RAPORTUL DECANULUI
PRIVIND STAREA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ȘI ARTE
PE ANUL 2016
I. SITUAȚIA ȘI ACTIVITATEA FINANCIARĂ. INFRASTRUCTURĂ.
În cadrul exercițiului financiar pe anul 2016 Facultatea de Științe şi Arte (în continuare
Facultate) a beneficiat de cca. 14% din finanțarea totală la nivel de Universitate. La această
finanțare normativă se adaugă veniturile din surse proprii (taxe de școlarizare, taxe de examen,
venituri din activități de prestări servicii şi activități comerciale proprii etc.), respectiv din
proiecte şi granturi de cercetare.
În anul 2016 finanțarea normativă era 3,693,531 lei, ceea ce reprezintă cca. 57% din
bugetul de venituri al Facultății. În ceea ce privește anul precedent, finanțarea normativă era
3.125.015 lei, ceea ce reprezintă pe de o parte o creștere vizibilă a veniturilor, însă pe de altă
parte şi o creștere a ponderii bugetului Universității din totalul cifrei de afaceri a facultății.
În perioada ianuarie-decembrie 2016 facultatea a realizat venituri totale de 6.515.193 lei,
cu 1.206.872 lei peste veniturile realizate în 2015. În ceea ce privește cheltuielile, totalul
acestora se ridică la 6.397.553 lei, depășind cu 1.024.781 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 şi reparații cauzate de uzura echipamentelor şi al clădirii.
În ceea ce privește structura veniturilor, aceasta s-a realizat – cum s-a menționat mai sus
– în mare parte din finanțări nerambursabile (cca. 78,99%). 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 9,62% față de cei 10,23% din anul 2015). Veniturile din taxe școlare
și de examene este de 4,6% din totalul de venituri, ceea ce arată o ușoară descreștere față de
anul precedent (5,52%).
Din totalul de cheltuieli efectuate în anul 2016, cheltuielile cu salariile și cu colaboratori
reprezintă 58,07%, arătând o ușoară, dar nesemnificativă descreștere față anul 2015, când
atingea 58,05%. În același timp ponderea cheltuielilor cu studiile şi cercetările s-au ridicat la
166.780 lei față de 144.369 lei, ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de anul 2015: 2,61%
din totalul cheltuielilor față de 2,68% în 2015.
Totodată este bine de menționat şi faptul că o sumă destul de semnificativă (cca. 636.500
lei pe anul 2016) provenită din surse externe de finanțare au fost cheltuite în cadrul unor
proiecte de 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 şi de cheltuieli
aprobat de Senatul Universității, reușind să-și atingă veniturile propuse, realizând un excedent
în balanța de venituri și cheltuieli de 117.640 lei.
Din punctul de vedere al infrastructurii, încă din anul 2014 Facultatea funcționează întro singură locație. Atât procesul educațional, cât şi cel administrativ şi de cercetare/creație
artistică este derulată în sediu Facultății, situată pe Calea Turzii nr. 2-4. În privința
posibilităților de cazare, studenți au la dispoziție un cămin închiriat cu o capacitate de 32 locuri
de cazare, acesta funcționând în regim de auto-susținere financiară.
În final este important de menționat că în decursul anului 2016 în cadrul Facultății s-au
făcut investiții în valoare de cca. 571.907 lei, constând în tehnică de televiziune, de proiecție
HD şi sunet, achiziție mobilier pentru bibliotecă, birouri şi cameră de oaspeți respectiv
aparatură de laborator pentru specializarea Știința Mediului.

TOTAL VENITURI (2016)
Venituri din cotizații si simpatizanți
Venituri din donații
Venituri din donații - Numerar

6,515,193 lei

100.00%

6,204 lei

0.10%

59,627 lei

0.92%

4,502 lei

Venituri din donații - Cărți

53,510 lei

Venituri din donații - KPI

1,615 lei

Venituri din sponsorizare

4,500 lei

Venituri din sponsorizare - General

4,500 lei

Venituri din sponsorizare - 2%
Venituri din dobânzi
Resurse obținute de la bugetul de stat/locale

- lei
1,141 lei

0.02%

626,641 lei

9.62%

Resurse obținute de la BS/BL - pr. Hartel

51,350 lei

Resurse obținute de la BS/BL - pr. Neda

146,959 lei

Resurse obținute de la BS/BL - pr. Petho

428,332 lei

Resurse obținute de la BS/BL - pr. Consiliul Local
Venituri excepționale din cedarea activelor

