, organizarea examenului de licență, întocmirea planului de învățământ, pregătirea pentru 
evaluarea periodică a specializării Știința mediului, elaborarea și validarea statelor de funcțiuni ale 
personalului didactic, dezvoltarea  bazei de informații în programul Neptun, dezvoltarea bazei de date 
a sistemului Alumni, analiza gradului de pregătire a cursanților în lumina rezultatelor la examene, 
dezvoltarea centrelor de cercetare și a asociațiilor profesionale de specialitate, dezvoltarea 
infrastructurii cercetării, organizarea “Conferinței Internaționale de Știința Mediului în Bazinul 
Carpatic”, ediția a XVI-a, diseminarea rezultatelor cercetării științifice, elaborarea bugetului pe anul 
universitar 2019/2020, evaluarea internă a calității activităților în cadrul programelor de studii, 
cooperare națională și internațională. 
 

2. RELEVANȚA PROGRAMULUI DE STUDII EVALUAT: MISIUNE, OBIECTIVE, 
PROIECTARE, REZULTATE 

Datorită stadiului de dezvoltare a economiei, piața forței de muncă din România reclamă tot 
mai mult prezența specialiștilor în știința mediului în unitățile specializate în diferite domenii. De 
asemenea crește vertiginos solicitarea pentru acoperirea necesarului de specialiști în domeniul 
dezvoltării rurale și regionale, care implică în bună măsură și specialiști în știința mediului. 
Considerăm că funcționarea unei astfel de specializări conduce la implicarea activă a specialiștilor 
tineri în dezvoltarea economiei românești, totodată micșorând drastic tendința de emigrare a tinerilor 
doritori să practice știința mediului. Absolvirea programului de studii în țară, care se încadrează în 
sistemul de credite transferabile europene (ECTS), permite în același timp integrarea absolvenților de 
licență în programe de studii de specializare în străinătate (masterat, și în continuare doctorat). 

Misiunea de bază a specializării este formarea specialistului cu studii de licență în domeniul 
științelor naturii, având specializarea știința mediului.  

Misiunea și specificul formativ al specializării Știința mediului constă în:  
- fundamentarea și asigurarea unei culturi profesionale solide, dezvoltarea capacității de 

problematizare autonomă și în general deprinderea cu autonomia intelectuală; 
- transmiterea de competențe bazate pe cunoștințe teoretice moderne, de cunoaștere centrată pe 

competențe teoretice și aplicative; 
- definirea profesiei la nivelul celor mai bune practici în materie, care să constituie o bază 

valoroasă pentru abordarea unui spectru divers de cariere; 
- cultivarea unor standarde profesionale și etice înalte, a curajului profesional și moral, 

cultivarea responsabilității civice. 
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Activitatea studenților va fi completată cu participarea lor în cadrul unor programe de cercetare, 
efectul fiind dublu: specializarea suplimentară în proiectarea/implementarea de aplicații și obținerea 
unor fonduri pentru sporirea bazei materiale a specializării. Se impune cu necesitate pregătirea 
teoretică, dar mai ales ceea practică a studenților. 

Planul de învățământ (Anexa II.02.01) a fost conceput pentru a asigura realizarea următoarelor 
obiective generale: integrarea programului de studii în cadrul specializărilor de profil similar din țară 
și din învățământul superior european, respectiv competitivitatea absolvenților pe piața de muncă 
autohtonă și 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 și aplicațiile potențiale ale acestuia. Programul de studiu pregătește specialiști în 
știința mediului, după cum este precizat și în Planul de învățământ. 

Programul de studii Știința mediului este oferit de către Universitatea „Sapientia” din 
municipiul Cluj-Napoca într-o singură formă de învățământ: cea de zi. Astfel nu se pune problema 
diferențierii mijloacelor folosite în diferite forme de învățământ. 

Programul de studiu Știința mediului este structurat pe 6 semestre, perioadă în care se 
realizează obiectivele generale și specifice propuse. Elementele specifice ale programului de studii 
Știința mediului se regăsesc în Planul de învățământ (Anexa II.02.01) și fișele disciplinelor (Anexa 
II.02.02). Fișele disciplinelor precizează rezultatele învățării exprimate sub forma competențelor 
cognitive, profesionale și afectiv-valorice. Fiecare Fișă a disciplinei descrie și modul de evaluare. 

Experiența ultimilor ani ne arată că mulți dintre absolvenții specializării Știința mediului doresc 
să-și completeze studiile prin masterat și apoi doctorat. Cei interesați pot opta pentru a-și continua 
studiile la Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca prin programul de studiu de master 
Protecția și monitorizarea mediului, pentru a-și aprofunda și a-și completa cunoștințele. Absolvenții 
care doresc ocuparea prin concurs a unui post în învățământ (gimnazial, liceal sau superior în domeniul 
de licență) trebuie să posede Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică. 
Formarea psihopedagogică pentru obținerea Certificatului de absolvire  se face în urma parcurgerii 
unui modul conținând șase cursuri, cu statut de discipline facultative oferite suplimentar, organizate în 
paralel cu studiile de licență, conform planului de învățământ stabilit la nivel național, conform 
metodologiei proprii. La finalizarea modulului se obține Adeverință de absolvire (Anexa II.02.03).  

În realizarea misiunii și obiectivelor sale, universitatea dispune de mecanisme prin care sunt 
încurajate și sprijinite libertatea academică și diversitatea în procesul de predare, dar și de 
responsabilizare a personalului didactic și auxiliar în îndeplinirea acestora. Facultatea dispune de birou 
și personal separat pentru derularea programului Erasmus+ asigurând astfel condiții pentru mobilitatea 
studenților și a profesorilor. Universitatea are 106 contracte cu 43 instituții universitare din 16 țări din 
Europa, care oferă pentru studenți, personalul didactic și cel auxiliar posibilitatea de a dobândi noi 
cunoștințe și de a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări.  

În perioada 2015-2019 un număr de 13 studenți de la specializarea Știința mediului au studiat 
sau au executat în străinătate practica de specialitate prin programul ERASMUS+ la diferite 
universități și centre de cercetare din străinătate. În ceea ce privește cadrele didactice, în perioada 2015-
2019 au efectuat 27 deplasări, pentru a preda cursuri la diferite universități din străinătate. Tot în 
această perioadă au sosit la specializarea Știința mediului prin programul ERASMUS+ 6 studenți și 27 
cadre didactice din străinătate (Anexa II.02.04). 

Începând din anul academic 2016/2017, programul de burse Makovecz (coordonat de 
Ministerul Resurselor Umane din Ungaria) sprijină cadrele didactice și studenții de a participa la 
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programe din alte universități din Ungaria (și „Bazinul Carpatic”). Mai mulți studenți au participat în 
mobilități la diferite universități prin programul Makovecz, obiectivul fiind documentarea și pregătirea 
lucrării de diplomă (Anexa II.02.05). 

Programul de studiu Știința mediului ia în considerare semnalele primite din mediul economic. 
Planul de învățământ și conținutul disciplinelor este influențat prin cerințele și observațiile formulate 
în cadrul întâlnirilor cu unii reprezentanți ai firmelor unde lucrează absolvenți ai prezentului program 
de studiu sau potențiali angajatori. Pe de altă parte, comunicarea între colegii Facultății de Științe și 
Arte din Cluj-Napoca, cei care predau la programul de studiu influențează la fel conținutul planului de 
învățământ. Aceste discuții se realizează formal sau informal, dar sunt reluate și notate în timpul 
ședințelor de departament, astfel responsabilul pentru programul de studiu are o vedere de ansamblu 
pentru a efectua schimbările necesare. Rezultatele acestor demersuri sunt reflectate și în opinia 
angajatorilor, care apreciază efortul depus de către membrii departamentului și au în general o părere 
foarte bună despre nivelul de pregătire al absolvenților (Anexa II.02.06). 

O influență asupra procesului de formare au rezultatele sondajelor de opinie realizate în rândul 
absolvenților. În Rapoartele de analiza calității, referitor la gradul de mulțumire al beneficiarilor 
procesului de formare profesională, s-au făcut sondaje privind: conținutul programului de studiu, 
activitatea personalului didactic, auxiliar și administrativ, infrastructura. Conform acestor sondaje 
(considerând media generală și ponderată pe anii 2015-2019) 29,17% ale absolvenților sunt foarte 
mulțumiți, 62,10% sunt mulțumiți, 7,34% sunt mediu mulțumiți, respectiv 1,39% sunt nemulțumiți de 
procesul de formare prin care au trecut (Anexa 02.07). 

 

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI DE STUDII, PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FIȘE ALE 
DISCIPLINELOR, MOBILITATE STUDENȚI 

Planul de învățământ al programului de studii supuse evaluării periodice, Știința mediului este 
elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare (Anexa II.02.01).  

Programul de studii Știința mediului de la Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-
Napoca, cu o durată de 3 ani, reprezintă Ciclul I pe baza modelului Licență, Masterat si Doctorat, în 
conformitate cu procesul de la Bologna. Programul de studii este organizat în conformitate cu sistemul 
european de credite transferabile (ECTS) și pregătește specialiști cu studii de licență. 

Programul de studii îmbină aspectele teoretice cu gândirea practică, stimulează creativitatea, 
gândirea interdisciplinară și implicarea activă în rezolvarea problemelor din domeniul Știința mediului. 
Conform sistemului creditelor transferabile, unitatea de bază a planului de învățământ este disciplina 
cu durata de un semestru, iar notarea se face semestrial. Numărul de ore pe săptămână aferente fiecărei 
discipline este prezentat în planul de învățământ (Anexa II.02.01; Anexa II.02.02). 

