UNIVERSITATEA SAPIENTIA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTE

PLAN OPERAȚIONAL 2019
Nr. crt..

Domeniu

Obiectiv

Sarcini

Responsabil

Sursa de
finanțare

Cost estimat

Termen limită

1

Admitere

Măsuri operaționale în domeniul didactic

Promovare a imaginii
universității și a ofertei
educaționale

Îmbunătăţirea şi update-ul paginilor de web a
facultății şi ale departamentelor

Responsabil RP,
directorii de
departament

continuu

Realizarea materialelor promoţionale ale facultăţii

Responsabil RP

20 februarie 2019

Finalizarea strategiei de campanie a facultăţii

Secretar şef facultate,
Responsabil RP

28 februarie 2019

Coordonarea activiţăţilor de promovare la nivel de Responsabil RP
departamente/programe

martie-mai 2019

Participarea facultăţii în evenimente, organizaţii,
manifestări importante ale oraşului (Zilele Culturii
Maghiare, etc.)

continuu

Decan, Secretar şef
facultate, Responsabil
RP

Participare la realizarea circuitului de promovare a Responsabil RP,
universităţii
Asociația Studenţilor

noiembrie 2019

Prezenţa cadrelor didactice ale facultăţii la
conferinţe, simpozioane, manifestări artistice

Directorii de
departament

permanent

Zilele porţilor deschise

Decan, responsabilii
RP, directorii de
departament

11-12 aprilie 2019

Menţinerea legăturii cu liceele

directorii de
departament,
responsabil RP

permanent

Campania pe Facebook

responsabil RP directorii
de departament

permanent

Participare la tabere de vară (Tusványos, VIBE
etc.)

Responsabil RP,
directorii de
departament

iunie-iulie 2019

Observații

Conferinţe studenţeşti
Programe de practică

2

Dezvoltarea activităţii
ştiinţifice a studenţilor

Derularea programelor de
practică studențească

Analiza rezultatelor admiterii 2019/2020. Strategii
pentru anul viitor

Decan, directorii de
departament,
responsabil RP

octombrie 2019

Organizarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti la
nivel de Facultate (Kari Tudományos Diákköri
Konferencia)

Decan, prodecan,
cancelar de facultate,
directorii de
departament, conf. univ.
dr. Virginás Andrea,
lect. univ. dr. Poszet
Szilárd, lect. univ. dr.
Kokoly Zsolt

15-17 mai 2019

Concurs National de Biologie “Herman Ottó”

lect. univ. dr. Tonk
Szende-Ágnes

2 martie 2019

Participare la cel de al IX-lea Concurs Internațional
de Comunicare, Cultură Generală și Protocol
pentru Universități și Școli Superioare la
Budapesta

Directorul
Departamentului de
Relații Internaționale și
Studii Europene, lect.
uinv. dr. Murádin János
Kristóf, Török Ferenc

18 mai 2019

Concurs pentru tineri din învățământul liceal
Kolozsvár 100 / Cluj-Napoca 100. Editia a II-a

Lect. univ. dr.
Szenkovics Dezső

10 decembrie 2019

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţa Mediului în Grecia

Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului

25 mai – 2 iunie
2019

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului Media în formă de o tabără de
creaţie la Târgu-Secuiesc. Realizarea unui film
documentar de 50 de minute despre oraș.

Balogh Zsolt şi
directorul
Departamentului Media

iunie 2019

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Relaţii internaţionale şi studii
europene în forma unei călătorii de studii la
Bruxelles

Lect. univ. dr.
Szenkovics Dezső,
Török Ferenc

mai 2019

Programe de practică

Derularea programelor de
practică studențească

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul
Departamentului de Ştiinţe Juridice în forma unei
călătorii de studii la Viena

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice

aprilie 2019

Dreptul în practică. Organizarea practicii
studenţeşti în cadrul Departamentului de Ştiinţe
Juridice în forma unei școli de primăvară la Cluj

Directorul
Departamentului de
Ştiinţe Juridice

mai 2019

Organizarea practicii studenţeşti obligatorii în
cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice la
Judecătoria Cluj-Napoca și la cabinete de
avocaturi

Lect. univ. dr. Eugen
Crișan

iunie 2019

6
7

Examen de licență, examen de diplomă
Noi
Programe de
Planuri de
porgrame
master
învățământ
de
învăţămân
t

5

Acreditarea programelor de studii

4

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

Contactarea universităţilor organizatoare, respectiv Decan, directorii de
a membrilor solicitaţi în comisiile proprii
departament, secretar
şef facultate

28 februarie 2019

Stabilirea derulării examenelor de finalizare (data
examenelor, propuneri comisii, metodologie, etc.)