0.07%

- lei
58,783 lei

0.90%

Finanţare ext. nerambursabila

5,146,060 lei

78.99%

Finanţare ext. nerambursabila - Funcționare

3,693,531 lei

Finanţare ext. nerambursabila - PADOC
Finanţare ext. nerambursabila - Turzii 2-14

121,022 lei
75,938 lei

Finanţare ext. nerambursabila - IM - DREPT

253,911 lei

Finanţare ext. nerambursabila - Amortizare Turzii

815,992 lei

Finanţare ext. nerambursabila - Fondația Sapientia

35,277 lei

Finanţare ext. nerambursabila - EMMI - GULAG
Venituri din diferența curs valutar

150,389 lei
8,173 lei

0.13%

Alte venituri f.s.p.

604,063 lei

9.27%

Taxe de înscriere, școlare, examen, Neptun,

299,828 lei

Taxe cămin

101,848 lei

Taxe conferință

- lei

Taxe formare profesionala - HT

39,491 lei

Sprijin financiar Ffest 2016 - UCIN

25,000 lei

Taxe întârziere
Alte venituri FSP

5,930 lei
131,966 lei

Alte venituri

1,473 lei

Alte venituri - carte

1,042 lei

Alte venituri - ctr. folosire sala

66,890 lei

Alte venituri - ctr. ch. spatii publicitare

59,329 lei

Alte venituri - cazare

1,630 lei

Alte venituri - FS

1,602 lei

TOTAL CHELTUIELI (2016)

6,397,553 lei

100.00%

Cheltuieli cu materii prime, materiale

566,804 lei

Chelt. priv. combustibilul

20,883 lei

Chelt. priv. piesele de schimb

10,900 lei

Chelt. alte materiale
Chelt. priv. mat. de natura OI
Cheltuieli privind materialele nestocate

- lei
293,419 lei
42,206 lei

Cheltuieli privind energia si apa

199,396 lei

Cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terți

325,514 lei

Cheltuieli de întreținere si reparații

57,918 lei

Cheltuieli cu redevențe, loc.de gest. si chirii

92,360 lei

Cheltuieli cu primele de asigurare - 3 autoturisme

166,780 lei

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

599,015 lei

Cheltuieli cu colaboratorii

166,847 lei

Cheltuieli de protocol

84,398 lei

Cheltuieli de reclamă şi publicitate

33,609 lei

Cazare

34,719 lei

9.36%

- lei

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

63,457 lei

Cheltuieli cu deplasări, detașări si transferări

84,374 lei

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

12,572 lei

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

2,038 lei

Alte cheltuieli cu servicii executate de terți

117,003 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vărsam.- asimilate

5.09%

8,456 lei

Cheltuieli cu studiile si cercetările

Cărți interbibliotecar

8.86%

7,811 lei

0.12%

Cheltuieli cu personalul

3,714,980 lei

58.07%

Cheltuieli cu remunerațiile personalului

2,928,492 lei

Cheltuieli cu tichete de masă

111,762 lei

Cheltuieli priv. asigurările si protecția sociala

674,726 lei

Alte cheltuieli de exploatare
Donații
Cheltuieli privind activele cedate
Alte cheltuieli de exploatare

33,549 lei
6,414 lei
27,079 lei
56 lei

Cheltuieli financiare

9,076 lei

Cheltuieli din diferențe de curs valutar

9,076 lei

Chelt. de expl. privind amortizările si provizioanele

0.52%

1,140,803 lei

Cheltuieli din amortizare Turzii

815,992 lei

Cheltuieli din alte amortizare

324,811 lei

EXCEDENT (VENITURI - CHELTUIELI)

117,640 lei

Investiţii în anul 2016:

