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Universitatea Sapientia

Planul operaţional pe anul 2012

Domeniu
Nr. crt..

Obiectiv

Sarcini

Responsabil

Sursa de finanțare

Cost estimat

Termen limită

Măsuri operaționale în domeniul didactic
Finalizarea paginii de web a universității
Finalizarea paginilor de web ale facultăților
Realizarea calendarului promoțional
Realizarea afișului promoțional al admiterii
Realizarea broșurii - redactare
Tipărirea şi distribuirea broșurii la centrale de
admitere

Examen de licență,
examen de diplomă

Admitere

Redactarea şi difuzarea online a ”Noutăți ale
admiterii”
Realizarea circuitului ”Universitatea se deplasează
acasă”

Promovare a imaginii
universității și a ofertei
educaționale

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

Responsabil cu
comunicarea externa
Decanii și
responsabilii RP
Responsabilii RP
Responsabil RP
Responsabilii RP
Responsabil RP
Responsabilii RP
Responsabilii RP,
Asociația

Decanii, Directorii de
departament

Decanii, responsabilii
RP, directorii de
Zilele ușilor deschise
departament
directorii de
Men inerea legăturii cu liceele
departament
responsabilii RP
directorii de
Campania pe Facebook
departament
decanii, responsabilii
Participare la tabere de vară
RP
Analiza rezultatelor admiterii. Strategii pentru anul Rector, responsabil
viitor
RP
Adoptarea strategiei 2012/2013
Senat
Secretar şef
Contactarea universităților organizatoare
Decanii, directorii de
departament
Finalizarea listei şi trimiterea la minister
pentru aprobare
Secretar şef

Încheierea convențiilor
Comunicarea metodologiei

Derularea examenului

15 februarie 2012
10 februarie 2012
15 februarie 2012
1 februarie
15 februarie 2012
continuu pana la 15
septembrie
5 martie 2012
30 aprilie 2012

Participarea la manifestările organizate de ASM
Campanii la nivel de facultăți şi departamente

5 februarie 2012

Decani, Secretar sef
facultate. Rectorat
Decani
Decani, Directorii
economicoadministrativi

8 septembrie 2012

martie -mai 2012
permanent

permanent
iunie-iulie
septembrieoctombrie
octombrie 2012
05 ianuarie 2012
30 ianuarie 2012
15 februarie 2012

31 martie 2012
30 aprilie 2012

iunie-iulie 2012

Obser-vații
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Universitatea Sapientia

Ierarhizare programe de
licență

Planuri de învățământ

Planul operaţional pe anul 2012

Analiza programelor de studii
în concordanță cu noile
standarde impuse de
aplicarea legii educației
naţionale

Revizuirea curriculei în scopul asigurării
condițiilor de dobândire a competențelor
înscrise în planurile de învăţământ
Revizuirea şi uniformizarea fişelor
disciplinelor cu înscrierea condiţionărilor în
vederea asigurării obiectivelor şi
competențelor propuse
Revizuirea modului de evaluare finală a
disciplinelor

Prorector, decanii,
directorii de
departamente
Prorector, decanii,
directorii de
departamente

Revizuirea planurilor în scopul asigurării
predării cursurilor la formații mai mari de
studiu (punere în comun a disciplinelor în
scopul utilizării eficiente a CD)

Prorector, decanii,
directorii de
departamente

Stabilirea domeniilor de licență supuse
evaluării
Prelucrarea şi difuzarea metodologiei

Evaluarea domeniilor de
licență în vederea ierarhizării
acestora

Colectarea informațiilor

Prelucrarea informațiilor

Pregătirea pentru
programe de
master

Incărcarea informațiilor în baza de date
Analiza internă a rezultatelor cu privire la
performanţele realizate de domeniile de
licență

Stabilirea domeniilor în care
universitatea poate acredita
programe de masterat

Prorector, decanii,
directorii de
departamente

Stabilirea domeniilor posibile de solicitare a
acreditării în scopul introducerii masteratului
Elaborarea documentaţiei în vederea
acreditării IOSUM pentru domenii validate
de Minister
Solicitarea evaluării externe