Planul de învățământ respectă prevederile stabilite de ARACIS în standardele specifice acestui 
domeniu, după cum reiese și din bilanțurile efectuate. Rezultatul analizei se poate urmări și în tabelele 
de bilanț prezentate la sfârșitul Planului de învățământ (Anexa II.02.01).  

Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni de predare și perioadele 
sesiunilor de examene aferente. Numărul de ore de activitate didactică pe săptămână respectă limitele 
stabilite de către standardele ARACIS (22-28): 23 ore în primul an (primele două semestre), 24 ore în 
anul doi (semestrele teri și patru), 22 ore în anul trei (semestrele cinci și șase).  

S-au prevăzut 80 ore de practică de specialitate pentru anul întâi și anul doi și 50 ore de practică 
pentru stagiul de elaborare a lucrării de licență în anul trei (semestrul șase). Stagiile de practică se 
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desfășoară în diferite locații: parcuri naturale și naționale, instituții de cercetare, organizații non-
guvernamentale și la alte unități de specialitate din țară și din străinătate (Anexa II.03.01). Rapoarte 
despre stagiile de practică cu imagini realizate în timpul practicii de specialitate se pot consulta pe 
pagina de web trilingvă (maghiară, română și engleză) a Departamentului de Știința Mediului 
(http://kt.sapientia.ro), la pagina de știri (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 și opționale. 

Planul de învățământ cuprinde discipline fundamentale, discipline de pregătire în domeniu, 
discipline de specialitate și discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii 
(impuse), opționale și facultative, în proporții care se încadrează în limitele stabilite prin normative. În 
continuare se prezintă datele esențiale aferente programului de studiu: 

• Nr. total de ore:      1938; 

• Nr. de ore obligatorii:     1526 (78,74% din totalul orelor); 

• Nr. de ore opționale:     412 (21,26% din totalul orelor); 

• Nr. de ore facultative:     378; 

• Nr. de ore la discipline fundamentale:   868 (44,79% din totalul orelor); 

• Nr. de ore la discipline de specialitate:  790 (40,76% din totalul orelor); 
• Nr. de ore la discipline complementare:   280 (14,45% din totalul orelor); 

• Raportul orelor de curs la cele aplicative:   928/960, însemnând 0,97; 

• Nr. de examene:      22 (51,16%); 

• Nr. de colocvii și verificări pe parcurs:  21 (15 + 16, 48,84%). 
Programele analitice aferente disciplinelor din planul de învățământ sunt elaborate astfel încât 

ariile tematice atinse să contribuie organic la specializarea în domeniul Știința mediului. Programele 
analitice sunt elaborate, corectate, adaptate și revizuite la sfârșitul fiecărui an universitar. Ele sunt 
dezbătute, și adoptate într-o ședință de departament cu tematică consacrată acestei activități. Aici sunt 
invitate și cadrele didactice de la celelalte departamente, care sunt implicate în procesul de pregătire 
de la specializarea Știința mediului.  

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învățământ corespunde domeniului de 
licență Știința mediului și programului de studii Știința mediului, denumirile disciplinelor fiind 
conforme cu cele recomandate de ARACIS (Anexa II.03.02). 

Programul de studiu este unic în cadrul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca din 
domeniul Știința mediului. Comparația cu alte planuri de învățământ de Știința mediului, existente la 
alte universități s-a făcut ținând cont de conținutul tematic al disciplinelor, chiar dacă denumirile exacte 
ale acestora diferă. Se menționează că la întocmirea planului de învățământ al specializării Știința 
mediului din cadrul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca s-au utilizat denumirile disciplinelor 
indicate de către ARACIS. Nomenclatorul planului de învățământ al programului de studii Știința 
mediului din cadrul Universității Sapientia din municipiul Cluj-Napoca a fost comparat cu 
nomenclatoarele programelor de studii ale unor universități de profil din țară și din străinătate: 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos din Galați și Universitatea 
din Szeged (Ungaria). Diferențele constatate au fost minime, nomenclatorul disciplinelor din planurile 
de învățământ comparate fiind foarte asemănătoare, cu o similaritate de peste 80% (Anexa II.03.03). 

În primii doi ani de studiu, planul de învățământ urmărește asigurarea unei pregătiri de bază în 
domeniul științelor naturii. Disciplinele impuse (obligatorii) definesc profilul de bază al programului 
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de studii, iar disciplinele opționale oferă posibilitatea individualizării pregătirii de specialitate. 
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 învățământ sunt prezentate în fișele 
disciplinelor (Anexa II.02.02). Fișele conțin pentru o materie numărul orelor pentru activitățile 
didactice directe și cele de studiu individual puse în concordanță cu numărul punctelor ECTS (un punct 
ECTS corespunde cu 25 ore de activitate), obiectivele disciplinei conform misiunii programului și 
conținutul tematic de bază. Tot aceste fișe reflectă centrarea pe student a procesului de predare prin 
înșiruirea activităților specifice studiului individual sau teme în echipe. 

În vederea lărgirii orizontului de cunoștințe al studenților, pe lângă activitatea didactică 
obligatorie, în cadrul programului de studii Știința mediului sunt organizate periodic cursuri de 
specialitate cu caracter de informare/perfecționare, în cadrul cărora sunt prezentate noutăți din 
domeniu de către cercetători renumiți/cadre didactice invitate din țară și străinătate (Anexa II.03.04). 

Universitatea dispune de o procedură proprie de finalizare a studiilor universitare de licență 
(Anexa I.34). Examenul de licență constă din două probe: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate, și se realizează sub forma probei scrise (test grilă), respectiv prezentarea și susținerea 
publică a lucrării de licență. În conformitate cu prevederile Regulamentului de studii al Universității 
tematica probei I prestabilită din disciplinele de domeniu și de specialitate este aprobată de Consiliul 
facultății și postat pe site-ul facultății și al departamentului, împreună cu material didactic și 
bibliografie din care se pot pregătii absolvenții la acest examen. Tot aici este postată și structura lucrării 
de licență după care se pot ghida absolvenții, data examenelor, alcătuirea comisiei de licență și a 
comisiei de rezolvare a contestațiilor. Lucrările de finalizare a studiilor pot fi consultate în Biblioteca 
„Tonk Sándor” al Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca, exemple ale acestor lucrări sunt anexate 
Raportului de autoevaluare (Anexa II.03.05).  

Planul de învățământ este structurat astfel, încât permite absolvirea studiilor în perioada de 
timp de 6 semestre, însă nu toți absolvenții reușesc de fiecare dată să-și termine studiile în această 
perioadă. Astfel 88,57% (31) dintre studenții absolvenți al programului de studiu Știința mediului din 
perioada evaluată (2015-2019) și-au terminat studiile în 6 semestre, iar restul de 11,43% (4) dintre 
studenți în 8 semestre (Anexa 03.06). 
 La Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, astfel și în cadrul programului de 
studiu Știința mediului, activitățile de seminar sunt realizate cu grupe de maximum 30 de studenți, iar 
activitățile de laborator se desfășoară cu subgrupe mici de 6-10 studenți, adaptat capacității 
laboratoarelor didactice, conform legii în vigoare. Pe de altă parte procesul didactic facilitează 
dezvoltarea abilităților de studiu individual și dezvoltare profesională continuă, deoarece considerăm 
că dezvoltarea profesională și studiul individual sunt într-o corelație dialectică de implicație dublă: 
dezvoltare profesională fără studiu individual nu este posibilă, la nivel universitar, însă, nivelul de 
dezvoltare profesională induce modificări în tehnicile de studiu, crescându-i eficiența.  

În cadrul programului de studiu evaluat există un program de stimulare și recuperare a 
studenților cu dificultăți de învățare. În anul întâi se asigură posibilități de recuperare a cunoștințelor 
care lipsesc dar sunt necesare pentru asimilarea programului de studiu. Acest demers este completat 
prin stabilirea orarului de consultații (Anexa 03.07).  
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4. ADMITEREA STUDENȚILOR 

Recrutarea studenților se realizează printr-o informare continuă asupra ofertei educaționale a 
Universității. În acest sens facultățile elaborează ghiduri, pliante de informare, organizează campanii 
de informare și reînnoiesc periodic informațiile conținute pe pagina de internet. 

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca aplică la toate facultățile, inclusiv la 
Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca, o politică transparentă a recrutării și admiterii 
studenților, anunțată public cu cel puțin 6 luni înainte de aplicare. Admiterea studenților la 
specializarea Știința mediului se realizează conform criteriilor stabilite, iar procedura de admitere 
(Anexa II.04.01) este stabilită de către Consiliul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca, în 
concordanță cu Regulamentul de admitere al Universității, adoptate de Senat prin decizia numărul 
2205 din 15.01.2019 (Anexa I.30). Conform acestui regulament, înscrierea la concursul de admitere 
se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau echivalentă. 

Metodologia și calendarul admiterii este publicată în presă și pe site-ul Universității 
(www.sapientia.ro), precum și pe site-ul facultății (www.kv.sapientia.ro). Informații se pot obține în 
mod direct la secretariatul facultății. Informațiile publice se referă la: domeniul fundamental, domeniul 
de specializare, forma de învățământ, durata studiilor, condiții de admitere, data de depunere a 
dosarelor pentru concurs, data examenelor, planurile de învățământ, oportunitățile oferite de facultate 
(burse) etc.  

În cazul candidaților cu dizabilități, pentru garantarea egalității de șanse facultatea asigură 
suport adițional adaptat nevoilor acestor persoane.  