571,907 lei

Imobilizări necorporale

23,189 lei

0.14%

17.83%

Mijloace fixe

273,348 lei

Obiecte de inventar

275,370 lei

II. SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII ȘI A PERSONALULUI DIDACTIC
Pe parcursul anului 2016 numărul programelor de studii la nivel de licență nu a crescut,
rămânând la patru (Știința mediului; Cinematografie, Fotografie, Media; Relații internaționale
și studii europene; Drept), iar pe lângă cele trei programe master (Diplomație și studii
interculturale, Studii de film, respectiv European and International Business Law) facultatea a
primit acreditare și pentru programul de master Protecția și monitorizarea mediului. Masterul
de Diplomație și studii interculturale este acreditată în România și funcționează ca master
internaționalizat, în strânsă colaborare cu Budapest Business University. Aceeași lucru se poate
spune și despre masterul Studii de film, care este un program de master internaționalizat (în
parteneriat cu Eötvös Loránd University, Budapest) acreditat în România. Un al treilea master,
Protecția și monitorizarea mediului este acreditată în România și funcționează tot ca master
internaționalizat în colaborare cu University of Szeged și Eötvös Loránd University, Budapest
(Ungaria). Al patrulea master European and International Business Law, este un program
acreditat în Ungaria de către Universitatea din Debrecen, care funcționează în Cluj-Napoca,
limba de predare fiind cea engleză. În cadrul acestui program Facultatea de Științe și Arte este
implicat pe de o parte prin asigurarea infrastructurii și logisticii necesare, iar pe de altă parte
prin implicarea cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Studii Juridice ale Facultății
de Științe și Arte.
La nivelele de licență și master în anul universitar 2016-2017 studiază 245 de studenți
(programe de licență: ȘM - 29, CFM - 58, RISE - 38, D - 76; programe de master DStI - 15,
StF – 18, PMM - 11). În aceste cifre nu sunt incluși studenții înscriși la continuare de studii și
cei de la masterul derulat în parteneriat cu Universitatea din Debrecen, în număr de 9 persoane.
Efectivul de studenți școlarizați în anul universitar 2016-2017 arată o descreștere de cca.
10% în contextul în care a fost înființat un nou program de studiu la nivel de master (PMM),
iar la cel de Studii de film a fost școlarizată o nouă promoție. Cea mai drastică scădere s-a
constatat în cazul programului RISE, (38 de studenți la cele trei ani față de 47 din anul
precedent, ceea ce înseamnă o scădere de cca. 20%). Aici însă trebuie menționat și faptul că
aceste cifre se referă la situația din 13 februarie 2017 și dacă această descreștere nu va continua,
situația nu va fi atât de gravă cum pare a fi.
Procesul educațional și de cercetare este asigurat de un număr total de 35 de cadre
didactice titulare cu norma de bază la această instituție, la fel ca în anul precedent, 14 cadre
didactice asociate și 19 cadre didactice angajați la plata cu ora, respectiv 20 cadre didactice
provenite din instituții partenere din Ungaria. Numărul cadrelor care nu au norma de baza la
Universitatea Sapientia a crescut în urma acreditării noului program de master. Numărul
cadrelor didactice pe departamente de se poate observa din tabelul de mai jos:
Cadre didactice Plata cu ora
Departament
CFM
Drept
RISE
ȘtM
TOTAL

3
5
4
7
19

Asociați

2
1
7
4
14

Străini
Norma de bază
(universități partenere
din Ungaria)
10
8
1
9
6
10
3
8
20
35

Din punct de vedere structural, organizarea Facultății de Științe și arte pe departamente
a rămas neschimbat: Departamentul de Știința Mediului, Departamentul Media, Departamentul
de Științe Juridice și Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene.

