
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL DECANULUI PRIVIND STAREA 

FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ŞI ARTE PE ANUL 2012 
 

 

I. SITUAŢIA ŞI ACTIVITATEA FINANCIARĂ. INFRASTRUCTURĂ 

 

 

În cadrul exerciţiului financiar pe anul 2012 Facultatea de Ştiinţe şi Arte (în continuare 
Facultate) a beneficiat de 10% din finanţarea totală la nivel de Universitate, totalul fiind 
împărţit în proporţie de 30-30-10 % între facultăţile din cele trei locaţii ale instituţiei. La 
această finanţare normativă se adaugă veniturile din surse proprii (taxe de şcolarizare, 
taxe de examen, venituri din activităţi comerciale proprii etc.), respectiv din proiecte şi 
granturi de cercetare.  În anul 2012 cifra de afaceri al facultăţii este de aproximativ 
850 000 euro, din care 64% reprezintă venituri din bugetul Universităţii alocate 
facultăţii. 
În perioada ianuarie-decembrie 2012 facultatea a realizat venituri totale de 3.711.678 lei din 

care s-au efectuat cheltuieli totale în suma de 3.549.341 lei. Rezultatul exerciţiului reprezintă 

un excedent de 162.337 lei. 

În ceea ce priveşte structura veniturilor, aceasta s-a realizat – cum s-a menţionat mai sus – în 

mare parte din finanţări nerambursabile (75,81%), din care o parte au fost obţinute de la 

Bugetul de Stat prin finanţarea a două proiecte importante de cercetare (totalizând un procent 

de 11,56%). Veniturile din taxe şcolare şi de examene este de 5,99% din totalul de venituri. 

Din totalul de cheltuieli efectuate în anul 2012, cheltuielile cu salariile şi cu colaboratori 

reprezintă 70,31%. Neavând  clădire proprie unde să desfăşurăm activitatea didactică, am fost 

nevoiţi în continuare să închiriem un spaţiu ale cărui costuri de se ridică la 12,22% din totalul 

de cheltuieli. Cheltuielile cu studiile şi cercetările reprezintă 2,51% din total de cheltuieli, la 

care se mai adaugă cheltuielile studenţilor efectuate cu ocazia diferitelor programe şi activităţi. 

În anul 2012 facultatea a achiziţionat mijloace fixe de 41.721 lei, obiecte de inventar şi cărţi de 

51.467 lei, sumă ce reprezintă 2,63% din totalul de cheltuieli. 

Activitatea financiară este derulată în baza bugetului anual de venituri şi de cheltuieli aprobat 

de Senatul Universităţii, reuşind să-şi atingă veniturile propuse, nedepăşind cheltuielile 

planificate. 

Din punctul de vedere al infrastructurii, Facultatea funcţionează în două locaţii, 
activităţile didactice realizându-se în mare parte în clădirea închiriată din strada Deva nr. 
19. Celelalte activităţi se desfăşoară în Casa Bocskai din centul oraşului, unde se află şi 
sediul central al Universităţii Sapientia. În clădirea din str. Deva funcţionează 
laboratoarele de specialitate ale Departamentului Ştiinţa Mediului, studioul 
Departamentului Media, laboratorul de informatică, precum şi biblioteca facultăţii. În 
privinţa posibilităţilor de cazare, studenţii au la dispoziţie un cămin închiriat cu o 
capacitate de 32 persoane, acesta funcţionând în regim auto-susţinere. 
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SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 

 PE ANUL 2012 

   