Regulamentul și programul admiterii este respectat cu rigurozitate, comunicarea rezultatelor se 
face în mod transparent, se respectă principiul egalității șanselor tuturor candidaților, fără nici o 
discriminare. Perioada examenelor de admitere este aprobată de către Senatul universității, la 
propunerea facultăților. Concursul de admitere pe anul universitar 2019/2020 s-a desfășurat între 13-
28 iulie 2019. Dacă în urma sesiunii de admitere de vară nu sunt ocupate toate locurile scoase la 
concurs, sau se renunță la locuri, pentru ocuparea acestora se organizează o nouă sesiune de admitere, 
derulată în mod similar, programată înaintea începerii anului academic 2019/2020. Criteriile admiterii 
la programele de studiu oferite de instituție sunt detaliat formulate în regulamentul de admitere al 
facultății (Anexa II.04.01). 

Candidații admiși sunt înscriși în baza ordinului rectorului, aceștia completând un contract de 
școlarizare (Anexa I.31). La începutul fiecărui an universitar studenții completează un contract de 
studii (Anexa I.32) în care se specifică disciplinele care vor fi urmate în anul universitar respectiv, 
alese din oferta facultății.  

Formațiile de studiu organizate în concordanță cu spațiile disponibile asigură desfășurarea 
eficientă a procesului de învățământ. Promovarea studentului dintr-un an în altul este reglementată de 
Regulamentul de studii în sistemul de credite transferabile (Anexa I.2.b.1), conform căruia se declară 
promovat studentul care a realizat minim 40 de credite/an. 

Orarul este elaborat luând în considerare formațiile de studiu, prin consultarea studenților, dar 
ținând cont și de posibilitățile cadrelor didactice. Sunt create condițiile de parcurgere a tuturor formelor 
de activitate (curs, lucrări de laborator, seminarii) asigurând și timpul necesar studiului individual 
(Anexa II.05.01). 

Transferul studenților de la alte instituții la specializarea Știința mediului se efectuează la 
propunerea Comisiei de Studiu și de Credite, finalizat prin avizul Consiliului Facultății, și se realizează 
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înaintea începerii anului universitar. Totodată universitatea are un regulament de recunoaștere a 
studiilor efectuate de studenți ca urmare a unor mobilități (Anexa I.2.b.1).  

Informațiile în legătură cu programele de studiu oferite de facultate, precum și cele referitoare 
la aspectele integrării în viața academică, utile pentru actualii și potențialii studenți la acest program 
de studii aprofundate pot fi găsite în Ghidul Studentului: https://issuu.com/sapientiaemte/docs/ft2020 
sau personal în timpul întâlnirilor cu reprezentanții universității (cadre didactice, studenți) în timpul 
turului de publicitate a programelor de studii. 

Pe perioada 2015-2019 dinamica înmatriculărilor poate fii observată în Anexa II.04.02, 
numărul celor înmatriculați variind între 11-18 de studenți în limita capacității de 25 de locuri pentru 
programul de studii de Știința mediului. Tabelul cu situația statistică privind gradul de promovabilitate 
a studenților după primul an de studii în perioada 2015-2019 este prezentat în Anexa II.04.03, respectiv 
numărul actual pe ani de studiu pentru programul evaluat reiese din Anexa II.04.04. 
 

5. PREDARE/ÎNVĂȚARE – CENTRARE PE STUDENT 

Pe parcursul celor șase semestre de studii programul oferă studenților posibilitatea de a se 
forma ca specialiști în domeniul Știința mediului, specializarea Știința mediului. Specializarea 
urmărește să dezvolte nu numai competențe academice de bază, dar își propune și formarea unor 
specialiști cu abilitatea de a se adapta repede la diferite tipuri de activități în domeniu, respectiv cu 
capacitatea de a-și continua studiile la nivel de masterat. Scopul declarat al programului este 
înzestrarea studenților cu metode de identificare și soluționare exigentă a problemelor în domeniul 
științei mediului. Necesitatea autoperfecționării continue, a spiritului de echipă și a gândirii autonome 
sunt printre ideile principale promovate pe parcursul programului. 

Orarul programului de studii Știința mediului pe primul semestru al anului universitar 2019-
2020 este prezentat în Anexa II.05.01, totodată acesta poate fi consultat pe pagina de web a facultății 
(http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/orar) și a specializării (http://kt.sapientia.ro/ro/orar). 
Studenții de la programul de studii Știința mediului, împreună cu ceilalți studenți ai Facultății de Științe 
și Arte din Cluj-Napoca au acces gratuit la baza materială și la Internet. 

Studenții programului de studii Știința mediului au posibilitatea de a-și afirma competențele și 
afinitățile creative prin participare la manifestări științifice și concursuri ale universității, naționale și 
internaționale (Anexa II.05.02). 

Facultatea pune la dispoziția actualilor și potențialilor studenți Ghidul studentului. În ultimii 
ani acesta este redactat în formă electronică (DVD) la nivelul facultății și conține o serie de informații 
utile referitoare la reglementarea activităților din universitate, respectiv la activitățile departamentelor 
și ale programelor de studii oferite. Ghidului studentului poate fi accesat și pe pagina de web al 
Universității (http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/ghidul-studentului). 
 Activitățile didactice se desfășoară cu formații de studiu dimensionate în mod adecvat. 
Lucrările de laborator se desfășoară cu ,,grupe mici” iar seminariile și cursurile cu ,,grupe mari”. 
Structura grupelor (,,grupe mari”) și subgrupelor (,,grupe mici”) este prezentată în Anexa II.05.03. 

La începutul fiecărui an universitar studenții completează Contractul de școlarizare (Anexa 
I.31), care este semnat de părțile contractante: studentul și conducerea facultății. 

Pe parcursul programului de studii sunt aplicate prevederile Regulamentului de studii al 
Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, care reglementează procedura de promovare a 
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studentului dintr-un an de studiu în altul, în funcție de creditele de studiu (ECTS) acumulate. Situația 
promovabilității pe anii de studiu este prezentată în Anexa II.04.03. 

Transferul studenților de la programe de studii similare ale altor universități sau între programe 
de studii din cadrul universității noastre este descris de către același Regulament de studii (Anexa 
I.2.b.1), și se poate efectua numai la recomandarea Consiliului Facultății prin ordinul Rectorului. 

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca organizează examene de finalizare a 
studiilor conform legii și Metodologiei proprii de organizare a examenelor de finalizare a studiilor 
(Anexa I.34). Această metodologie proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor prevede 
obligatoriu ca un membru al comisiei și fie specialist din afara universității/facultății, iar în vederea 
asigurării originalității lucrărilor și proiectelor de licență sau disertație, toate lucrările sunt supuse 
verificării prin sistemul antiplagiat „Turnitin”. Centrul LinguaSap a stabilit modalitatea de verificare 
a competențelor lingvistice ale absolvenților și calendarul evaluărilor. La specializarea Știința mediului 
din cadrul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca, Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-
Napoca se organizează examene de licență după acreditarea programului în anul 2015, începând cu 
anul universitar 2015-2016.  

Comisiile examenelor de licență ale programului de studiu Știința mediului au fost alcătuite 
conform legii și metodologiei proprii de organizare a examenelor de finalizare a studiilor (Anexa 
II.05.04). Examenul de licență constă din două probe:  

- Proba I. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se realizează sub forma 
probei scrise, cu tematică prestabilită din disciplinele de domeniu și de specialitate. 

- Proba II. Prezentarea și susținerea publică a lucrării de licență. 
Gradul de promovabilitate a examenelor de licență organizate în cadrul Facultății de Științe și 

Arte din Cluj-Napoca pentru absolvenții specializării Știința mediului a fost de fiecare dată 100% 
(Anexa II.05.05). Lista lucrărilor de licență din această perioadă este prezentată în Anexa II.05.06. 

La finalizarea programului de studiu, studenților li se eliberează de către Universitatea 
„Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca două documente reflectând situația lor academică: diploma 
de licență și suplimentul la diplomă (Anexa II.05.07, Anexa II.05.08). 

Primele patru promoții de absolvenți licențiați ai programului de studii Știința mediului al 
Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, care și-au susținut examenele de licență în 
cadrul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca își valorifică cu succes cunoștințele dobândite. O 
bună parte a absolvenților își continuă studiile, urmând studii de masterat, sau sunt angajați în diferite 
domenii de activitate (Anexa II.05.09). 

Din ultimii cinci serii de absolvenți ale programului de licență Știința mediului (în total 35 
studenți BSc) 19 absolvenți (54,28%) și-au continuat studiile, urmând studii de masterat în cadrul 
Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca au la alte Facultăți din cadrul Universității  „Sapientia” 
din municipiul Cluj-Napoca, precum și la alte universități din țară și din străinătate (Anexa II.05.10). 

Resursele și serviciile oferite studenților sunt suficiente, adecvate și relevante pentru sprijinirea 
învățării și pentru asigurarea unei vieți studențești de calitate. Facultatea de Științe și Arte Cluj-Napoca 
pune la dispoziția studenților o serie de facilități. Sălile de predare și laboratoarele sunt dotate cu 
echipamente moderne pentru sprijinirea procesului de predare, învățare, a cercetării precum și a 
elaborării lucrărilor de licență. 

Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme 
cu programul de studiu și cu criteriile de calitate predefinite. 
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Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca dispune de programe de stimulare a 
studenților cu performanțe ridicate în învățare și de recuperare a celor cu dificultăți în învățare.  

Sistemul de acordare a burselor adoptat de Senatul universității prevede acordarea burselor de 
studii, a burselor de merit, burselor sociale și a burselor speciale, totodată permite cumularea bursei de 
merit cu bursa socială (Anexa I.27). 

Studenții sunt atrași în diferite domenii de cercetare. Rezultatele cercetării efectuate de către 
studenți se prezintă și se premiază anual în cadrul Sesiunilor de Comunicări Științifice a Studenților 
(TDK) (Anexa II.05.02). 