Activitatea didactică din cadrul acestor departamente este facilitată de trei laboranți (un
laborant la știința mediului, respectiv doi laboranți la cinematografie, fotografie, media), un
coordonator de producție de filme și emisiuni TV, 2 bibliotecari, respectiv un personal
administrativ totalizând 9 persoane cu normă întreagă (secretar șef facultate, secretar facultate,
2 secretare pe cele patru departamente, responsabil relații internaționale, responsabil PR, 2
responsabili financiar). La nivel de facultate vârsta medie a angajaților (cadre didactice și
personalul administrativ) este cuprinsă între 35–40 ani, iar dintre cei 35 de cadre didactice
titulare cu norma de bază la această instituție, 33 posedă titlul de doctor. Așadar, față de anul
anterior – când 31 de cadre titulare cu normă de bază dețineau titlul de doctor – numărul
acestora a crescut cu încă două cadre didactice.
Din totalul celor 35 de cadre didactice titulare cu norma de bază 3 dețin gradul didactic
de profesor universitar, 9 conferențiari, 20 sunt lectori universitari, și 3 asistenți.
Departamentul Media
În anul 2016 din totalul de 35 de cadre didactice titularizate în învățământul superior 8
au fost cei care activează cu norma de bază la Departamentul Media (1 profesor, 2 conferențiar,
4 lectori, 1 asistent). În afara cadrelor didactice titularizate în învățământul superior mai
activează în cadrul programului un număr de 3 specialiști apreciați în domeniul cinematografiei
și a creației artistice care contribuie semnificativ la succesul programului de studiu și la un înalt
grad de profesionalism în ceea ce privește calitatea activității didactice care vizează pregătirea
studenților pentru munca de creație artistică în domeniul audiovizualului.
În anul universitar 2016/2017 în cadrul Departamentului Media s-a organizat examen de
admitere în sesiunea din iulie, constând din două probe: o probă orală eliminatorie și o probă
scrisă. În ciuda faptului că specializarea Cinematografie fotografie media se numără printre
puținele din țară la care se organizează examen de admitere, numărul candidaților depășește
locurile disponibile, existând deci un concurs real, în urma căruia toate locurile s-au ocupat,
nefiind necesară organizarea unei a doua sesiuni în luna septembrie. Merită de menționat faptul
că în cazul acestei specializări instituția reușește de zece ani să școlarizeze studenți pe toate
locurile disponibile.
Totodată trebuie menționate succesele obținute pe plan profesional-artistic în anul 2016
de către profesorii departamentului precum și studenții și absolvenții specializării CFM și SF:
- Balogh Zsolt, profesorul departamentului a fost onorat cu medalia de onoare Mihály
Kertész, pentru devotamentul său și pentru entuziasmul cu care lucrează cu și pentru studenți;
- dr. Melinda Blos-Jáni a primit de la Societatea Muzeului Ardelean premiul de debut
pentru volumul Genealogia filmului de familie (A családi filmezés genealógiája) – 18. august
2016;
- dr. Cecilia Felméri, lectorul departamentului a primit finanțare de la CNC pentru filmul
Spirala în coproducție cu Hai Hui Entertainment;
- dr. Mira Marincaș, lectorul departamentului a avut un vernisaj individual în galeria
Radio-Televiziunii din Cluj-Napoca, intitulat Wolk from Under (Tájképek, melankolikus
séták);
- Ábel Visky și Zoltán Nagy, absolvenți, au câștigat finanțare de la Fondul de film
Național Maghiar (Magyar Nemzeti Filmalap) în cadrul programului intitulat Incubator;
- Ibolya Simó, absolventa specializării CFM, a câștigat la Competiția Locală TIFF 2016
cu filmul intitulat Investiția perfectă (Tökéletes befektetés) – 2. iunie 2016;
- Botond Püsök a câștigat premiul publicului la felstivalul 2. Filgalopp
- Botond Püsök a câștigat premiul pentru regia celui mai bun film documentar din
România la Astra - festivalul de film documentar, cu filmul Angela (Angéla);
- Emőke Gáll, studentă în anul III. a avut un vernisaj individual cu titlul Dressed up photo
(Felöltöztetett fotók) în galeria Barabás Miklós;
- Zalán Ilyés, student la master anul I., a avut un vernisaj individual cu titlul Muncitorul
pe stradă (A munkás az utcán hever)
- Jónatán Lőrincz, absolventul specializării CFM, a avut un vernisaj individual la
Asociația Culturală Minerva.