Prorector, Consiliul
de administrație,
Senat

martie-departament,
aprilie-facultate, mai
universitate

31 mai 2012

31 mai 2012

martie-departament,
aprilie-facultate, mai
universitate

28 februarie 2012

Prorector, Decani
responsabilii
programelor de
studii
Decani, directorii de
departament,
responsabilii
programelor de
studii
Responsabilii
programelor de
studii

15 martie 2012

Consiliul de
administrație

iulie 2012

30 aprilie 2012

30 mai 2012

iunie 2012

Consiliul de
administrație

septembrie2012

Decani
Rector

septembrieoctombrie 2012
octombrie 2012
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Universitatea Sapientia

Acreditare și autorizare programe
noi

Planul operaţional pe anul 2012

Derularea procedurii de
evaluare externă în vederea
acreditării programelor de
studii

Pregătirea vizitei pentru programele de
studii: Comunicare şi relaţii publice (Tg.
Mureş), Relaţii internaţionale şi studii
europene

Derularea vizitelor externe
Întocmirea dosarelor pentru obținerea
Pregătirea obținerii
acordului
autorizației de funcționare
provizorie pt. noi programe de Obținerea acordului
Numirea comisiei de evaluare interna
licență (peisagistică şi alte
programe stabilite în strategia Întocmirea și validarea în Consiliu şi Senat a
dosarului de autoevaluare
universității)

Asigurarea programelor cu personal didactic de calitate

Solicitarea evaluării externe

Decani și persoanele
de contact
Decani, directorii de
departament,
persoane de contact,
directorii
administrativ
Decani, responsabili
de program
Consiliul de
administrație
CA, Senat
Decani, responsabili
de program, CEAC
Rectorat

Directorii de
departament, decani,
Consiliul facultății
Organizare și desfășurarea concursurilor
CA
pentru ocuparea posturilor vacante programate pentru semestrul II -programare Senat

Organizare și desfășurarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante programate pentru semestrul II -derulare

Dezvoltarea resurselor umane personal didactic

Elaborarea şi validarea statelor de funcțiuni
ale personalului didactic
Stabilirea şi publicarea listei posturilor
pentru concurs
Derularea concursurilor pentru posturi de
CD cu contract pe durată nedeterminată
Derularea concursurilor interne pentru
asociați
Perfecționare CD prin asigurarea de burse
doctorale
Perfecționarea personalului plin implicarea
în cursuri metodice

Directorii de
departament, decani,
Consiliul facultății
CA
Senat
Directorii de
departament,
Decani, consiliile
facultăților, CA;
Senat
CA, Senat
Rector, Decan,
directorii de
departament
Decan, directorii de
departament
CA, Senat
Decani, Directorii de
departamente

25 ianuarie 2012

ianuarie-martie 2012

ianuarie 2012
ianuarie 2012
ianuarie

februarie 2012
februarie 2012

februarie 2012
februarie 2012
februarie 2012

trim III 2012
trim III 2012
trim III 2012

iulie 2012-proiect, 01.
septembrie 2012 final
octombrie 2012
noiembrie 2012decembrie 2012
septembrie 2012
continuu
trimestrul II, IV
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Universitatea Sapientia

Planul operaţional pe anul 2012

Crearea bazei de informații
ții a procesului didactic

Aducerea la zi a tuturor informațiilor din
baza de date actuală EvidScol: Incărcarea
situației școlare, a planurilor de învățământ,
a personalului
Decani, Secretarii șefi

Dezvoltarea bazei de
informații prin alinierea la
programul Neptun

Luna mai 2012

Pregătirea personalului
Achiziţionarea softului şi a serverelor
necesare

secretar şef, director
general administrativ
director general
administrativ

martie 2012

Atribuirea de drepturi de utilizator

decani, secretar şef

martie 2012

Conversia datelor în sistemul Neptun
Atribuirea de coduri personalului şi
studenţilor

decani, secretar şef
decani, secretari şefi
facultate
decani, secretar şef,
secretari şefi
facultate

16 iulie 2012

Testarea
Introducerea planurilor noi de învățământ
Anunțarea disciplinelor
Înscrierea studenților
Înscrierea studenților din anul I
Stabilirea grupelor si subgrupelor

secretar şef
decani, secretari şefi
facultate
decani, secretari şefi
facultate
decani, secretari şefi
facultate

Introducerea unor proceduri de lucru
informatizate pentru culegerea în timp real,
decani, secretari şefi
cu o acurateţe ridicată, a datelor necesare
facultate
monitorizării procesului didactic

martie-mai 2012

aprilie-mai 2012

16 iulie- 1 august
iulie 2012
1-10 septembrie
1-10 septembrie
10-16 septembrie
16 septembrie

permanent din sem I.