TOTAL VENITURI 3,711,678 100% 

Venituri din cotizaţii şi simpatizanţi 3,197 0.09% 

Venituri din donaţii 14,761 0.40% 

Venituri din donaţii - Gen - numerar 2,646 
 

Venituri din donaţii - Cărţi 9,526 
 

Venituri din donaţii - KPI 2,589 
 

Venituri din dobânzi 20,341 0.55% 

Resurse obţinute de la bugetul de stat/locale 428,945 11.56% 

Resurse obţinute de la BS/BL - pr. Lupescu 367,070 
 

Resurse obţinute de la BS/BL - pr. Neda 61,875 
 

Venituri excepţionale din ced. act. 8 0.00% 

Finanţare ext. nerambursabila, din care: 2,813,978 75.81% 

Finanţare ext. nerambursabila - MEH, BGA, KIM 2,770,613 74.65% 

Finanţare ext. nerambursabila - prin FS - contr. Burse 1,626 0.04% 

Finanţare ext. nerambursabila - ERAMUS 41,739 1.12% 

Venituri din diferenţă curs valutar 1,896 0.05% 

Alte venituri f.s.p., din care: 428,553 11.55% 

Taxe şcolare + examen 222,508 5.99% 

Taxe şcolare 173,175 4.67% 

Taxe examen 33,928 0.91% 

Taxe înscriere facultate 9,064 0.24% 

Alte taxe studenţi 5,852 0.16% 

Taxa Neptun 490 0.01% 

Taxe cămin - contribuţii chirie cămin 102,968 2.77% 

Taxe conferinţă 24,645 0.66% 

Taxe întârziere 4,681 0.13% 

Taxe întârziere – penalităţi taxe şcolare 3,278 0.09% 

Taxe întârziere - penalităţi taxe cămin 1,403 0.04% 

Alte venituri FSP 73,750 1.99% 

Alte venituri 12,503 0.34% 

Alte venituri - BGF 60,122 1.62% 

Alte venituri - Reset Media 1,125 0.03% 

   

   
TOTAL CHELTUIELI 3,549,341 100% 

CHELTUIELI CU MAT.PRIME, MATERIALE SI MARFURI 194,542 5.48% 

Chelt. cu mat. Consumabile (combustibil, piese schimb) 31,851 0.90% 

Chelt. priv. mat. de natura obiectelor de inventar 51,467 1.45% 

Cheltuieli privind materialele nestocate 32,809 0.92% 

Cheltuieli privind energia şi apa - 3 locaţii 78,414 2.21% 

CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERV.EXEC.DE TERTI 535,229 15.08% 

Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii 7,122 0.20% 

Cheltuieli cu redevenţe, loc. de gest. şi chirii - 2 locaţii 433,902 12.22% 

Cheltuieli cu primele de asigurare - 2 autoturisme 4,980 0.14% 

Cheltuieli cu studiile si cercetările - burse 89,225 2.51% 

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 293,522 8.27% 
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Cheltuieli cu colaboratorii - ctr. drept de autor, nerezidenţi 76,021 2.14% 

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate, cazare 65,009 1.83% 

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 42,706 1.20% 

Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 64,212 1.81% 

Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 17,096 0.48% 

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 2,839 0.08% 

Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi 25,639 0.72% 

CHELT CU IMPOZ.,TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE 1,209 0.03% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe , vărsăm. asimilate 1,209 0.03% 

CHELTUIELI CU PERSONALUL (32 p. cadru didactic, 19 p. administrativ) 2,419,691 68.17% 

Cheltuieli cu remuneraţiile personalului 1,823,981 51.39% 

Cheltuieli cu tichete de masa 88,623 2.50% 

Cheltuieli priv. asigurările şi protecţia sociala 507,087 14.29% 

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 17,391 0.49% 

Contribuţii şi cotizaţii datorate de PJ 4,599 0.13% 

Alte cheltuieli de exploatare - donaţii, subvenţii, active cedate, … 12,792 0.36% 

CHELTUIELI FINANCIARE 4,189 0.12% 

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 4,189 0.12% 

CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE 83,569 2.35% 

Chelt. de expl. priv. amortizările şi provizioanele 83,569 2.35% 

   
EXCEDENT (VENITURI - CHELTUIELI) 162,337 

 
 

 

II. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII ŞI A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Pe parcursul anului 2012 în cadrul Facultăţii  funcţionează patru programe de studii la 
nivel de licenţă (Ştiinţa mediului; Cinematografie, Fotografie, Media; Relaţii 
internaţionale şi studii europene; Drept) şi un program master în colaborare 
internaţională (cu Budapest Business School – specializarea Relaţii internaţionale), la 
derularea acestuia din urmă Facultatea contribuind cu asigurarea infrastructurii şi 
logisticii necesare în cadrul unui contract de prestări servicii. Dintre programele de 
studii la nivel de licenţă două sunt acreditate (CFM şi RISE), iar celelalte două (ŞM şi D) 
funcţionează cu autorizare de funcţionare provizorie. 
La nivel de licenţă în anul universitar 2012-2013 studiază 241 studenţi (ŞM - 39, CFM - 
83, RISE - 50, D - 69), îndrumaţi de 31 cadre didactice titulare şi 20 cadre didactice 
asociaţi. 
Programele de studii şi cadrele didactice sunt organizate în trei departamente – 
Departamentul de Ştiinţa Mediului, Departamentul Media şi Departamentul de Ştiinţe 
Juridice şi Studii Europene –, activitatea acestora fiind facilitat de doi laboranţi, un 
coordonator de producţie de filme, 2 bibliotecari, respectiv un personal administrativ 
totalizând 9 persoane cu normă întreagă. La nivel de facultate vârsta medie a angajaţilor 
(cadre didactice şi personalul administrativ) este cuprinsă între 35-40 ani, iar dintre cei 
31 de cadre didactice titulare 19 posedă titlul de doctor. 
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Departamentul Media 