Studenții pot fi cooptați în proiecte de cercetare cu finanțare internă sau externă, beneficiind de 
avantajele științifice, profesionale și materiale ale acestora. Astfel instituția asigură studenților prin 
sistemul IPC (Institutul Programelor de Cercetare) posibilitatea de a participa la cercetare remunerată.  

Pentru studenții cu probleme de învățare cadrele didactice oferă ajutor în cadrul orelor de 
consultații pe baza unui orar stabilit (Anexa II.03.07) sau la cererea studenților, precum și pe calea 
corespondenței electronice. 

Universitatea dispune de servicii sociale, culturale și sportive pentru studenți, printre care se 
menționează posibilitatea cazării a peste 10% dintre studenții universității. În acest scop Facultatea de 
Științe și Arte din Cluj-Napoca a încheiat un contract cu Episcopia Reformată din Ardeal - Centrul de 
Caritate, care oferă servicii de cazare (Anexa II.05.11). 

În incinta clădirii Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca funcționează un bufet unde 
studenții pot servi produse de patiserie, gustări reci, apă minerală și băuturi răcoritoare. Totodată 
Facultatea oferă la preț avantajos servirea mesei calde în cantina amenajată la etajul 4 al clădirii, corpul 
A. Pentru desfășurarea activităților sportive studenții beneficiază de o sală de sport prin convenția 
încheiată cu Liceul Teoretic Báthory István din Cluj-Napoca (Anexa II.05.12). 
 

6. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

Universitatea are un regulament privind evaluarea și notarea studenților, care este aplicat în 
mod riguros și consecvent: Regulamentului de studii în sistemul de credite transferabile al 
Universității Sapientia (Anexa I.2.b1) și Procedura de evaluare a activității profesionale a studenților 
(Anexa I.2.c). Acesta din urmă descrie metodele de evaluare folosite care sunt diverse și încurajează 
gândirea critică, creativitatea, munca în echipă, studiile de caz și acoperă atât competențele exprimate 
oral cât și pe cele în scris. Metodele și criteriile de evaluare a studenților sunt transparente, adecvate și 
permit verificarea dobândirii efective de către aceștia a rezultatelor învățării (cunoștințe, competențe, 
valori și aptitudini) prevăzute în fișele disciplinelor. 

Instituția de învățământ superior are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-
un an de studii în altul, în funcție de creditele de studii ECTS acumulate, pe baza Regulamentului de 
studii în sistemul de credite transferabile al Universității Sapientia (Anexa I.2.b1) articolul §26.3, în 
care se precizează că pentru a promova un an și a trece în anul de studiu următor este necesar 
acumularea a minim 40 de credite la disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al 
specializării.  

Procedura de evaluare și notare a studenților stabilește modul în care se face evaluarea și 
notarea, pentru a asigura obiectivitatea și corectitudinea, dar și responsabilitățile privind înregistrarea 
rezultatelor și a depunerii la timp a Foilor de examen. Pentru desfășurarea în bune condiții a evaluării, 
cadrul didactic titular este asistat de un alt cadru didactic de specialitate. 
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Modul de evaluare și notare este centrat pe rezultatele învățării și este descris în Fișele 
disciplinelor ale programului de studiu (Anexa II.02.02). În cadrul acesteia sunt stabilite competențele 
specifice vizate, examinarea făcându-se în raport cu acestea. La începutul semestrului, titularul de 
disciplină stabilește și comunică modul de verificare precum și alte cerințe privind promovarea 
(lucrări, proiecte realizate etc.) și ponderea acestora în nota finală. 

Fiecare curs este astfel realizat, încât să îmbine predarea, învățarea și examinarea. Conform 
paragrafului al 15-lea din Regulamentului de studii participarea unui student la un anumit examen este 
condiționată de prezența la activitățile didactice. Astfel prezența la lucrări practice este obligatorie în 
proporție de 100%, iar la seminarii este indicat o prezență obligatorie stabilită de titularul disciplinei. 
Prezența la seminarii și lucrări practice este verificată și înregistrată de cadrul didactic. Titularul de 
disciplină poate propune și o limita minimă a prezenței la cursuri. Titularul disciplinei stabilește modul 
concret de verificare a participării la activitățile obligatorii, respectiv modul de recuperare a orelor 
neefectuate și a activităților restante, și informează studenții despre acestea la începutul semestrului. 

Practicile de evaluare sunt de tip dinamic - formativ și urmăresc dobândirea unor competențe 
raportate la obiectivele specifice ale programelor analitice. Sunt promovate atât evaluările pe parcursul 
semestrului prin proiecte individuale sau de grup, cât și participarea activă la discuțiile și activitățile 
de seminar sau lucrări practice. Acestea oferă o imagine asupra nivelului de cunoștințe a studenților, 
dar și asupra formării unor abilități și deprinderi practice vizate de programul de studii. În același timp, 
este evitată o evaluare de tip sumativ, punctiformă, care nu vizează modul în care studentul își dezvoltă 
anumite abilități.  

Evaluarea studenților pentru activitățile de curs și 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 și analiză a informațiilor, cât și 
capacitatea de a susține oral într-o manieră comprehensivă în fața colegilor materialul pregătit; nota 
examenului final.  

Activitățile de practică sunt evaluate ținând cont de prestația studentului din timpul practicii, 
în care se evaluează receptivitatea, capacitatea de conceptualizare a studentului, atitudinea 
participativă la executarea diferitelor activități practice. 

Numărul și distribuția formelor de examinare dintr-un semestru sunt astfel organizate încât 
asigură timpul necesar atât pregătirii studenților cât și desfășurării procesului de evaluare. Același 
Regulament de studii (Art. §22) precizează faptul că data examenelor trebuie stabilită astfel, încât 
fiecare student să aibă posibilitatea de a susține examenele după o programare echilibrată. Stabilirea 
datei examenelor se face pe grupe mari de studiu, iar datele de reexaminare trebuie astfel stabilite încât 
între data examenului și cea a reexaminării organizate pentru o anume disciplină să existe o perioadă 
de cel puțin 3 zile. Sesiunea complementară din toamnă reprezintă o oportunitate de evaluare în plus 
fată de cele două stabilite, și oferă studenților posibilitatea de dobândire a creditelor aferente 
disciplinei, respectiv măririi de notă, contra unei taxe de examen.  

Procentul examenelor dintre formele de evaluare totale este de 51,16%, iar procentul 
colocviilor și verificărilor pe parcurs 48,84% (Anexa II.02.01). 

Studentul, care nu se poate prezenta la examen în sesiunea de iarnă din cauze justificate (boală 
îndelungată, naștere etc.), în baza propunerii coordonatorului specializării, cu aprobarea decanului, 
poate susține examenul mai târziu, dar trebuie să se încadreze în perioada de activități didactice al celui 
de-al doilea semestru, stabilindu-se o perioadă excepțională de examinare în sistemul Neptun. 
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Examenele restante din perioada sesiunii de vară se pot susține doar în sesiunea de restanțe și în 
sesiunea complementară. 

Studenții trebuie să evite practicarea unor metode ilegale, neagreate de comunitatea academică 
(ex. utilizare de documente false, copiere, corupere, plagiat). Este interzisă introducerea în sălile de 
examen a genților, telefoanelor mobile, cărților, caietelor, hărților sau deținerea oricăror obiecte care 
fac posibilă obținerea de informații, cu excepția cazului când titularul de disciplină permite utilizarea 
unor mijloace auxiliare. Încălcarea normelor etice se constată de cadrele didactice participante la 
examen, care vor întocmi un proces verbal spre a fi înaintat conducerii facultății. Conducerea va stabili 
în termen de 3 zile lucrătoare modul sancționării. În caz de fraudă la examen studentul va fi exclus din 
rândul celor care studiază disciplina respectivă și nu va putea participa la examenul disciplinei în cauză 
în acel an universitar, însă va fi obligat să se înscrie la aceasta în anul următor. Frauda repetată se 
sancționează foarte sever, de la suspendarea statutului de student fără taxă până la exmatricularea din 
instituție. Conform Regulamentului de studii §22.18, dacă se dovedește că rezultatele unui examen au 
fost obținute prin fraudă sau prin lezarea normelor etice, se aplică prevederile art. 144 (4), art.147 (2) 
precum și art. 170 din Legea nr. 1/2011. 

Regulamentului de studii §22.19 precizează faptul că studentul poate depune de Decanat 
contestație referitor la rezultatele examenelor scrise în termen de o zi lucrătoare de la publicarea 
rezultatelor examenului, respectiv poate formula sesizare legat de încălcarea regulamentului și a 
Procedurii de evaluare a activității profesionale a studenților, în termen de două zile lucrătoare de la 
data evaluării. Decanul este responsabil pentru rezolvarea contestației. 

Metodologia proprie de organizare a examenului de finalizare a studiilor (examen de 
licență/diplomă și disertație) în cadrul Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca (Anexa 
I.34) precizează că finalizarea studiilor implică elaborarea unei lucrări de licență, ce demonstrează 
capacitatea studentului de a realiza o sarcină dată în mod independent și la nivelul standardelor impuse. 
Examenul de licență constă din două probe: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se 
realizează sub forma probei scrisă (test grilă), respectiv prezentarea și susținerea publică a lucrării de 
licență. Pe baza regulamentului amintit o statistică privind promovabilitatea la examenul de licență 
organizat în cadrul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca pentru absolvenții specializării Știința 
mediului se poate găsi în Anexa II.05.05, din care reiese, că 100% dintre studenții înscriși la examenul 
de licență au promovat această probă. Totodată Regulamentul de studii (§29.7) și Regulamentul de 
finalizare a studiilor de licență (Art.13(12)) precizează că pentru prevenirea plagiatului lucrările de 
licență sunt verificate de programul ”Turnitin”, iar pentru prevenirea încălcării eticii academice 
programul de studiu Știința mediului conține disciplina facultativă Etică și integritate academică 
conform legislației în vigoare.  