Aplicarea sistemului informaţional Neptun
pentru gestionarea procesului de învăţământ
Redactarea GHIDULUI STUDENTULUI

Completarea RMU

Ținerea legăturii cu RMU
Înscrierea studenților

decani, secretari şefi
facultate
Secretar şef,
responsabil RMU
Secretar şef/
secretari

16 septembrie
cf. Termenelor
stabilite de MECTS
cf. Termenelor
stabilite de MECTS
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Universitatea Sapientia

Planul operaţional pe anul 2012

Informarea şi pregătirea responsabililor
programelor de studii

Examene de finalizare a studiilor
în perioada monitorizării
speciale

Metodologie şi înzestrare

Completarea bazei de date
ACPART

Dezvoltarea tehnicilor didactice și
a bazei de resurse pentru învățare

Elaborarea grilelor
Validarea grilelor

31 martie 2012

mai 2012
30 iunie 2012

Înscrierea programelor în baza de date
Evaluarea situației dotării sălilor de curs,
seminarii, laboratore
Evaluarea situației softurilor necesare
procesului didactic

Decani

15 februarie 2012

Decani

15 martie 2012

Elaborarea unei strategii de îmbunătățire a
dotării

Consiliul de
administrație

15 aprilie 2012

Evaluarea gradului de acoperire a
disciplinelor cu materiale didactice
Organizarea de treninguri pentru cadrele
didactice şi tutorilor în scopul îmbunătățirii
ritmului de elaborare a cursurilor în format
electronic, și a utilizării tehnicilor moderne
de predare

Directorii de
departament, decani

30 ianuarie 2012

15 iulie 2012

decembrie 2012

Elaborarea unui plan editorial multianual

Decani
Prorector ştiinţific,
Decani
Prorector ştiinţific,
Decani

Stabilirea domeniilor de studii în care US
poate organiza examene de finalizare a
studiilor

Decani, Prorector

octombrie 2012

Elaborarea regulamentului de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor

Prorector, Decani

noiembrie-decembrie
2012

Consiliile facultăților
şi Senat

decembrie 2012

Rector

decembrie 2012

Consiliul de
administrație

decembrie 2012

Elaborarea planului editorial anual

Pregătirea pentru organizarea
internă a examenului de finalizare
a studiilor

Prorector, secretar
sef
Responsabilii
programelor de
studiu
Consiliul facultății
responsabilul
ACPART la nivel de
facultate

Adoptarea regulamentului
Numirea comisiilor de supraveghere a
originalității lucrărilor de licență/proiectelor
de diplomă
Analiza oportunității procurării unui soft
pentru verificarea calității lucrărilor de
finalizare a studiilor

aprilie mai 2012

decembrie 2012
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Universitatea Sapientia

Calitatea
pregătirii
profesionale

Alumnii

Planul operaţional pe anul 2012

Urmărirea sistematică a inserţiei
profesionale a absolvenţilor
programelor de studii

Analiza gradului de pregătire a
cursanților în lumina rezultatelor
la examene

Dezvoltarea bazei de date a sistemului
Alumni

Decan, responsabil
RP

Realizarea rapoartelor semestriale
Informarea absolvenților despre realitățile
din universitate
Organizarea de evenimente cu implicarea
absolvenților
Analiza periodică a rezultatelor obținute la
evaluările periodice
Analiza rezultatelor obținute la examenele
de finalizare a studiilor

responsabili RP
Decanii, Responsabili
RP
Decani, Responsabili
RP
Decani, Prorector

semestrial
martie/ octombrie
2012

Decani, Prorector

septembrie 2012

Analiza rezultatelor obținute în cadrul
cercurilor științifice şi de creație

Decani

noiembrie 2012

continuu
iulie/decembrie2012
continuu

Ierarhizare centrelor de
cercetare

Clasificarea
universității după
acreditare

Măsuri operaționale în domeniul cercetării ştiințifice

Întocmirea autoevaluării interne a
instituției în scopul clasificării ei

Evaluarea centrelor de cercetare
în scopul stabilirii posibilităților de
autorizare externă a acestora