 

În anul 2012 din totalul de 23 cadre didactice care activează la Departamentul Media 8 

cadre didactice au fost titulari, cu norma de bază la această catedră (1 conferenţiar, 2 

lectori, 3 asistenţi, 2 preparatori universitari). Din totalul de 23 de cadre 2 deţin gradul 

didactic de profesor universitar, 10 deţin gradul didactic de conferenţiar universitar, 5 de 

lector universitar, 4 de asistent universitar, 2 de preparator universitar. În afară de cadre 

didactice titularizate în învăţământul superior mai activează în cadrul programului un număr 

de 5 specialişti apreciaţi în domeniul creaţiei artistice care contribuie semnificativ la 

succesul programului de studiu şi la un înalt grad de profesionalism în ceea ce priveşte 

calitatea activităţii didactice care vizează pregătirea studenţilor pentru munca de creaţie 

artistică în domeniul audiovizualului. 

În anul universitar 2012 în cadrul Departamentului Media s-a organizat examen de admitere în 

sesiunea din iulie, cu această ocazie toate locurile s-au ocupat, nefiind necesară organizarea 

unei alte sesiuni în septembrie. Merită menţionat faptul că în cazul acestui proiect de studiu 

instituţia reuşeşte an de an să şcolarizeze studenţi pe toate locurile disponibile, admiterea 

făcându-se pe bază de examen. 

Totodată trebuie menţionate succesele obţinute pe plan profesional-artistic în anul 2012 de 

studenţii și absolvenții departamentului:  

 László József a câștigat premiul Festivalului Tres Courts în mai 2012 cu filmul Capul. 

 Visky Ábel a câștigat premiul Competiției Locale TIFF cu Filmul de familie în iunie 

2012. 

 Bán Attila a câștigat premiul Festivalului Studențesc din Budapesta, 2012 cu filmul 

Sufla. 

 Visky Ábel și Bán Attila au câștigat două premii la festivalul internațional Unica din 

Bulgaria. 

 Búzás Anna a câștigat două premii speciale la ediția a XVI. al Academiei Faludi 

Ferenc cu filmul Check Out, iar la concursul de fotografie din cadrul festivalului Zelkó 

Noémi a câștigat premiul III. 

 
Departamentul de Ştiinţa Mediului 
 
În anul 2012 din totalul de 18 cadre didactice care activează în cadrul Departamentului de 

Ştiinţa Mediului, 10 cadre didactice au fost titulari, cu norma de bază la acest departament, 

dintre care 2 deţin gradul didactic de conferenţiar universitar, 7 de lector universitar, 1 de 

asistent universitar. Pe baza acestor cifre se observă o uşoară înclinare a structurii corpului 

didactic înspre gradele didactice superioare. 

În privinţa vizibilităţii şi impactului internaţional programul de studiu Ştiinţa mediului a 

reprezentat şi în anul 2012 una dintre „punctele forte” ale Facultăţii, cercetările efectuate de 

către cadrele didactice materializându-se în 20 de publicaţii, dintre care 9 au fost articole sau 

studii cotate ISI (față de 6 în anul 2011). Această vizibilitate a fost realizat şi prin prezenţa în 

cadrul elitei academice naţionale şi internaţionale prin conferinţe, workshopuri, sesiuni 

ştiinţifice şi alte manifestări ştiinţifice organizate de departament. 