În cadrul concursului studențesc ETDK, ediția a XIX-a, studenta Katalin Incze a obținut
premiul I în secțiunea Cinematografie – fotografie; în aceeași secțiune, studentul Jónatán
Lőrincz a luat premiul II, și studenta Fanni Holhos premiul III.;
În cadrul evenimentelor Serile Academice au fost invitați profesori de renume din țară și
străinătate, precum László Tarnay, docent la Universitatea din Pécs, Balázs Varga, profesorul
Universității Eötvős Lóránt din Budapesta.
Departamentul de Știința Mediului
În anul 2016 din totalul de 22 cadre didactice care activează în cadrul Departamentului
de Știința Mediului, 8 cadre didactice au fost titulari, cu norma de bază la acest departament,
dintre care 2 dețin gradul didactic de conferențiar universitar, iar 6 de lector universitar. Pe
baza acestor cifre se observă o ușoară înclinare a structurii corpului didactic înspre gradele
didactice superioare.
În privința vizibilității și impactului internațional programul de studiu Știința mediului a
reprezentat și în anul 2016 una dintre „punctele forte” ale Facultății, cercetările efectuate de
către cadrele didactice materializându-se în 10 publicații, dintre care 5 au fost articole sau studii
cotate ISI (față de 6 în anul 2011, 8 în anul 2012, 15 în anul 2013, 14 în 2014, respectiv 10 în
2015), o publicație fiind articol indexat în baze de date internaționale, iar restul de 4, fiind
articole apărute în reviste din străinătate sau CNCS. Această vizibilitate a fost realizată și prin
prezența în cadrul elitei academice naționale și internaționale prin conferințe, workshopuri,
sesiuni științifice și alte manifestări organizate de Departament.
În cadrul concursului studențesc ETDK, ediția a XIX-a, studentele Emese Nagy și
Krisztina Tóth au primit premiul I. în secția Știința mediului. Tot în această secție Eszter Rápó
a primit premiul II, iar Nóra Thieme mențiune.
Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene
Departamentul de Studii Europene a luat ființă în anul 2015 prin divizarea
Departamentului de Științe Juridice și Studii Europene, creată în 2011 în urma adoptării Legii
Învățământului. Personalul didactic al departamentului este compus din 27 cadre didactice,
dintre care 8 titulare cu norma de bază în instituție (1 profesor, 3 conferențiari, 4 lectori) iar 2
asistenți fiind angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată.
Merită de subliniat faptul, că participările la conferințe naționale și internaționale ale
cadrelor didactice titulare de la acest Departament au fost și în 2016 foarte ridicate (25 de
participări, dintre care 19 fiind internaționale) precum și numărul publicațiilor și cărților
apărute (29 de publicații, dintre care 3 indexate in baze de date BDI iar 7 în alte reviste
internaționale). În 2016 a apărut volumul X. ale revistei European and Regional Studies, editată
de către centrul de cercetare al Departamentului.
Ca și în anii precedenți, departamentul a continuat organizarea evenimentului denumit
Serile Academice, în cadrul căruia au avut loc mai multe prelegeri și mese rotunde cu invitați
de prestigiu din țară și din străinătate. În februarie și aprilie dr. Éva Jeremiás, profesor emerita
al Universității Eötvös Lóránt din Budapesta, Departamentul Iranistică, a fost invitata
departamentului. Au mai fost invitați dr. Zsuzsa Csergő, cadru universitar la Queen’s
University din Canada, dr. Miklós Maróth, profesor universitar, orientalist, liderul institutului
Avicenna Institute of Middle Eastern Studies. A fost oaspetele departamentului scriitorul și
istoricul cultural György Mandics. Géza Jeszenszky, fostul ministru de externe al Ungariei a
ținut o prelegere în cadrul serilor academice. În noiembrie dr. Ferenc Horkay Hörcher,
profesorul Universității Péter Pázmány din Budapesta a fost invitatul departamentului.
În cadrul „Anului Comemorativ al prizonierilor politici şi a celor deportaţi la muncă
forţată în Uniunea Sovietică” proclamat de către guvernul Ungariei pe perioada 2015-2017, ún
cadrul Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene a început derularea a patru
proiecte de mare anvergură:
1. O cercetare în grup cu implicarea studenților în scopul cercetării temei prizonieratului
civililor din Transilvania în Uniunea Sovietică;