Informarea decanilor şi directorilor de
departamente asupra metodologiei
Prorector științific
Numirea comisiei de colectare şi prelucrare a Consiliul de
informațiilor
administrație
Decani, directorii de
departament,
directorii centrelor
Colectarea informațiilor
de cercetare
Realizarea raportului
Comisia
Incărcarea raportului pe site-ul MECTS
Sef birou DCG
Numirea comisiei de prelucrare a
Consiliul de
informațiilor şi întocmire a raportului
administrație
Stabilirea criteriilor de evaluare
prorector științific
Directorii de
departament,
directorii centrelor
Realizarea rapoartelor la nivel de centru
de cercetare
Clasificarea centrelor de cercetare autorizate
intern
Comisia numită
Stabilirea priorităților de cercetare a
universității in baza analizei potențialului
creției stiințifice și artistice

Consiliul de
administrație

15 februarie 2012
28 februarie 2012

martie-aprilie 2012
mai 2012
iunie 2012
15 februarie 2012

15 martie 2012
15 aprilie 2012

15 mai 2012
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Universitatea Sapientia

Planul operaţional pe anul 2012

Cresterea
vizibilității

Dezvoltarea cercetării stiințifice
țifice şi a creației artistice

Completarea softului actual

Dezvoltarea sistemului
informațional de gestiune a
activității științifice, în
conformitate cu noile standarde
Elaborarea strategiei de cercetare
a FSUS

Elaborarea unei strategii de
cercetare pentru atingerea
statutului prevăzut în Carta

Elaborarea regulamentului cu definirea
obligațiilor de furnizare de date şi informații
colectivelor departamentelor, centrelor de
cercetare şi personalului didactic
Prorector științific
Crearea unei evidenţe separate a veniturilor Director general
şi cheltuielilor din cercetare
administrativ

30 aprilie 2012
30 iunie 2012

Prorector științific,
Comisia stiințifică

martie 2012

Analiza situației după obținerea clasificării

Prorector științific

octombrie 2012

Definirea domeniilor în care pot fi înființate
centre de cercetare de excelență
Stabilirea suportului material ce se poate
acorda acestor domenii

Consiliul de
administrație si Senat

Organizarea de manifestări interne
Organizarea de manifestări cu participare
internațională
Participarea la manifestări naționale și
internaționale
Publicarea rezultatelor în ACTA SAPIENTIA

noiembrie2012
decembrie 2012

Prorector științific

Asigurarea fondurilor pentru dotarea
Consiliul de
corespunzătoare a bibliotecilor centrelor de
administrație
studii cu abonamente şi alte publicații
Intensificarea cooperării cu factorul
economic în vederea creșterii gradului de
înzestrare a laboratoarelor de cercetare

Diseminarea rezultatelor cercetării
stiințifice

15 septembrie 2012

stabilirea principiilor si a strategiei

Asigurarea documentării on-line

Dezvoltarea infrastructurii
cercetării

Prorector științific

30 ianuarie2012
30 iunie 2012

Directorii de
departament,
directorii centrelor
de cercetare

continuu

Decani, directorii de
departamente

Continuu

Decani, directorii de
departamente

continuu
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Universitatea Sapientia

Planul operaţional pe anul 2012

Referendum

Baza legală a activității
activită

Măsuri operaționale în domeniul managementului universitar

Elaborarea actelor ce
reglementează activitatea
instituției în acord cu Legea
educației naționale, a Cartei și a
HG, OM în vigoare

Elaborarea Cartei Universității
Elaborarea Codului Etic revizuit
Elaborarea Regulamentului de alegeri
revizuit

Comisia, Senat
Comisia, Senat

trimestrul I
Trimestrul I

CA, Senat

Trimestrul I

Elaborarea Regulamentului referendumului

CA, Senat

15 februarie 2012

Elaborarea Regulamentului studiilor de
licență 2012/2013
Elaborarea Regulamentului de studii pentru
masterat
Elaborarea Metodologiei proprii de
organizare a admiterii
Elaborarea şi adoptarea strategiei
Universității