Eficacitatea programului de studiu Știința mediului se poate observa și din procentul ridicat al 
absolvenților care își continuă studiile sau sunt angajați după absolvirea studiilor (Anexa II.05.09). 

Cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite pe parcursul programului de studii Știința 
mediului sunt suficiente pentru a permite absolvenților să-și continue studiile universitare și să învețe 
permanent, sau să se angajeze pe piața muncii, să dezvolte o afacere proprie.  

Sistemul Alumni accesibil pe site-ul Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 
oferă posibilitatea înregistrării absolvenților, creând astfel o legătură între aceștia. Prin acest sistem se 
pot obține informații privind cariera fiecărui absolvent în parte. Tabelele centralizatoare pun în 
evidență faptul că 85,71% dintre absolvenții ultimilor 5 serii și-au continuat studiile sau sunt angajați 
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într-un domeniu care corespunde calificării obținute, restul absolvenților s-au angajat în alte domenii 
în țară și în străinătate, iar despre un singur absolvent nu avem date (Anexa II.05.09, Anexa II.05.10). 

Programul de studii asigură studenților o pregătire corespunzătoare pentru a-și continua studiile 
de perfecționare și specializare în alte universități din țară și de peste hotare care dispun de programe 
de masterat și doctorat acreditate. 54,28% din absolvenții ultimelor trei promoții ai specializării Știința 
mediului din cadrul Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte 
Cluj-Napoca sunt admiși/participă la studii de masterat la instituții din țară și străinătate (Anexa 
II.05.10).  

Cadrele didactice implicate în programul de studii Știința mediului sunt conștiente de 
importanța abordării comunicative în predarea disciplinelor și de necesitatea proiectării metodelor și a 
mediilor de învățare centrate pe student. 

Există la nivelul departamentului un program de consultații pentru studenți, oferit de către 
fiecare cadru didactic (Anexa II.03.07). Cadrele didactice manifestă flexibilitate și o atitudine deschisă, 
de parteneriat în relația cu studenții. Comunicația cu studenții este facilitată de poșta electronică. În 
afară de coordonatorul specializării, fiecare an de studii are câte un îndrumător de an (Anexa II.06.01), 
responsabil cu îndrumarea studenților în probleme profesionale și sociale. 

Disciplinele din planul de învățământ își propun să modeleze spiritul critic al studentului, 
îmbinând sistematic componenta teoretică și cea explicativă, încurajând verificarea soluțiilor 
alternative și valorificarea opiniilor divergente. Rezultatele învățării sunt explicate și discutate cu 
studenții din perspectiva relevanței acestora pentru dezvoltarea lor. 

Studenții într-o pondere mare apreciază în mod pozitiv mediul de învățare oferit de Facultatea 
de Științe și Arte al Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca. Acest fapt reiese din 
evaluările realizate cu studenții cu ajutorul unui chestionar care este completat de către studenți 
periodic (Anexa II.06.02). Rezultatele evaluării sunt sintetizate în rapoartele Comisiei CEAC al 
Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca (Anexa II.11.02). 
 

7. RESURSE UMANE: PERSONALUL DIDACTIC, PERSONAL AUXILIAR 

Departamentul responsabil pentru programul de studii de licență Știința mediului este 
Departamentul de Știința Mediului din cadrul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca.  

În cadrul programului de studii Știința mediului activează 17 cadre didactice, dintre care 13 
cadre didactice sunt titulari în învățământul superior, cu norma de bază la Universitatea „Sapientia” 
din municipiul Cluj-Napoca (Anexa II.07.01).  

Documentele personale care atestă competența profesională a cadrelor didactice care predau în 
cadrul programului de studii Știința mediului se găsesc în Anexa II.07.02, respectiv în Curriculum 
Vitae și Lista de publicații din Anexa II.07.03, din care reiese că toate cadrele didactice au activitate 
științifică și didactică vizând teme cuprinse în cadrul cursurilor predate.  

 
Toate posturile didactice din cadrul programului de studii de licență Știința mediului au fost 

constituite conform normelor legale în vigoare și toate cadrele didactice îndeplinesc cerințele legale 
necesare pentru ocuparea postului. Anexa II.07.04 conține deciziile de numire pe posturi a cadrelor 
didactice titulare care au norma de bază în cadrul programului de studiu analizat. 

Sarcinile didactice și de cercetare ale personalului didactic aferent programului de studii Știința 
mediului sunt prevăzute în fișele posturilor ocupate (Anexa II.07.05). 
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Titularii de disciplină au titlul științific de doctor în domenii relevante pentru cursurile predate 
în cadrul programul de studii (Anexa II.07.02). 

Personalul didactic asociat, prin adeverințele depuse la secretariat, face dovada acordului 
instituției unde își desfășoară activitatea cu normă de bază, pentru efectuarea activității didactice în 
calitate de cadru didactic asociat (Anexa II.07.06).  

Normele personalului didactic implicat în programul de studiu nu depășește limita stabilită de 
lege. Acest fapt reiese din situația gradului de ocupare a personalului didactic în anul universitar 2019-
2020 (Anexa II.07.07), respectiv din declarațiile personale (Anexa II.07.08). 

Modul de acoperire a disciplinelor cuprinse în programul de studii, în anul universitar 2019-
2020 cu personal didactic cu norma de bază reiese din Statele de funcții (Anexa II.07.09) și din Statul 
de funcții pe fracțiuni (Anexa II.07.10). 

Conform tabelului centralizator al posturilor (Anexa II.07.11), din totalul celor 10,19 posturi 
din statul de funcții, 8,26 sunt ocupate de titulari în învățământul superior cu norma de bază la 
Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, reprezentând 81,06% din totalul posturilor. 
Numărul posturilor ocupate de profesori și conferențiari titulari,  cu norma de bază la Universitatea 
„Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca este 2,08 reprezentând o pondere de 25,18% din totalul 
posturilor ocupate de către titulari.  

În cadrul programului de studii activează doar două cadre didactice asociate care au depășit 
vârsta de pensionare, acoperind 0,43 posturi. În ceea ce privește situația cadrelor didactice încadrate 
ca profesori universitari nu este cazul depășirii vârstei de pensionare (Anexa II.07.01). Din cele 
prezentate rezultă că acoperirea disciplinelor din planul de învățământ este asigurată pe durata a 
întregului ciclu de licență. 

Titularii de disciplină au elaborat cursuri, îndrumare de laborator și materiale didactice 
auxiliare în format tipărit sau electronic necesare procesului de învățământ. Lista acestora și numărul 
de exemplare disponibile, raportat la numărul de studenți, sunt prezentate în (Anexa II.07.12). 

Raportul dintre numărul de studenți și numărul cadrelor didactice cu norma de bază la 
programul de studii Știința mediului este 5 / 1. Acest raport scăzut permite o activitate educațională și 
de cercetare de nivel ridicat din punctul de vedere al calității. 

Importanța asigurării calității corpului profesoral este prezentă în toate documentele 
fundamentale, începând cu Carta Universității (Anexa I.2), Codul Etic (Anexa I.2a), Regulamentul de 
ocupare a posturilor didactice (Anexa I.2f) până la procedurile de elaborare a statelor de funcții și a 
Fișelor posturilor. Politica de personal este atent urmărită atât de către managementul universității cât 
și de către conducerea facultății și a departamentului.  

Regulamentul de ocupare a posturilor didactice respectă toate prevederile legale în vigoare și 
este aplicat cu strictețe la nivelul întregii universități. Promovarea personalului didactic se face numai 
prin concurs, pe baza standardelor și criteriilor prevăzute în regulamentul pentru ocuparea posturilor 
didactice. 

În universitate funcționează 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 studenți;  
- evaluarea de către managementul universității. 
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Toate formele de evaluare se realizează prin completarea de formulare aprobate de către Senat. 
Modul de prelucrare a datelor asigurând atât confidențialitatea acestora, cât și transparența rezultatelor 
finale. 

Evaluarea colegială se realizează după proceduri standard elaborate de conducerea instituției. 
Procedura conține două tipuri de evaluări: prima evaluare are un caracter metodologic și de conținut, 
cea de a doua se bazează pe impresiile colegilor de muncă. Rezultatele evaluării efectuate la nivel de 
Departament în anul universitar 2019/2020 sunt prezentate în (Anexa II.07.13). 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se realizează pe baza procedurii aprobate de 
Senat, care se aplică după fiecare ciclu semestrial de instruire. Formularul de evaluare este prezentat 
în Anexa I.64. Rezultatele evaluării sunt sintetizate într-un raport realizat la nivel de decanat. Aceste 
rapoarte sunt utilizate în analizele efectuate de către management. 

Rezultatele evaluărilor arată că cele mai favorabile aprecieri se referă la disponibilitatea 
cadrului didactic de a răspunde la întrebările și nelămuririle studenților, ceea ce atestă caracterul 
deschis al comunicării dintre studenți și profesori. De asemenea studenții sunt mulțumiți de modul în 
care se organizează și planifică cursurile: cadrele didactice utilizează eficient timpul alocat cursului 
(termină de predat materia, nu întârzie la ore, respectă pauzele), anunță din timp procedura și criteriile 
de evaluare, prezintă clar ideile principale ale cursului și obiectivele acestuia, urmărind îndeaproape 
îndeplinirea lor pe parcursul semestrului. 

Evaluarea de către management are la bază autoevaluarea multicriterială, prin care fiecare 
cadru didactic își prezintă activitatea didactică, științifică și cea desfășurată în folosul universității pe 
baza formularului model prezentat în Anexa I.63. 