La acest capitol trebuie amintit şi faptul că Departamentul, prin revista ştiinţifică Acta 

Universitatis Sapientiae – Agricuture and Environment (pe parcursul anului 2012 mai multe 

cadre didactice au fost implicate în editarea acestei reviste), respectiv prin cărţile editate a 

depus eforturi considerabile în conectarea sa la lumea ştiinţifică naţională şi internaţională. 

 
Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene 
 
Programul de studiu Relaţii internaţionale şi studii europene a funcţionat în cadrul 
Catedrei de Studii Europene, iar în urma adoptării Legii Învăţământului din anul 2011 
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specializarea a fost subordonată Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene. 
Pe parcursul anului universitar 2011-2012 programul de studiu s-a aflat în ultimul an al 
acreditării provizorie, iar în urma demersului de acreditare din 2012 a obţinut 
acreditarea ARACIS cu calificativul: „încredere”.  
Personalul didactic implicat în programul de studii Relaţii internaţionale şi studii 
europene se compune din 11 cadre didactice titulare (2 conferenţiari, 4 lectori, 3 
asistenţi şi 2 preparatori) şi 17 cadre didactice asociate, dintre care 8 sunt netitularizate 
în învăţământul superior. Toate cadrele didactice au titlul de doctor sau sunt doctoranzi.  
Pe parcursul anului 2012 s-a definitivat în cadrul Departamentului înfiinţarea Centrului 
de Cercetări Sociale, care se compune din două grupuri de specialitate: Grupul de 
Cercetare Etnoregională şi Grupul de Cercetări al Ştiinţelor Juridice. Directorul centrului 
a fost ales conf. univ. dr. Bodó Barna. Una dintre punctele de referinţă pa anul 2012 al 
specializării Relaţii internaţionale şi studii europene a fost organizarea între 11-14 
octombrie – în colaborare cu European Consortium for Political Research, Universitatea 
din Amsterdam, respectiv Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale – a conferinţei internaţionale intitulată Minority Representation and Minority 

Language Rights. Evenimentul a fost găzduit de către departament a treia oară la rând 
(după anii 2008, 2010), ea având un ecou şi impact internaţional impresionant. 
Merită subliniat faptul, că rezultatul conlucrării dintre profesorii şi studenţii 
departamentului s-a materializat cu ocazia Conferinţei Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti 
din Transilvania (ETDK, 2 aprilie 2012). La această conferinţă au participat 6 studenţi ale 
departamentului, dintre care Molnar Levente a obţinut locul I, Mihaly Eniko locul II, iar 
Simon Erika locul III. 
În cadrul Departamentului funcţionează Institutul de Ştiinţe Juridice, aceasta din urmă 
coordonând activităţile de specialitate ale programului de studiu Drept. Programul de 
studiu a intrat în anul 2012 în al treilea an de şcolarizare, fiind în stadiul de autorizare 
provizorie, iar etapele de construcţie ale specializării decurg conform planului strategic 
întocmit şi asumat în momentul autorizării. 
 

 

III. Situaţia activităţilor de cercetare şi a asigurării calităţii din cadrul Facultăţii 

 

Activitatea de cercetare pe anul 2012 – după cum reiese şi din Rapoartele de cercetare 

întocmite de către Departamente – se desfăşoară axate îndeosebi pe programele de studiu 

existenţe, şi nu se constată deocamdată existenţa unor proiecte interdisciplinare, la nivel de 

facultate. În acest sens, pot fi considerate ca şi excepţii cele două proiecte naţionale de 

anvergură (câştigate şi finanţate prin ANCS), derulate la nivel de Facultate şi universitate, 

dintre care un proiect este coordonat de un director de grant din cadrul Facultăţii, iar cealaltă 

se desfăşoară prin cooperare inter-instituţională. Merită subliniat şi faptul că în anul 2012 s-a 

finalizat şi proiectul european EVA (European Virtual Academy), finanţat de către Erasmus 

Lifelong Learning Programme, la care Facultatea a luat parte ca membru deplin în cursul 

anilor precedenţi. În afară de aceste proiecte la nivel de Facultate s-au desfășurat în cadrul 

departamentelor o serie da alte activităţi de cercetare, după cum urmează: în cadrul 

Departamentului Media s-a desfăşurat o cercetare de grup în cadrul unui proiect coordonat de 

Institutul programelor de cercetare (IPC) Sapientia, cu titlul „Film, reprezentaţie şi regionalism 