Comisia didactică,
Senat
Comisia didactică,
Senat
Comisia de
admiterea, Senat

30 decembrie2012

Comisia, Senat, CD

30 martie 2012

Adoptarea Regulamentului de referendum

Senat

trimestrul I

Numirea Comisiei electorale şi a comisiilor la Consiliul de
nivel de centru
administrație

Stabilirea modalității de
desemnare a rectorului

Întocmirea listei electorale

Rector, decani

Stabilirea datei referendumului

Senat

Desfăşurarea referendumului

Comisia electorală

Validarea în Senat a referendumului

Senat

15 iunie 2012

15 aprilie 2012

O lună după
adoptarea
regulamentului
O lună după numirea
Comisiei
prima luna după legea
de înființare
luna următoare
referendumului
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Universitatea Sapientia

Alegerea organelor de conducere

Planul operaţional pe anul 2012

Organizarea de alegeri în scopul
desemnării organelor de
conducere

Adoptarea Regulamentului de alegeri

Senat

30 aprilie 2012

Numirea comisiei electorale centrale şi a
celei pe facultăți

CA si Senat

cu două luni înaintea
limitei fixate de MECT

Stabilirea şi adoptarea calendarului

Senat

cu două luni înaintea
limitei fixate de MECT

Realizarea alegerilor pentru forurile de
conducere colective si a directorului de
departament: consiliul departamentului,
Consiliul facultății și Senat

Comisia electorală

cu două luni înaintea
limitei fixate de MECT

Validarea directorilor de departament

Consiliile facultăților
şi Senat

Validarea membrilor Consiliilor

Senatul in funcțiune

Validarea membrilor de Senat

Senatul in funcțiune

Organizarea selectării rectorului conform
procedurii adoptate la referendum

Comisia electorală

Alegerea şi validarea rectorului

Comisia electorală

Alegerea şi validarea prorectorilor

Rector, Senat

Organizarea alegerii decanilor

Consiliile facultății,
Rector

Validarea decanilor de Senat

Senat

Alegerea prodecanilor

Decan, Consiliile
facultăților, Senat

Numirea de către Consiliul director al
membrilor Consiliul de administrație

Consiliul director al
Fundației Sapientia

La o săptămână după
validarea decanilor

Elaborarea și validarea regulamentelor de
funcționare a noilor structuri

Consiliile
departamentelor,
consiliile facultăților,
Senat

Prima lună după
numirea decanilor

cu două luni înaintea
limitei fixate de MECT

cu o lună înainte de
termenul fixat de
MECT
cu o lună înainte de
termenul fixat de
MECT
Luna următoare
validării rectorului de
MECT
Luna următoare
validării rectorului de
MECT
Luna următoare
validării rectorului de
MECT
La douăa săptămâni
după validarea
decanilor
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Universitatea Sapientia

Măsuri organiztorice

Planul operaţional pe anul 2012

Elaborarea şi derularea programului de
Rector,Decani, CA
control intern al activităților la diferite nivele
Revizuirea și adoptarea regulilor de circulație
CA si Senat
a informațiilor

Îmbunătățirea actului managerial

Estimarea eficienței sistemului de
teleconferințe în managementul universitar
Elaborarea şi introducerea noului sistem de
salarizare a personalului, bazat pe
performanta angajatului

5 februarie 2012
martie 2012

Rector, CA

15 iulie 2012

CA, comisia

15 iulie 2012

Buget-finanțe

Măsuri operaţionale în domeniul eficientizării economico-financiare și a utilizării bazei materiale

Elaborarea bugetului pe anul
universitar 2012/2013

Elaborarea bilanțului financiar anual și
stabilirea cheltuielilor la nivel de centre de
studiu
Stabilirea normativului didactic
Stabilirea normativului științific
Stabilirea normativului social
Negocierea finanțării anului universitar
2012/2013
Stabilirea finanțării centrelor de studii
Stabilirea finațării la nivelul facultăților