Decan, Consiliul
Facultăţii

1 aprilie 2019

Derularea examenului

Decan, Directori
departamente, secretar
şef facultate

iunie-iulie 2019

Decan, directorii de
departament

15 februarie 2019

Consiliul facultății
Decan, directorii de
departamente

februarie 2019
31 mai 2019

Decan, directorii de
departamente

august 2019

Întocmirea dosarului de autoevaluare în vederea
obținerii autorizării specializării: coreografie

Decan, prodecan

martie 2019

Implicarea mai accentuată a studenţilor de la
programele de masterat în viaţa Facultăţii
(programul tutorial, conferinţele ştiinţifice
studenţeşti etc.)

Directorii de
departamente

continuu

Derularea vizitei externe cu scopul evaluării
periodice a programului de studii de licență
Cinematografie, Fotografie, Media

Decan, directorul
Departamentului de
Media

ianuarie 2019

Derularea vizitei externe cu scopul acreditării
programului de studii de licență Drept

Decan, directorul
Departamentului de
Științe Juridice

mai 2019

Depunerea raportului de autoevaluare în scopul
obținerii acreditării programului de studii master
Diplomație și Studii Interculturale

Decan, directorul
Departamentului de
Relații Internaționale și
Studii Europene,
persoane de contract

aprilie 2019

Pregătirea pentru organizarea Elaborarea regulamentului de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor
internă a examenului de
finalizare a studiilor
Adoptarea regulamentului
Revizuirea planurilor de învăţământ (unde este

Analiza programelor de studii cazul)
Revizuirea fişelor disciplinelor (unde este cazul)
şi revizuirea acestora
Introducerea unor noi
programe speciale de studii

Asigurarea programelor cu
personal didactic de calitate

Acreditarea program

11

Crearea bazei de informații a procesului
didactic

10

Metodologie şi înzestrare

9

Dezvoltarea personalului
didactic

Derularea vizitei externe cu scopul acreditării
programului de studii master Diplomație și Studii
Interculturale

Decan, directorul
Departamentului de
Relații Internaționale și
Studii Europene,
persoane de contract

septembrie 2019

Elaborarea şi validarea statelor de funcțiuni ale
personalului didactic

Directorii de
departament, Decan,
Consiliul Facultății

iulie 2019

Derularea concursurilor pentru posturi didactice

Decan, directorii de
departament, secretar
şef facultate

ianuarie-februarie
2019 şi iunie 2019

Derularea concursurilor interne pentru asociați

Decan, directorii de
departament, secretar
şef facultate

februarie 2019 și
septembrie 2019

Anunțarea disciplinelor

Decan, secretar şef
facultate

16-22 septembrie
2019

Înscrierea studenților

Decan, secretar şef
facultate

16-22 septembrie
2019

Înscrierea studenților din anul I

Decan, secretar şef
facultate

16-22 septembrie
2019

Decan, secretar şef
facultate

16-22 septembrie
2019

Aplicarea sistemului informaţional Neptun pentru
gestionarea procesului de învăţământ

Secretar şef facultate

continuu din sem I.

Redactarea GHIDULUI STUDENTULUI

Decan, secretar şef
facultate, responsabil
RP

octombrie 2019

Evaluarea situației softurilor necesare procesului
didactic

Director economic,
inginer sistem, laboranţi

31 martie 2019

Consiliul Facultăţii

15 aprilie 2019

Cancelarul facultăţii,
directorii de
departament

30 mai 2019

Dezvoltarea bazei de
Stabilirea grupelor si subgrupelor
informații în programul Neptun

Dezvoltarea tehnicilor
Elaborarea strategiei de îmbunătățire a dotării
didactice și a bazei de resurse
pentru învățare

Evaluarea gradului de acoperire a disciplinelor cu
materiale didactice

13

Calitatea pregătirii
profesionale

12

Alumnii

Dezvoltarea bazei de date a sistemului Alumni

Decan, responsabil RP

continuu

Organizarea programului "Moór Gyula" - seminarii Directorul
intensive pentru pregătirea absolvenţilor
Departamentului de
programului de studii Drept la examenele de
Ştiinţe Juridice
admitere în INM și UNBR

ianuarie-iunie,
respectiv octombriedecembrie 2019

Acordarea burselor speciale "Moór Gyula" pentru Directorul
membrii cei mai buni a programului de studii Drept, Departamentului de
care au obținut calificative excepționale la testele Ştiinţe Juridice
periodice organizate în cadrul programului,
respectiv care au luat cu succes examenele de
admitere în INM și UNBR

septembrie 2019

Invitarea absolvenţilor programului de studii Ştiinţa Nagy Krisztina laborant
Mediului la petrecerea de crăciun, organizată de
către Departamentul de Ştiinţa Mediului

decembrie 2019

Actualizarea bazei de date cu absolvenții
specializării Știința Mediului

Lect. univ. dr. Néda
Tamás

continuu

Organizarea unei întâlniri alumni cu foști studenți ai
specializării Relații internaționale și studii europene
cu ocazia a 10 ani de la terminarea studiilor de
către prima promoție