Conform fișei 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 științifică, activitatea cu studenții, recunoașterea 
națională, recunoașterea internațională, activitatea în comunitatea academică și participarea la 
dezvoltarea instituțională. 
 

8. RESURSE MATERIALE: SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, BIBLIOTECĂ, SPAȚII DE 
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca începând cu anul 2014 funcționează într-un sediu 
nou situat pe Calea Turzii nr. 4., cu o suprafață utilă de 4611,06 m2, din care spațiul dedicat procesului 
de învățământ și de cercetare este de 1290,67 m2 (Anexa II.08.01).  

Pe lângă acest imobil modern, Facultatea dispune de două săli de predare în clădirea 
Rectoratului (Str. Matei Corvin nr. 4.), și de o sală de dans (B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9.), astfel 
spațiul dedicat procesului de învățământ se ridică la 1485,54 m2, plus spații anexe de 3369,53 m2 
(Anexa II.08.02). 

Activitățile didactice (cursuri, seminarii, laboratoare) și de cercetare din cadrul programului de 
studii Știința mediului se desfășoară în spații de învățământ (amfiteatre, săli de curs, de seminarii, 
laboratoare) din cadrul Universității “Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, dotate cu echipamente 
corespunzătoare cerințelor de predare-învățare, respectiv de cercetare impuse de această specializare. 
Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învățare, predare și comunicare care 
facilitează activitatea cadrului didactic și receptivitatea studenților. Laboratoarele didactice și de 
cercetare dispun de echipamentele și mijloacele de funcționare corespunzătoare exigențelor. 



Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca                                                                   Programul de studiu: Știința mediului 

 

 34

Pentru desfășurarea cursurilor și seminariilor programul de studii Știința mediului are la 
dispoziție un număr de 12 săli, cu suprafețe corelate cu mărimea formațiilor de studiu, conform 
normelor ARACIS (Anexa II.08.03). Acestea au dotarea materială și tehnică necesară: echipamente 
didactice, echipamente multimedia, acces la Internet și rețele wireless (Anexa 08.04, Anexa 08.05). 

Pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare cadrele didactice și studenții au la 
dispoziție un număr corespunzător de laboratoare (Anexa II.08.06). Din anexă reiese amplasamentul 
și capacitatea laboratoarelor, respectiv caracteristicile echipamentelor din dotarea acestora. În cazul 
fiecărui laborator existent în care se desfășoară lucrări de laborator s-a întocmit câte o fișă a 
laboratorului (Anexa II.08.07) cu specificarea dotării necesare efectuării lucrărilor aferente. 

Dotarea laboratoarelor cu calculatoare este prezentată în Anexa II.08.08, iar dotarea cu pachete 
software este evidențiată în Anexa II.08.09. Locația laboratoarelor didactice și lista disciplinelor 
deservite se regăsesc în Anexa II.08.10. 

Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca dispune de o bibliotecă modernă. Situația 
centralizatoare a publicațiilor, abonamentelor la periodice, accesul la baze de date electronice, dotarea 
cu calculatoare și software sunt descrise în Anexa II.08.11, Anexa II.08.12. 

Privind specializarea Știința mediului biblioteca facultății conține un număr de peste 1952 
titluri de cărți (Anexa II.08.11, Anexa II.08.13) și peste 45 reviste (Anexa II.08.14) editate în țară sau 
în străinătate, la care se adaugă revistele care pot fi accesate online prin baze de date internaționale la 
care Universitatea este abonat. Pentru activitatea de curs și seminar studenții au acces la o serie de 
manuale și cărți recomandate în programa analitică a fiecărei discipline (Anexa II.02.02), precum și la 
numeroase materiale în format electronic. Accesul la acestea se poate face prin intermediul bibliotecii 
facultății care dispune de sală de lectură proprie, fond de carte destinat disciplinelor (Anexa II.08.13) 
din planul de învățământ al specializării. 

Fondul de carte, cursuri, îndrumare, material didactic auxiliar în formă tipărită și electronică 
destinat necesităților studenților, întocmit, redactat sau elaborat de titularii de disciplină care activează 
în cadrul programului de studii este prezentat în Anexa II.07.12. 

Disciplinele din planul de învățământ sunt acoperite în proporție însemnată cu publicații 
recente: la fiecare disciplină o proporție de peste 50% este reprezentată de publicații 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 studenții au acces la o serie de baze de date 
electronice care oferă cărți și jurnale științifice 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 publicațiilor științifice și periodicelor științifice 
pot fi accesate cele mai importante reviste științifice de specialitate.  

În afară de dotarea specificată anterior, universitatea se îngrijește de asigurarea de locuri de 
cazare pentru studenți în condiții financiare avantajoase (Anexa II.05.11). Totodată există și un 
contract de locațiune pentru o sală de sport (Anexa II.05.12). 

 

9. RESURSE FINANCIARE 

Întreaga Universitate „Sapientia” din municipiul Cluj Napoca, din care face parte și Facultatea 
de Științe și Arte din Cluj-Napoca este finanțată în principal de către Fundația Sapientia Aceste venituri 
sunt completate cu taxele plătite de către studenți (de școlarizare, de reexaminare, de reînscriere, etc.). 
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Restul din finanțare provine din capitolul de ”alte venituri” (donații, sponsorizări, burse speciale, 
proiecte naționale și internaționale, etc.).  

În cadrul exercițiului financiar pe anul 2018 Facultatea de Științe și Arte a beneficiat de cca. 
13,90% din finanțarea totală la nivel de Universitate, totalul fiind împărțit în proporție de cca. 39,30-
2,37-35,83-13,90% între cele patru locații ale instituției (Târgu Mureș – Sfântu Gheorghe – Miercurea 
Ciuc – Cluj-Napoca). La această finanțare normativă se adaugă veniturile din surse proprii (taxe de 
școlarizare, taxe de examen, venituri din alte activități comerciale proprii etc.), respectiv din proiecte 
și granturi de cercetare (Anexa II.09.01). 

În anul 2018 finanțarea normativă era 4.510.445 lei, ceea ce reprezintă cca. 58% din bugetul 
de venituri al Facultății. În ceea ce privește anul precedent, finanțarea normativă era 4.032.106.52 lei, 
ceea ce reprezintă pe de o parte o creștere vizibilă a veniturilor, însă pe de altă parte și o creștere a 
ponderii bugetului Universității din totalul veniturilor facultății. În perioada ianuarie-decembrie 2018 
facultatea a realizat venituri totale de 7.796.333 lei, cu 1.219.188 lei peste veniturile realizate în 2017. 
În ceea ce privește cheltuielile, totalul acestora se ridică la 7.963.647 lei, depășind cu 1.288.852 lei 
cheltuielile totale din anul precedent. Această diferență față de anul precedent se datorează în primul 
rând cheltuielilor cauzate de remunerațiile personalului didactic și nedidactic, respectiv cheltuielilor 
de întreținere, reparații și amortizare cauzate de uzura echipamentelor și al clădirii (Anexa II.09.01). 

În ceea ce privește structura veniturilor, aceasta s-a realizat – cum s-a menționat mai sus – în 
mare parte din finanțări nerambursabile (cca. 86,16%). O parte din venituri au fost obținute de la 
bugetul de stat prin finanțarea a trei proiecte importante de cercetare și creație artistică (totalizând un 
procent de 4,31% față de cei 5,35% din anul 2017). Veniturile din taxe școlare și de examene este de 
3,53% din totalul de venituri, ceea ce arată o ușoară descreștere față de anul precedent (4,2%). Din 
totalul de cheltuieli efectuate în anul 2018, cheltuielile cu salariile și cu colaboratori reprezintă 55,03%, 
arătând o ușoară, dar nesemnificativă descreștere față de anul 2017, când atingea 58,05%. În același 
timp ponderea cheltuielilor cu studiile și cercetările s-au ridicat la 297.802 lei față de 274.948 lei, ceea 
ce reprezintă o ușoară creștere față de anul 2017 (3,74% din totalul cheltuielilor în anul 2018 față de 
4,12% din anul 2017 (Anexa II.09.01).  

Totodată merită menționat și faptul că o sumă destul de semnificativă (cca. 1.018.390 lei pe 
anul 2018) provenită din surse externe de finanțare a fost cheltuită în cadrul unor proiecte de studii și 
cercetare, marea majoritate a acestora regăsindu-se la cheltuieli cu personalul și achiziții de 
echipamente și obiecte de inventar. Activitatea financiară este derulată în baza bugetului anual de 
venituri și de cheltuieli aprobat de Senatul Universității, facultatea reușind să-și atingă veniturile 
propuse, realizând un deficit în balanța de venituri și cheltuieli de 167,314 lei (Anexa II.09.01). 

Din punctul de vedere al infrastructurii, încă din anul 2014 Facultatea funcționează într-un 
sediu nou, situat pe Calea Turzii nr. 2-4. În privința posibilităților de cazare, studenți au la dispoziție 
un cămin închiriat cu o capacitate de 35 locuri de cazare, acesta funcționând în regim de autofinanțare. 
În final este important de menționat că în decursul anului 2018 în cadrul Facultății s-au făcut investiții 
în valoare de cca. 1.331.641 lei, constând în tehnică de televiziune, sunet pentru specializarea 
Cinematografie, fotografie, media, aparatură de laborator pentru specializarea Știința mediului și 
Drept, respectiv achiziție mobilier pentru bibliotecă și birouri (Anexa II.09.01). 