Eficiență

Stabilirea bugetelor la nivel de
departamente, facultăți si centre de studii

Analiza execuției bugetare a anului
universitar 2011/2012

Director general
administrativ,
Director economicoadministrativ la nivel
de centre de studii

aprilie 2012

Rectorat
Director general
administrativ
Consiliul de
administrație
CA, Senat
CA, Senat

iulie 2012
iulie 2012
iulie 2012

septembrie 2012
septembrie 2012

Consiliul facultății

iunie -iulie 2012

iulie -august

Elaborarea şi validarea bugetului universității Senat, CD

septembrie 2012

Stabilirea gradului de îndeplinire a bugetului Director general
planificat
administrativ

noiembrie 2012

Stabilirea cheltuielilor la nivel de programe
de studiu sau domenii de studii

CA, Director general
administrativ

noiembrie 2012
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Universitatea Sapientia

Infrastructură

Planul operaţional pe anul 2012

Analiza infrastructuri pentru
învățământ și cercetare

Evaluarea gradului de uzură a infrastructurii Directorul general
administrativ,
și planificarea modului de reabilitare
directorii economicoadministrativi ai
Evaluarea gradului de uzură a aparatelor,
centrelor de studii
mașinilor, utilajelor și realizarea casărilor
Evaluarea gradului de utilizare a bazei
Decani, DEA a
materiale
centrelor de studii
Stabilirea calendarului de reînnoire a
dotărilor cu aparate, mașini și utilaje

Director general
administrativ, decani

noiembrie decembrie
2012

iulie 2012
septembrie 2012

Măsuri operaționale în domeniul evaluării şi asigurării calității
Evaluarea cadrelor didactice de către
management
Evaluarea colegială

Evaluare

Evaluarea cadrelor didactice de către
studenți

Evaluarea personalului administrativ

Evaluarea internă a calității
activităților în cadrul programelor
de studii

Evaluarea calității în cadrul programelor de
studii
Întocmirea şi dezbaterea Raportului Comisiei
de evaluare şi asigurare a calității la nivel de
facultăți
Întocmirea și dezbaterea Raportului CEAC la
nivel de universitate
Raporta supra evaluărilor externe derulate in
anul universitar 2011/2012
Elaborarea Planului operativ privind
îmbunătățirea calității

Decani, directorii de
departament
Directorii de
departament
Decani, directorii de
departament
Rector, decani,
directorii
departamentelor
Responsabilii
programelor de
studii, directorii de
departament

28 februarie 2012
25 decembrie 2012
mai-iunie 2012
noiembrie-decembrie
2012
25 februarie 2012

25 februarie 2012

Comisia, Consiliul
facultății

31 martie 2012

Comisia, Senat

31 mai 2012

Președintele CEAC

25 iulie 2012

Comisiile CEAC la
nivel de facultăți şi
Universitate

31 mai 2012
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Universitatea Sapientia

Metodologii și
Acte normative
evaluatori

Planul operaţional pe anul 2012

Evaluarea eficienţei
regulamentelor şi procedurilor

Analiza internă a eficienței procedurilor
CEAC și Consiliul de
CEAC cu privire la evaluare cadrelor didactice
administrație
de către studenți, de către management și
evaluarea colegială
Creșterea gradului de cunoaștere și aplicare
CEAC și Decanii
a regulamentelor şi procedurilor de către
personalul de conducere şi de CD
Atragerea studenților în activiateta de
CEAC la nivel de
asigurare a calității în universitate
facultate

Dezvoltarea procedurală şi umană
a actului de evaluare internă

CEAC la nivel de
Elaborarea şi implementarea unei proceduri
universitate
adecvate noilor metodologii ARACIS
Evaluarea internă a domeniilor de studii de
masterat posibil de acoperit cu forțe proprii CA
sau în colaborare

iulie 2012

continuu

continuu
la o lună după
apariția metodologiei
15 septembrie 2012

Cooperare

Măsuri operaționale în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale

Cooperare națională și
internațională

Analiza posibilităților de realizare de
consorţiu cu alte universități
Dezvoltarea colaborării cu universități din
țară în scopul implementării celor mai bune
practici
Dezvoltarea colaborării cu universități din
străinătate în noul context al universității
acreditate
Pregătirea aderării la programele europene
de cooperare (Erasmus, CEEPUS etc.)
Instituționalizare cooperării regionale

CA, rector

iunie 2012

Senat

continuu

CA, Rector Senat

continuu

CA, Rector

iunie 2012
octombrie 2012

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,
Finanțarea unor acțiuni de promovare a
universității în rândul liceenilor
Organizarea de activități în colaborare cu
asociaţiile studenților
Organizarea de târguri de locuri de muncă
Organizarea de întruniri cu personalități de
marcă
Organizarea de întâlniri cu actualii şi foştii
studenți ai Universității Sapientia