Directorul
Departamentului de
Relații Internaționale și
Studii Europene

30 noiembrie 2019

Realizarea rapoartelor anuale
Informarea absolvenților despre realitățile din
universitate

responsabil RP
Decan, responsabil RP

octombrie 2019
continuu

Organizarea de evenimente cu implicarea
absolvenților

Decan, responsabil RP

semestrial

Analiza periodică a rezultatelor obținute la
evaluările periodice

Decan

martie/ octombrie
2019

Decan

septembrie 2019

Decan

noiembrie 2019

Analiza gradului de pregătire
Analiza rezultatelor obținute la examenele de
a cursanților în lumina
finalizare a studiilor
rezultatelor la examene

Analiza rezultatelor obținute în cadrul cercurilor
științifice şi de creație

Dezvoltarea centrelor de
cercetare şi a societăţilor de
specialitate

Dezvoltarea infrastructurii
cercetării

Proiecte de cercetare

Actualizarea membrilor Centrului de Cercetare
Directorul
“STIMEDA” al Departamentului de Știința Mediului Departamentului de
Ştiinţa Mediului

martie 2019

Dezvoltarea laboratoarelor de Știința Mediului al
Departamentului de Știința Mediului

Cadrele didactice
titulare ale
departamentului

continuu

Intensificarea cooperării cu factorul economic în
vederea creșterii gradului de înzestrare a
laboratoarelor de cercetare

Directorii de
departament, directorii
centrelor de cercetare

continuu

Programul tutorial din cadrul Departamentului de
Relaţii internaţionale şi studii europene

Directorul
Departamentului de
Relaţii internaţionale şi
studii europene,
coordonatorul ştiinţific
din cadrul
Departamentului de
Studii Europene

continuu

Continuarea proiectului Istoria dreptului în
Prof. univ. dr. Veress
Transilvania (re-editarea volumului apărut în 2018) Emőd

decembrie 2019

Cercetări comparative cu privire la dreptul
minorităților

Prof. univ. dr. Veress
Emőd

decembrie 2019

Cross-border litigation in Central-Europe: EU
private international law before national courts
(CEPIL)

Prof. univ. dr. Veress
Emőd

decembrie 2018 decembrie 2020

Realizarea de cărți și cursuri universitare în lb.
română și în lb. maghiară

Lect. univ. dr. Székely
János

decembrie 2019

Depunerea unui proiect de cercetare la Institutul
Directorul Centrului de
Programelor de Cercetare al Universității Sapientia Cercetare „STIMEDA”

decembrie 2019

Prof.univ.dr. Pethő
"Reinterpretarea intermedialității în filmul
Ágnes
contemporan: forme ale liminalității în schimbare" Proiect de Cercetare Exploratorie, PN-III-P4-IDPCE-2016-0418 sprijinit de UEFISCDI.

CNCSUEFISCDI

iulie 2017-31 dec.
2019

Activitatea de cercetare

14

Îmbogățirea colecției de la Arhiva Audiovizuală din Lect. univ. dr. Blos-Jáni
Transilvania și activități de popularizare a
Melinda
patrimoniului audiovizual

continuu

Erasmus + Proiect International: Empowering
Future Research Administrators

Lect. univ. dr. Toró Tibor

continuu

Erasmus + Proiect International: Linguistic
Assertiveness for Minority Language Speakers

Lect. univ. dr. Toró Tibor

continuu

Conferința Regională de Protecția Mediului, ediția Directorul
a X-a, în colaborare cu Colegiul Reformat din Cluj- Departamentului de
Napoca și Inspectoratul Școlar al Județului Cluj
Ştiinţa Mediului

23 februarie 2019

Conferința Internațională de Știința Mediului în
Bazinul Carpatic, ediția a XV-a

3-6 aprilie 2019

Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului

Probleme de drept apărute în legislația, doctrina și Lect. univ. dr. Eugen
jurisprudența penală ulterior reformei legislative din Crișan și lect. univ. dr.
2014
Kádár Hunor