2. Un proiect de realizare a unui film documentar despre lagărele de muncă forțată din
URSS;
3. Realizarea unei colecții muzeale din obiectele originale și documentele de arhivă,
originare din taberele de prizonieri de război din Uniunea Sovietică. Colecția este organizată
în forma unei expoziții permanente în clădirea Facultății de Științe și Arte;
4. Organizarea unei serii de prelegeri științifice în tematica prizonieratului sovietic, în
cadrul căreia în fiecare lună se desfășoară o prelegere cu specialiști invitați din țară și din
străinătate.
Realizarea acestor proiecte a început în martie 2016 și durează și în anul 2017, până la
sfârșitul Anului comemorativ (25 februarie 2017).
În cadrul concursului studențesc ETDK, ediția a XIX-a, studenta Szilvia Varga a obținut
o mențiune în secția Comunicații, iar Emőke Fodor locul III. în secția Politologie.
Departamentul de Științe Juridice
Cum am mai menționat în document, Departamentul de Științe Juridice a luat ființă în
decursul anului 2015, ca urmare a divizării fostului Departament de Științe Juridice și Studii
Europene. Acum departamentul dispune de un personalul didactic compus din 16 cadre
didactice, dintre care 9 cadre didactice titulare cu norma de bază în instituție (1 profesor, 2
conferențiari și 6 lectori). Restul cadrelor didactice în număr de 7 sunt cadre didactice asociate
sau plata cu ora. Totodată trebuie menționat și faptul că toate cadrele didactice implicate în
procesul educațional dețin titlul de doctor sau sunt doctoranzi, aflându-se într-un stagiu avansat
în ceea ce privește susținerea tezei. În decursul anului 2016 privind specializarea s-a întocmit
un dosar de acreditare cu scopul de schimbare a calificativului primit la acreditare provizorie.
Programul de studiu în anul 2016 a avut a treia promoție de absolvenți care și-au susținut
examenul de licență cu succes la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București.
În cadrul departamentului pe parcursul anului 2016 au fost organizate mai multe
conferințe și evenimente științifice, interne și internaționale. Dintre acestea merită amintit
conferința internaţională Multilingualism and Law, care a avut loc în data de 30 septembrie
2016. Dintre cele naţionale trebuie amintit cel din 3-4 noiembrie 2016 intitulat Dreptul de
proprietate intelectuală şi noile provocări la început de secol 21.
Ca şi în anii precedenţi, în cadrul departamentului au fost organizate o seri e de lecturi
cu caracter opţional pentru studenţi şi foşti studenţi, având ca invitaţi profesori de la marile
universităţi din Europa şi SUA. Astfel profesorul Stephen R. ANGEL din SUA a susţinut o
serie de prelegeri cu tema The U.S. Supreme Court and Current Constitutional Issues. Un alt
profesor invitat a fost domnul Jeffrey M. EPSTEIN cu o serie de prelegeri pe tema Acquiring
a privately owned business in the U.S. Representing buyers and sellers. Dr. h.c. Frank ORTON
din Norvegia a susşinut o prelegere cu tema Rule of Law - Theory and Practice.
În cadrul unor evenimente deschise publicului l-am avut invitat pe dl. Czika Tihamér,
eurocrat la Comisia Europeană (DG ECHO) susţinând o prelegere pe tema Dreptul umanitar
şi politica umanitară în UE. în același ordine de idei l-am avut invitat şi pe ministrul de justiţie
al Ungariei, dl. dr. Trócsányi László, vorbind celor interesaţi despre sarcinile Ministerului de
Justiţie în relaţia cu UE.
Două cadre didactice din cadrul departamentului, prof. dr. Veress Emőd şi conf. dr. Varga
Attila au fost decorate de către ministrul maghiar al justiţiei, respectiv de preşedintele Ungariei.
Totodată conf. dr. Varga Attila a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Constituţională.
III. Situația activităților de cercetare și a asigurării calității din cadrul Facultății
Activitatea de cercetare pe anul 2016 – după cum reiese și din Rapoartele de cercetare
întocmite de către Departamente – se desfășoară axate îndeosebi pe programele de studiu
existente. În contradicție cu anii precedenți, când în unele cazuri s-a constatat apariția unor
proiecte interdisciplinare, mai ales în ceea ce privește cele două specializări din cadrul fostului
Departament de Științe Juridice și Studii Europene, în anul 2016 cercetările din cadrul