Bursele acordate studenților pot fi de 6 tipuri: de studiu, de merit, sociale, ocazionale, private 
și speciale. Condițiile de acordare pentru primele trei tipuri precum și regulamentele aferente sunt 
disponibile pe site-ul facultății, (Anexa I.27) și sunt prelucrate studenților în prima săptămână a anului 
universitar. Bursele ocazionale, speciale și cele private sunt reglementate prin contracte bilaterale și 
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aprobate, respectiv doar vizate (după caz, conform legislației în vigoare) de conducerea facultății. 
Înmânarea burselor speciale are loc, de regulă, într-un cadru festiv. 

În cadrul Universității Sapientia învățământul poate fi gratuit sau cu taxă parțială cuprinsă în 
intervalul de 250…750 euro/an universitar, funcție de programul de studiu ales. Aceste taxe sunt 
stabilite anual de Senatul Universității conform Art. 68 din Carta Universității (Anexa I.2).  

Pentru programul de studiu Știința mediului taxa de școlarizare este de 250 EUR/an 
universitar/student, (există 13 locuri fără taxă, și 12 locuri cu taxă de 250 EUR/an) și se plătește în lei, 
conform Deciziei Senatului la cursul valutar bancar mediu din ziua deciziei. Taxele se pot plăti în rate 
semestriale sau trimestriale, termenele de plată și valoarea ratelor fiind înmânate studenților, afișate pe 
aviziere și sunt disponibile și pe site-ul facultății (http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/termene-de-
plata). 

Urmărirea realizării bugetului de venituri și cheltuieli, respectarea procedurilor contabile și a 
politicilor fiscale este sarcina serviciului de audit intern, a șefilor de compartimente economice, a 
Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, iar la încheierea fiecărui exercițiu financiar anual un 
auditor independent extern verifică în baza reglementărilor fiscale și contabile în vigoare situațiile 
financiare aferente anului calendaristic anterior. Aceste verificări sunt finalizate cu rapoarte anuale de 
audit extern, care sunt publicate și disponibile pe site-ul Universității. Raportul pe anul 2018 se poate 
consulta pe pagina web a Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, la adresa: 
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/raport%20audit%202018.pdf, împreună 
cu celelalte rapoarte, din anii precedenți, (http://www.sapientia.ro/ro/regulamente-de-organizare-si-
functionare/asigurarea-calitatii). 

Analizând datele de mai sus, se poate constata că pentru programul de studiu „Știința mediului” 
din cadrul Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Arte din Cluj-
Napoca sunt întrunite condițiile financiare pentru funcționare. 

Sistemul de acordare al burselor prevede în condițiile legii burse de merit, burse de studiu, 
burse sociale și burse speciale. Sursa de finanțare a burselor acordate de Universitatea Sapientia din 
Cluj-Napoca este fondul special creat în acest scop în Planul de venituri și cheltuieli. Cuantumul 
burselor pentru anul universitar 2018-2019 este de 230 RON/lună bursa de merit, 170 RON/lună bursa 
de studiu și ≤125 RON/lună bursa socială care se acordă pe mai multe categorii conform deciziei 
Senatului nr. 742/24.10.2008. Pe lângă burse, studenții pot fi înrolați în activități de cercetare 
remunerate prin granturile Institutului Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia. Acordarea 
burselor studențești se face conform Regulamentului de burse (Anexa I.27).  
 

10. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

Având în vedere că excelența în cercetare este una din prioritățile Universității „Sapientia” din 
municipiul Cluj-Napoca, atât Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca cât și Departamentul de 
Știința Mediului dispune de un plan de cercetare științifică, întocmit anual (Anexa II.10.01). 

În cadrul obiectivelor de cercetare formulate la nivel de Facultate, Departamentul de Știința 
Mediului își propune următoarele obiective strategice: 

- câștigarea unui prestigiu regional, național și internațional în domeniul cercetării științifice; 
- susținerea prioritară a cercetării științifice, corelată cu necesitățile didactice practice, printr-

un ansamblu de măsuri privind dotarea materială; 
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- extinderea relațiilor de cooperare cu universități și institute de cercetare din țară și din 
străinătate prin programe de învățământ, de cercetare și mobilități de cadre didactice și studenți; 

- implicarea studenților în activitatea de cercetare din domeniul de studii; 
- stabilirea și diversificarea legăturilor de cooperare cu mediul social, administrativ, economic 

și cultural pe plan regional și național; 
- aplicarea unui management eficient care permite corelarea programelor de dezvoltare 

instituțională cu resursele financiare - bugetare sau cu cele atrase prin prestări de servicii specifice prin 
programe și contracte cu beneficiari; 

- extinderea și modernizarea dotărilor pentru învățământ și cercetare, refacerea și completarea 
sistemului informatic la nivelul cerințelor actuale. 

Domeniile de cercetare abordate și obiectivele strategice formulate de Departamentul de Știința 
Mediului  sunt relevante pentru domeniul programului de studii de licență Știința mediului. 

Lista granturilor de cercetare prezentate în Anexa II.10.02 se încadrează în planurile de 
cercetare ale Departamentului și Facultății și sunt grupate în jurul unor domenii care se înscriu în aria 
științifică a domeniului de licență. 

Temele de cercetare ale Departamentului de Știința Mediului al cărei personal didactic 
activează în cadrul programului de studii Știința mediului, sunt prezentate în Anexa II.10.03. 

Rezultatele cercetării științifice sunt valorificate prin lucrări științifice publicate în reviste de 
specialitate și prin prezentări de comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale (Anexa 
II.10.04, Anexa II.10.05). 

Modul de valorificare a activității de cercetare desfășurate de personalul didactic propriu se 
realizează prin: 

- cărți publicate la edituri recunoscute CNCSIS; 
- teze de doctorat susținute; 
- articole publicate în reviste cotate ISI; 
- articole publicate în reviste din țară, cotate CNCSIS și reviste din străinătate; 
- granturi în cadrul Universității Sapientia din Cluj-Napoca (prin IPC Sapientia); 
- granturi individuale; 
- participări la granturi din alte centre universitare; 
- prezentări la conferințe și lucrări publicate în volumele conferințelor. 
Cadrele didactice implicate în programul de studii de licență Știința mediului desfășoară 

activitate de cercetare în domeniul disciplinelor predate. Această activitate este pusă în evidență în 
Anexa II.10.06. 

În vederea realizării unor cercetări de performanță Departamentul de Știința Mediului a 
înființat un centru de cercetare cu denumirea Centrului de Cercetare „Știința Mediului Azi”. Statutul, 
organizarea, obiectivele și membrii acestui centru de cercetare sunt prezentate în Anexa II.10.07. 
Membrii Centrului de cercetare folosesc laboratoarele didactice și de cercetare din cadrul 
Departamentului de Știința Mediului. Dotarea acestor laboratoare cu aparate și echipamente permit 
efectuarea activității specifice, la nivel calitativ destul de ridicat. Astfel față de primii cinci ani de 
funcționare a specializării Știința mediului, perioadă în care au fost publicate 55 de lucrări în reviste 
cotate ISI, cu factor de impact cumulative puțin peste 80, în ultimii 5 ani numărul publicațiilor a crescut 
ușor însă calitatea lor a crescut semnificativ, fiind publicare în jur de 60 de lucrări a căror factor de 
impact cumulativ depășește 130. De asemenea au fost publicate articole și în alte categorii de reviste 
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și rezultatele cercetărilor au fost prezentate la diferite conferințe naționale și internaționale (Anexa 
II.10.04, Anexa II.10.05) 

În scopul efectuării unor cercetări cadrele didactice care activează în programul de studiu 
Știința mediului au la dispoziție și alte laboratoare de cercetare situate în alte centre de studii ale 
Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca. 

Pe lângă activitatea de cercetare propriu-zisă, membrii departamentului s-au implicat și în 
organizarea unor manifestări științifice naționale și internaționale. Lista care prezintă implicarea 
cadrelor didactice ale Departamentului de Știința Mediului în organizarea în comun a unor manifestări 
științifice se găsește în Anexa II.10.08. O remarcă specială trebuie acordată manifestării științifice 
intitulată  Conferință Internațională de Știința Mediului în Bazinul Carpatic, organizată de Facultatea 
de Științe și Arte din Cluj-Napoca care a ajuns la ediția a XVI-a, având un succes deosebit pe plan 
național și internațional.  

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca dispune de o editură proprie (Editura 
Scientia) pentru publicații cu ISSN, ISBN. Principiile înființării, funcționării și redactării revistei, 
înființarea de noi serii științifice, aprobate de Senatul Universității, este prezentat în Partea I, capitolul 
1. al raportului. 

Universitatea editează Colecția de Reviste Științifice în limba engleză, cu titlul „Acta 
Universitatis Sapientiae”, care are o serie specifică domeniului de licență analizat: ,,Agriculture and 
Environment”: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fausae$002fausae-
overview.xml. 

 

11. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

Structura instituțională de asigurare a calității educației este conformă prevederilor legale și își 
desfășoară activitatea permanent. Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca dispune de 
politici clare și procese manageriale bine definite privind asigurarea internă a calității, utilizate în 
stabilirea obiectivelor strategice educaționale la nivel instituțional și care includ inițierea, dezvoltarea 
și administrarea programului de studii universitar de licență. 

În cadrul Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca concomitent cu crearea bazei 
materiale și a corpului didactic adecvat unui proces educațional de nivel înalt, a existat și există o 
preocupare constantă pentru consacrarea unei culturi a calității, pentru implementarea și pentru 
îmbunătățirea continuă a standardelor de calitate.  

Structurile, politicile și strategiile Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 
creează cadrul instituțional pentru dezvoltarea și monitorizarea efectivă a calității, pentru consacrarea 
unui culturi al calității și pentru îmbunătățirea continuă a standardelor de calitate. 