22 martie 2019

Film documentar memorial al holocaustului
Fegyveresi Zsolt
Cursuri ținute de profesori invitați din SUA în cadrul Lect. univ. dr. Kokoly
programului ”Senior Lawyer”
Zsolt

martie 2019
aprilie, octombrie
2019

Conferință în lb. engelză Law and Artifical
Intelligence

Lect. univ. dr. Székely
János

9-10 mai 2019

Problemele controversate ale codurilor de
procedură penală din Ungaria și România conferință în limba maghiară

Lect. univ. dr. Kádár
Hunor

24 mai 2019

Al VII-lea simpozion: dreptul si literatura organizat Lect. univ. dr. Kokoly
în 2019 de către Departamentul de Ştiinţe Juridice Zsolt

mai 2019

Conferință de istoria crimei

noiembrie 2019

Lect. univ. dr. Kádár
Hunor

Prezentarea cărților și cursurilor apărute în 2019 în Fegyveresi Zsolt
cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice

decembrie 2019

Goodwill Consulting Workshop

Török Ferenc

februarie-martie
2019

SPSS Workshop

Lect. univ. dr. Toró Tibor

continuu

Lect. univ. dr. Murádin
János Kristóf

martie 2019

Lect. univ. dr. Murádin
János Kristóf

martie 2019

Conf. univ. dr. Bakk
Miklós, directorul
Departamentului de
Relații Internaționale și
Studii Europene

noiembrie 2019

Lansare de carte: Murádin János Kristóf:
"Mindent Erdélyért!" Az Erdélyi Párt története
1940 és 1944 között ("Totul pentru
Transilvania!" Istoria Partidului Ardelean între
1940 și 1944)
Lansare de carte: Nagy József (coord): A
határvédelem évszázadai Székelyföldön.
Csíkszék és a Gyimesek vidéke (Secole de
Conferinţe/festivaluri/worksho apărare a graniței în Secuime. Regiunea
Ciucului și Ghimeș)
puri
Conferință științifică: Formele populismului în
Europa Est-Centrală

Atelier de creație pe peliculă (remake al filmului
mut cu titlul Moartea lui Dracula)

Conf. univ. dr. Lakatos
Róbert

Workshop ştiinţific despre problemele legate de
imaginile în arhivele de fotografii şi film

Lect. univ. dr. Blos-Jáni
Melinda

S-a aplicat
41457.16 RON mai-decembrie 2019
pentru
finanțare la
Fondul
Bethlen Gábor
din Ungaria
pentru suma
de 41457.16
RON. Suntem
în așteptarea
deciziei.

mai 2019

"First Cut 2019": Mostră din realizările artistice ale Prof. univ. dr. Pethő
studenţilor Departamentului Media
Ágnes

iunie 2019

Expoziție de fotografii ai studenţilor de la Sapientia Lect. univ. dr. Mira
(la Univ. Sapientia, Cluj)
Marincaș

iulie 2019

Expoziţie de fotografii la Galeria Csabagyöngye,
Békéscsaba, Ungaria

Lect. univ. dr. Mira
Marincaș

iulie 2019

Expoziție și proiecție de filme despre cariera lui
Ervin Schnedarek şi filmul amator la Târgu Mureș
şi la festivalul Filmtettfeszt Cluj

Lect. univ. dr. Blos-Jáni
Melinda

august şi octombrie
2019

Conferință internațională de studii de film și media Prof. univ. dr. Pethő
organizată în cadrul Proiectului de Cercetare
Ágnes
Exploratorie (PN-III-P4-ID-PCE-2016-0418) sprijinit
de UEFISCDI.

octombrie 2019

Diseminarea rezultatelor
cercetării stiințifice

Decan, directorii de
departamente

continuu

Participarea la manifestări naționale și
internaționale

Decan, directorii de
departamente

continuu

Director economic,
decan

mai 2019

Director economic,
decan

iulie-septembrie
2019

Director economic,
decan

noiembrie 2019

Analiza cheltuielilor la nivel de programe de studiu Director economic,
directorii de
departamente

noiembrie 2019

Evaluarea gradului de uzură a infrastructurii și
planificarea modului de reabilitare

decembrie 2019

Publicarea rezultatelor în seria ACTA
UNIVERSITATIS SAPIENTIAE
Elaborarea bilanțului financiar anual și stabilirea
cheltuielilor la nivel de facultate