CA, Decanii

continuu pe baza de
programe

CA, Decanii

semestrul I, II si IV

Decanii

continuu

Decanii

semestrial

Decanii, directorii de
departamente
Decanii, directorii de
departamente

continuu
continuu
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Planul operaţional pe anul 2012

Domeniul investițional
Tg Mureș

Domeniul investițional
investi
Cluj Napoca

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării infrastructurii și a bazei materiale

Continuarea lucrărilor de
construcţii al noului sediul
al Facultăţii de Ştiinţe şi
Arte

executarea planşeului peste subsol, inclusiv
racorduri de utilităţi subterane şi canalizarea
aferentă clădirii
structura de rezistenţă terminată (toate
nivelele) şi înglobarea intalaţiilor aferente în
structură
finalizarea zidurilor exterioare şi interioare

finalizarea tâmplăriilor exterioare
achiziţii echipamente Laborator de Ştiinţa
Mediului - Departamentul de Stiinţa
Mediului

Dotarea laboratoarelor
Facultăţii de Ştiinţe şi Arte

Decan, manager de
proiect, diriginte
şantier
Decan, manager de
proiect, diriginte
şantier
Decan, manager de
proiect, diriginte
şantier
Decan, manager de
proiect, diriginte
şantier
Decan, director de
departament,
director economic
Decan, director de
departament,
director economic

11 mai 2012

12 octombrie 2012
cca. 7.162.000
(cu TVA)
7 octombrie 2012

25 noiembrie 2012

surse proptii

31 mai 2012

surse proptii

71.000 RON
31 mai 2012
(cu TVA)

achiziţii echipamente Laborator de
Informatică

Decan, informatician,
surse proptii
director economic

31 mai 2012

Proiect + Organizare licitatie

achiziţii echipamente Laborator de Studio
Film şi Foto - Departamentul de Media

Parc dendrologic: mobilier exterior
Betonare drum de acces la postul
transformator si intrarea tehnica
Teren de sport beton / iarba artificiala

Dep. Ing. Hort.

21200

15-Aug-12

Organizare licitatie

Administrativ

11000

30-Apr-12

Proiect + aprobari + Organizare licitatie

Administrativ

86000

30-Sep-12

Gard viu linga sosea- finalizare totala

Aprovizionare material saditor + sapatura

Dep. Ing. Hort.

15000

30-Apr-12

Finalizare gard perimetral zona estica

Aprovizionare materiale

Administrativ

3000

30-Sep-12

Sistem supraveghere video - cabluri,
finalizare (echipamentele partial exista)

Organizare licitatie

Administrativ

25000

30-Sep-12

Echipament laborator telecomunicatii

Organizare licitatie

Dep. Ing. Electr.

100000

30-Sep-12

Ministatie meteo

Organizare licitatie

Dep. Ing. Hort.

25000

30-Apr-12

Incinta tip dulap de uscare plante

Organizare licitatie

Dep. Ing. Hort.

8500

30-Apr-12

Brat robot cu 4…6 grade de libertate

Organizare licitatie

Dep. Ing.
Electr.+Mec.

100000

30-Mar-12

Alte echipamente de laborator

Proiect + aprobari + Organizare licitatie

Directorii de
departamente

402000

30-Sep-12

lipsa partiala
fonduri

546000

31-Dec-12

lipsa totala
fonduri

Construire camin studentesc
Sistem drain

Fonduri proprii sponsorizari
Fonduri proprii sponsorizari
Fonduri proprii

100 M Ft
Proiect + aprobari + Organizare licitatie

Administrativ
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Domeniul
întreținere,
ținere,
reparații
ții
Miercurea Ciuc

Domeniul
investițional
Miercurea
Ciuc

Planul operaţional pe anul 2012

Activități care sunt condiționate de
existența finanțării
Activități care sunt condiționate de
obținerea statutului de Universitate
acreditată după inființarea prin lege
Activități care sunt condiționate de
validarea Cartei Universității
Activitate condiționată de apariția noii
Metodologii ARACIS
Activități condiționate de reluarea oficială
de MECTS a evaluării