Departamentelor și a centrelor de cercetare s-au desfășurat în mare măsură independent, axate
pe teme speciale, caracteristice diferitelor programe de studii existente.
Însă trebuie amintit faptul, că în cadrul Departamentelor s-a desfășurat o activitate de
cercetare de mare amploare, și în același timp foarte variată și eficientă.
S-au derulat mai multe proiecte de cercetare importante, în majoritate conectate cu
cercetările internaționale din domeniile respective. Astfel, în cadrul Departamentului Media sau continuat cercetările în grup începute în anii premergători, cum ar fi: cercetările începute
încă în anul 2012, în cadrul unui proiect coordonat de Institutul programelor de cercetare (IPC)
Sapientia, cu titlul „Film, reprezentație și regionalism în era post-media”, cu valoarea de 1000
RON/an. Membrii acestui grup de cercetare provin din cadrul Departamentului Media (Pethő
Ágnes - conducător de proiect, Blos-Jáni Melinda, Boné Ferenc, Virginás Andrea, Tóth
Orsolya - membri.
În 2006 a fost finalizat proiectul de cercetare început în 2013, finanțat de CNCSUEFISCDI, în cadrul programului de cercetare exploratorie IDEI, cu titlul: „Imagini remedializate ca figurații ale intermedialității și post-medialității în filmele din Europa Centrala
și de Est”/ Re-Mediated Images as Figurations of Intermediality and Post-Mediality in Central
and East European Cinema”. În acest proiect, al cărui coordonator științific este prof. univ. dr.
Pethő Ágnes, șef departament, activează Blos-Jáni Melinda, de la Departamentul Media alături
de un cadru didactic de la Departamentul de științe umaniste din cadrul Facultății de Științe
Economice și Umaniste din Miercurea-Ciuc, Pieldner Judit, iar prin concurs au fost angajați
doi cercetători: Sándor Katalin (lect. dr. la Facultatea de litere, UBB, Cluj) și Király Hajnal
(dr., cercetător independent). Raportul detaliat despre acest program poate fi accesat aici:
http://film.sapientia.ro/ro/programe-de-cercetare/proiect-cncs-uefiscdi-program-decercetare-exploratorie-idei.
Pe lângă acest proiect UEFISCDI, trebuie menţionate câteva burse individuale de
cercetare finanţate din surse externe. Astfel lect. univ. dr. Fazakas Áron a beneficiat de o bursş
de cercetare din partea Academiei Ungare de Ştiinţe pentru proiectul Professional recording
of speech sound in low-budget filmmaking (valoare: 2100 RON). Tot din cadrul
Departamentului Media a beneficiat şi lect. univ. dr. Felméri Cecília de o bursă pentru
dezvoltarea scenariului unui film intitulat Spirala (valoare: 58.000 RON). În acest rând intră şi
cele două proiecte individuale ale conf. univ. dr. Virginás Andrea finanţate din surse oferite de
Academia Ungară de Ştiinţe, valoarea totală a acestora însemnând 11.500 RON.
Din resurse instituţionale este susţinut cercetarea coordonată de lect. univ. dr. Blos-Jáni
Melinda, un proiect în valoare totală de 15.000 RON.
Comparativ cu anul precedent, numărul cercetărilor din cadrul Departamentului Media a
cunoscut o uşoară creştere.
În ceea ce privește Departamentul de Știința Mediului, în cadrul acestuia pentru derularea
programelor de cercetare în condiții cât mai bune, cadrele didactice au format încă în 2008 un
centru de cercetare cu denumirea de „Știința Mediului Azi” (STIMEDA), iar în 2013 s-a
înființat și laboratorul de cercetare “Ecosystem Services” (“Servicii ecosistemice”), ale cărui
obiective generale sunt următoarele: studiul vieților ecosistemice (sol, aer, apă, lumea vie etc.),
respectiv studiul surselor de poluare și elaborarea unor metode de reabilitare. În cadrul acestui
laborator de cercetare se desfăşoară un proiect de mare anvergură finanţat din resurse
UEFISCDI este proiectul SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering
and Optimal use of natural resources (STACCATO), BIODIVERSA, coordonat de conf. dr.
Hartel Tibor din cadrul Departamentului de Știința Mediului (valoare: 241.650 RON).
În anul 2016 în cadrul acestor entități aflate în subordinea Departamentului de Știința
Mediului s-a continuat derularea unui proiect de cercetare derulat pe parcursul aniilor 20152016: Studiul complex al tinovurilor din regiunea Maramures. Proiectul este finanțat din surse
ICP, coordonatorul proiectului fiind lect. dr. Zsigmond Andreea-Rebeca, iar membrii echipei
de cercetare conf. univ. dr. Szakács Alexandru, conf. univ. dr. Urák István și lect. univ. dr.
Szigyártó Irma-Lidia
Departamentul de Științe Juridice din cadrul Facultății de Științe și Arte a desfășurat o
muncă de cercetare care în mare parte se încadrează în temele de cercetare generale ale