18

Eficiență

Elaborarea bugetului pe anul
Elaborarea proiectului de buget al facultăţii
universitar 2019/2020
Buget-finanțe
Analiza execuției bugetare a
anului universitar 2018/2019

19

Infrastructură

17

Cresterea vizibilității

16

Organizarea de manifestări interne
Organizarea de manifestări cu participare
internațională

Analiza infrastructuri pentru
învățământ și cercetare

Stabilirea gradului de îndeplinire a bugetului
planificat

Evaluarea gradului de uzură a aparatelor,
mașinilor, utilajelor și realizarea casărilor

Decan, director
economic, directorii de
departamente

20

Evaluare

Măsuri operaționale în domeniul evaluării şi asigurării calității

Evaluarea internă a calității
activităților în cadrul
programelor de studii

Autoevaluarea cadrelor didactice

Cancelar de facultate,
directorii de
departament

28 februarie 2019

Evaluarea colegială

Cancelar de facultate,
directorii de
departament

20 decembrie 2019

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți

Decan, cancelar de
facultate, directorii de
departament

ianuarie-februarie
2019, mai-iunie
2019

Evaluarea personalului administrativ

Decan, cancelar de
facultate, secretar şef
facultate

28 februarie 2019

Evaluarea calității în cadrul programelor de studii

Cancelar de facultate,
responsabilii
programelor de studii,
directorii de
departament

28 februarie 2019

Întocmirea şi dezbaterea Raportului Comisiei de
Cancelar de facultate,
evaluare şi asigurare a calității la nivel de facultate Consiliul Facultății

31 martie 2019

Măsuri operaționale în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale
Dezvoltarea colaborării cu universități din țară

Consiliul Facultăţii

continuu

Dezvoltarea colaborării cu universități din
străinătate

Consiliul Facultăţii

continuu

Participare în programele europene de cooperare
(Erasmus, Erasmus +)

Decan, Directorii de
Departemente

continuu

Cooperare

21

Cooperare națională și
internațională

Semnarea unui contract de cooperare cu Centrul
de Cercetare MTA ÖK Lendület Landscape and
Conservation Ecology Research Group (Magyar
Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpontjának Lendület Táj és
Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoportja)

Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului

mai 2019

Semnarea unui contract de cooperare cu Centrul
de Cercetare MTA ATK Centre for Agricultural
Research (Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpontja Növényvédelmi
Intézetének Állattani Osztálya)

Directorul
Departamentului de
Ştiinţa Mediului

mai 2019

Participare în proiectul EUFA/European University Conf. univ. dr. Virginaș European Film
Film Awards, https://www.eufa.org/ . (proiect de
Andrea
Academy,
educație filmică)
European Film
Awards și Film
Fest Hamburg

continuu

Colaborare cu Universitatea Naţională de Servicii
Publice în cadrul programului de doctorat

Decan, Directorul
Departamentului de
Relaţii internaţionale şi
studii europene

continuu

Colaborare cu Colegiul Matthias Corvinus

Directorul
Departamentului de
Relaţii internaţionale şi
studii europene

continuu

Colaborare cu Colegiul Apafi Mihály

Lect. univ. dr.
Szenkovics Dezső

continuu

Colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Economice Directorul
(mobilitate)
Departamentului de
Relaţii internaţionale şi
studii europene

continuu

22

Activități studențești

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării vieţii studențești din universitate

Crearea de facilități pentru
creșterea calității vieții
studențești

Susținerea financiară a programelor studențești
tradiționale: balul bobocilor, Tabăra bobocilor,
Conferința cercurilor ştiinţifice

Decan

continuu pe baza de
programe

Organizarea diferitelor activități științifice pentru
studenții de la Departamentul de Științe Juridice în
cadrul Collegium Iuridicum și funcționarea
colegiului

Decan, directorul
Departementului de
Științe Juridice, director
economic

continuu

Organizarea de activități în colaborare cu
asociaţiile studenților

Decan, secretar şef
facultate

continuu

Organizarea de întruniri cu personalități de marcă

Decan, directorii de
departamente

continuu

Organizarea de întâlniri cu actualii şi foştii studenți Decan, directorii de
ai Universității Sapientia
departamente

continuu

23

Domeniul
investițional
Cluj Napoca

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării infrastructurii și a bazei materiale
Întreţinere, reparaţii

Reparaţii ale unor deteriorări ale clădirii Facultăţii, Decan, director
intervenite în urma activităţilor de predare
economic
Achiziţii de echipamente noi pentru laboratoarele
Departamentului de Ştiinţa Mediului

Cadrele didactice
titulare ale
departamentului

surse proprii

continuu

continuu