Specializarea urmărește strategiile și procedurile de asigurare a calității trasate de universitate. 
În cadrul Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca asigurarea calității este reglementată prin hotărârea 
internă privind indicatori și repere. Anual se stabilesc obiectivele specifice, cuprinse în Planul 
Operațional, dezvoltate într-un program al asigurării calității, pe o perioadă de un an, la nivel de 
universitate. Fiecare facultate își stabilește strategii și obiective proprii. Atât programul elaborat la 
nivel de universitate cât și cele elaborate de către facultăți, fac referire la calitatea predării-învățării, a 
cercetării științifice și a serviciilor - interne și către comunitate. 

Atât la nivelul universității cât și cel al Facultății de Științe și Arte Cluj-Napoca funcționează 
câte o Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității (Anexa II.11.01), care coordonează aplicarea 
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procedurilor pentru asigurarea calității, elaborează raportul anual de evaluare internă și formulează 
propuneri de îmbunătățire a calității educației (Anexa II.11.02). 

Facultatea de Științe și Arte Cluj-Napoca respectă regulamentul de asigurare al calității stabilit 
la nivel de universitate. Procedurile de evaluare a calității folosite în cadrul facultății se bazează pe un 
set de reguli și principii statuate la nivelul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul 
universității. În acest sens sunt urmărite:  

- autoevaluarea a ceea ce s-a făcut la nivelul respectiv –individual, departament – în perioada 
de analiză considerată, cu identificarea punctelor forte, a punctelor slabe și elaborarea explicită de 
măsuri de corectare a slăbiciunilor;  

- dezbaterea rezultatelor evaluărilor cu cei implicați la nivelul respectiv și adoptarea de măsuri 
în consecință. 

Totodată facultatea respectă reglementările legale în vigoare și pe cele concepute pentru uz 
intern. Principalul document care asigură ordinea internă de funcționare a facultății este Regulamentul 
facultății, regulament care a fost elaborat prin consultarea cadrelor didactice și a studenților (Anexa 
II.11.03). 

 

12. TRANSPARENȚA INFORMAȚIILOR ȘI DOCUMENTAREA 

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca colectează, prelucrează și analizează 
date și informații privind starea calității educației și a vieții studenților în spațiul universitar. Facultatea 
de Științe și Arte Cluj-Napoca are un website propriu pe care se găsesc toate informațiile de interes 
pentru cadre didactice și studenți (www.kv.sapientia.ro). Departamentul de Știința Mediului are un 
website propriu unde se regăsesc principalele informații referitoare la programul de studii, cadrele 
didactice, regulamente, studenți, cercetarea științifică, baza didactică experimentală etc. 
(kt.sapientia.ro). Instituția are un sistem informatic (în domeniul financiar-contabil, bibliotecă și a 
cercetărilor) care facilitează colectarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor relevante pentru 
evaluarea și asigurarea instituțională a calității (accesibil pe rețeaua locală). Secretariatul facultății 
deține baza de date în format electronic, cu informații despre studenți și situația lor școlară. 

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca și Facultatea de Științe și Arte din Cluj-
Napoca furnizează informații studenților și oricăror categorii de persoane interesate date actuale și 
corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic și de cercetare și 
facilitățile oferite studenților.  

Informațiile sunt oferite prin intermediul punctelor de afișaj ale facultății, publicitate în mass-
media (ziare, reviste, publicitate radio și TV), pe site-ul universității (http://www.sapientia.ro), pe site-
ul facultății (http://kv.sapientia.ro), dar totodată și pe site-ul departamentului (http://kt.sapientia.ro).  

Totodată facultatea editează anual sub formă electronică (DVD) Ghidul studentului, care poate 
fi accesată la pagina de web a universității (http://kv.sapientia.ro/ro/pentru-studenti/ghidul-
studentului). Informațiile sunt revizuite și actualizate periodic pentru a asigura transparența și 
raportarea la politicile de transparență ale universităților și facultăților din spațiul european al 
învățământului superior. 

Structura și modul de organizare a Facultății de Științe si Arte din Cluj-Napoca în cadrul căreia 
se desfășoară programul de studii Știința mediului sunt prezentate în (Anexa II.12.01). 



Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca                                                                   Programul de studiu: Știința mediului 

 

 40

Misiunea și obiectivele asumate de Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca sunt conforme 
cu cele stipulate în cazul Universității „Sapientia” din municipiul Cluj Napoca, dar sunt adaptate 
specificului organizațional, educațional și de cercetare al acesteia. 

În realizarea obiectivelor studenții sunt parteneri, punându-se un accent deosebit pe încurajarea 
afirmării personalității, dezvoltarea abilității intelectuale, potrivit talentului și aspirațiilor lor. Planul 
strategic și planurile operaționale anuale sunt concepute în concordanță cu posibilitățile și aspirațiile 
membrilor comunității academice, având la baza analizele SWOT și documentele strategice ale 
facultăților, dezbătute și aprobate de forurile colective abilitate (Consiliul Facultății, Senat). Acestea 
constituie documente publice, accesibile pe pagina web a Universității (www.sapientia.ro), respectiv 
a Facultății (www.kv.sapientia.ro). 

Programul de studii Știința mediului respectă și promovează integral prevederile Codului Etic 
al Universității (Anexa I.2.a), apără valorile libertății academice, autonomiei universitare și integrității 
etice, acordând o atenție deosebită pregătirii studenților privind respectarea normelor specifice 
activităților în domeniul de pregătire. Aplicarea Codului Etic este supravegheată de Comisia de Etică 
care funcționează pe baza unui regulament propriu (Anexa I.5). 

Detaliile referitoare la conducerea și administrația universității se găsesc în partea I, structura 
organizațională a universității este redată în Organigrama Universității (Anexa I.11). Din această 
prezentare reiese că Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca dispune de un sistem de conducere 
universitară coerent, integrat și transparent care se bazează pe o administrație eficientă, adaptată 
misiunii și obiectivelor asumate. Acesta respectă reglementările legale în vigoare. 

Carta universității și regulamentele interne sunt profund democratice, transparente și 
nediscriminatorii, asigurând dreptul deplin al studenților de a reprezenta și de a fi reprezentați. 
Alegerile de la nivel de departament și până la senat se desfășoară în mod democratic și transparent pe 
baza prevederilor Regulamentului de alegeri al Universității Sapientia (Anexa I.2.d).  

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca dispune de planuri operaționale 
respectate și urmărite de către fiecare facultate și cunoscute de către membrii comunității universitare 
(vezi Partea I.). 

Facultatea de Științe și Arte Cluj-Napoca dispune la rândul său de plan operațional care se 
încadrează în concepția unitară a Universității (Anexa II.12.02). Totodată la nivel de facultate se 
urmărește și realizarea obiectivelor prevăzute în planului operațional (Anexa II.12.03). 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca are un regulament referitor la inițierea, aprobarea, 
monitorizarea și evaluarea periodică a fiecărui program de studiu iar acesta este aplicat în mod riguros 
și consecvent. La nivel de universitate programele de studiu se evaluează periodic privind îndeplinirea 
obiectivelor asumate și se elaborează planul de măsuri în vederea îmbunătățirii activității de asigurare 
a calității. 

Rapoartele privind asigurarea calității sunt întocmite și la nivel de facultate în vederea urmăririi 
realizării obiectivelor de îmbunătățire a calității (Anexa II.11.02). 
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Analiza SWOT a programului de studii 

 
Puncte tari: 

- planul de învățământ care corespunde cerințelor ARACIS; 
- promovabilitatea foarte bună la examenele de licență; 
- procentul ridicat al absolvenților care au reușit să se angajeze în domeniul pregătirii încă din 
primul an după terminarea studiilor universitare de licență; 
- absolvenții dispun de o pregătire solidă care creează premisele pentru continuarea studiilor; 
- rezultate științifice bune ale cadrelor didactice; 
- numărul mare de relații de colaborare interne și internaționale; 
- vizibilitatea programului de studii de licență, care este asigurată prin participarea cadrelor 
didactice la manifestări naționale și internaționale și publicații în reviste indexate în baze de 
date internaționale; 
- accesibilitatea unor baze de date și publicații prestigioase în domeniul programului. 

Puncte slabe: 
- prea puține acorduri de colaborare cu Universități de prestigiu din țară; 
- este nevoie de o reclamă și de o mediatizare mai mare pentru a face cunoscut pe o scară cât 
mai largă posibilitățile de învățare și dezvoltare oferite de specializarea Știința mediului din 
cadrul Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca. 

Oportunități: 
- domeniul programului de studii cunoaște o continuă dezvoltare atât pe plan mondial cât și pe 
plan național; 
- atractivitatea specializării Știința mediului este constantă în ultimii ani; 
- există oportunități crescute pentru mobilitatea studenților în spațiul european al educației, mai 
ales în Ungaria, precum și în alte țări; 
- posibilități de participare în programe de cercetare naționale și internaționale. 

Transparența: 
- toate procedurile de admitere, examinare și formare sunt transparent fiind publicate pe site-ul 
propriu (www.kv.sapientia.ro). 
 

Vizibilitatea pe plan internațional: 
- vizibilitatea programului de licență este asigurată pe plan internațional prin:  

- participări la conferințe internaționale;  
 - publicații științifice în reviste indexate în baze de date internaționale;  
  - cursuri și prelegeri invitate ținute în universități de prestigiu din străinătate.   

Amenințări:  
- o scădere semnificativă a numărului absolvenților de liceu; 
- în învățământul preuniversitar din România se generalizează dezinteresul manifestat față de 
unele discipline fundamentale din domeniul științelor naturii; 
- creșterea costului vieții poate determina imposibilitatea absolvenților de liceu de a participa 
la programe de studii de licență. 
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