departamentului care cuprind: noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă; noul Cod penal
și Codul de procedură penală, respectiv Dreptul constituțional etc. În decursul anului 2016 s-a
continuat realizarea proiectelor de cercetare, în care sunt implicați cadrele didactice titulare și
asociate. Astfel a fost derulat un proiect finanţat din resurse IPC şi coordonat de conf. univ. dr.
Varga Attila. Tot în cadrul acestui departament sunt în curs de derulare două proiecte
coordonate de prof. univ. dr. Veress Emőd, unul finanţat de Academia Maghiară de Ştiinţe
(valoare: 63.000 RON), iar celălalt finanţat de Ministerul Justiţiei din Ungaria, a cărei valoare
este de 287.636 RON.
În ceea ce privește Departamentul de Studii Europene și centrul de cercetare aferent
acestuia, se poate observa că cercetările individuale au jucat un rol principal și în acest an. Pe
lângă proiectul condus de conf. univ. dr. Lupescu Radu intitulat Arhitectura ordinelor
mendicante din Transilvania. Fosta mănăstire dominicană din Cluj în secolele XIV-XVI. şi
susţinut financiar de Academia Ungară de Ştiinţe (valoare: 52.200 RON), mai trebuie amintit
li cele trei proiecte legate de numele lect. univ. dr. Murádin János Kristóf. Aceste proiecte au
ca temă de cercetare perioada acțiunilor violente cauzatoare de victime, duse împotriva
germanilor și maghiarilor în Bazinul Carpatic în perioada 1944–1949. Valoarea totală a acesto
proiecte se ridică la suma de 138.000 RON.
În general la nivel de Facultate, în privința cercetării științifice, ca și aspect negativ în
continuare se poate menționa faptul că centrele de cercetare înființate prin hotărârile Senatului
Universității – cu excepția celei cu denumirea STIMEDA, din cadrul Departamentului de
Știința Mediului – nu funcționează de facto, ele neputând fi separate clar de activitățile de
cercetare standard ale Departamentelor. Astfel, în cazul acestor centre de cercetare putem
afirma deocamdată că este vorba doar de o existență formală.
Rezultatele cercetărilor descrise mai sus au fost prezentate la diferite conferințe naționale
și internaționale, respectiv s-au materializat în articole și cărți. În anul 2015 au fost editate în
continuare și seriile Acta Universitatis Sapientiae.
În concluzie putem afirma, că și anul 2015 a fost unul destul de prolific din punctul de
vedere al activității de cercetare științifică. În decursul acestui an, în cadrul celor patru
Departamente au apărut peste 80 de publicații şi cărţi ale cadrelor didactice titulare. Dintre
acestea 5 articole au apărut în reviste cotate ISI (toate la Departamentul de Știința Mediului),
15 în reviste BDI și 10 în alte reviste editate în străinătate. cotate CNCSIS. Printre cărţi se
numără două apărute la edituri din străinătate şi una apărută la o editură acreditată CNCS.
Trebuie de menținut însă că distribuția publicațiilor nu este uniformă între cadrele didactice
titulare. Din nefericire există în continuare cadre didactice care nu își îndeplinesc obligația de
a avea cel puțin o publicație științifică mai importantă pe an.
În ceea ce privește activitățile de asigurare a calității la nivel de Facultate și
Departamente, și în cursul anului 2016 cancelarul facultății a fost responsabil cu coordonarea
acestor activități. În anul 2016 activitățile de evaluare au decurs în mare măsură conform
Planului Operativ al Facultății și al Universității, neexistând decalaje, întârzieri de lungă durată
sau etape neîndeplinite. În cursul lunii aprilie 2016 s-a finalizat Raportul de Asigurare a
Calității a Facultății pe anul precedent, iar în ultimele două luni ale anului s-au parcurs etapele
aferente raportului pe anul universitar 2016/2017 (evaluare colegială, autoevaluare, grad de
mulțumire studenți, evaluare de către studenți, etc.).
În consecință putem afirma că procedurile de evaluare și asigurare a calității la nivel de
Facultate pe anul 2016 s-au desfășurat în general în mod normal, necesitând doar mici
îmbunătățiri.
În privința respectării eticii universitare, respectiv a eticii activităților de cercetare, pe
parcursul anului 2016 nu s-au constatat abateri grave, dar totuși în unele cazuri ne-am
confruntat cu mici probleme disciplinare atât în cazul corpului didactic, cât și în cea a
personalului administrativ și respectiv a studențimii, care – având în vedere natura acestora –
au fost rezolvate pe cale amiabilă, printr-un dialog purtat între conducerea facultății și persoana
implicată. În nici una dintre cazuri nu se impunea luarea de măsuri disciplinare.
Din cunoștințele mele în anul 2016 nu s-au înregistrat cazuri de plagiat sau de altă natură
ce contravin eticii profesionale și de cercetare.

IV. Situația posturilor vacante în anul 2016
Conform Statelor de funcții ale departamentelor din cadrul facultății, în anul universitar
2016/2017 se constată un număr total de 21 posturi vacante, după cum urmează: 5 posturi în
cadrul Departamentului Media (dintre care 1 de conferențiar, 3 posturi de lector şi un post de
asistent), 2 posturi de conferenţiar, 3 posturi de lector și 1 post de asistent în cadrul
Departamentului de Știința Mediului, 6 posturi didactice în cadrul Departamentului de Studii
Europene (dintre care 1 post de profesor propus pentru concurs, 1 post de conferențiar,
respectiv 3 posturi de lector şi 1 post de asistent). Numărul posturilor vacante din cadrul
Departamentului de Științe Juridice este de 4, dintre care 1 post de conferențiar și 3 posturi de
lectori).
Creșterea destul de semnificativă a posturilor vacante din cadrul Facultății de Științe și
Arte de datorează în primul rând celor trei programe de master nou înființate în cadrul
departamentelor Media, Ştiinţa Mediului și Studii Europene.
În cadrul Departamentului de Studii Europene sunt două posturi de asistent universitar
care sunt ocupate cu contracte pe termen determinat.
Tot aici trebuie menţionat şi faptul că în anul 2016 s-a depus la ARACIS dosarul de
schimbare a calificativului pentru programul de studiu drept.

29 martie 2017
prof. univ. dr. Tonk Márton
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