în era post-media”. Două cadre didactice ale aceluiaşi departament au beneficiat de burse 

individuale de cercetare pe tematica „Tehnici de reprezentare al femeii minoritare în film şi în 

literatură”, respectiv „Vocal-simfonismul virtual, un model de aplicare a noilor tehnologii de 

producere a muzicii” (acesta din urmă în cadrul Universității Naționale de Muzică din 

București). Departamentul de Ştiinţa Mediului a beneficiat de asemenea de o finanţare 

acordată de către IPC Sapientia, proiectul de cercetare incluzând majoritatea cadrelor didactice 
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titulare ale specializării. De asemenea, programele de studiu Relaţii internaţionale, 
respectiv Drept au avut la baza activităţilor de cercetare pe anul 2012un plan de 
cercetare bine stabilit, care se încadrează în temele de cercetare generale ale 
departamentului: politica minorităţilor şi drepturile minorităţilor în Uniunea Europeană; 
regionalism şi politica regională în Uniunea Europeană; modernizarea Europei centrale 
şi de Est, drept constituţional, dreptul afacerilor. În cadrul departamentului au fost 
accesate un total de 23 granturi sau burse de cercetare, în care au fost implicaţi 11 cadre 
didactice titulare. 
În privinţa cercetării ştiinţifice ca şi aspect negativ se poate menţiona faptul că centrele de 

cercetare înfiinţate prin hotărârile Senatului Universităţii nu funcţionează de facto, ele 

neputând fii separate clar de activităţile de cercetare standard ale departamentelor. Astfel, în 

cazul acestor centre de cercetare putem afirma deocamdată că este vorba doar de o existenţă 

formală. 

În ceea ce priveşte activităţile de asigurare a calităţii la nivel de facultate şi departamente, în 

cursul anului 2011 Consiliul Facultăţii a numit un responsabil cu coordonarea acestor 

activităţi, demersul dovedindu-se una de succes: în anul 2012 activităţile de evaluare au decurs 

conform Planului Operativ al Facultăţii şi al universităţii, neexistând decalaje, întârzieri s-au 

etape neîndeplinite. În cursul lunii martie 2012 s-a finalizat Raportul de Asigurare a Calităţii a 

facultăţii, iar în ultimele trei luni ale anului s-au parcurs etapele aferente raportului pe anul 

universitar 2011/2012 (evaluare colegială, autoevaluare, grad de mulţumire studenţi, evaluare 

de către studenţi, etc.). În consecinţă putem afirma că procedurile de evaluare şi asigurare a 

calităţii la nivel de facultate pe anul 2012 s-au desfăşurat în mod normal, fără probleme 

deosebite. 

În privinţa respectării eticii universitare, respectiv a eticii activităţilor de cercetare pe parcursul 

anul 2012 nu s-au constatat abateri grave, dar totuşi în unele cazuri ne-am confruntat cu 

probleme disciplinare, atât în cazul corpului didactic, cât şi în cea a personalului administrativ. 

Aceste abateri au fost soluţionate după caz şi prin consultări cu Consiliul Facultăţii, 

consecinţele acestora materializându-se chiar şi prin somaţii disciplinare (avertisment scris). 

Din cunoştinţele mele în anul 2012 nu s-au înregistrat cazuri de plagiat sau de altă natură ce 

contravin eticii profesionale şi de cercetare. 

 

 

IV. Situaţia posturilor vacante în anul 2012 
 

Conform Statelor de Funcţii ale departamentelor facultăţii, în anul 2012 se constată un număr 

total de 14 posturi vacante, după cum urmează: 2 posturi în cadrul Departamentului Media 

(dintre care 1 post de lector propus pentru concurs), 2 posturi în cadrul Departamentului de 

Ştiinţa Mediului (din care 1 conferenţiar propus pentru concurs), respectiv 10 posturi didactice 

în cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene (din care 2 posturi de lector 

propuse pentru concurs). Se observă că cele mai multe posturi vacante există în cadrul acestui 

din urmă departament, fapt ce se explică prin stadiul de dezvoltare a specializării Drept, 

respectiv prin normarea activităţilor legate de predarea tuturor limbi străine (la nivel de 

facultate) în cadrul acestui departament. 

 

 

10. martie 2013. 

 

Conf. univ. dr. Tonk Márton 

decan 

 


