
Nr. crt..

Domeniu

Obiectiv Sarcini Responsabil Sursa de finanțare Cost estimat Termen limită Observații

Realizat, 
realizat 
parţial, 

nerealizat

Îmbunătăţirea şi update-ul paginilor de web 

a facultății şi ale departamentelor

Responsabil RP, 

directorii de 

departament permanent

realizat 

parţial

Realizarea materialelor promoţionale ale 

facultăţii Responsabil RP 20 februrarie 2015 realizat

Finalizarea strategiei de campanie a facultăţii

Secretar şef facultate, 

Responsabil RP 28 februarie 2015 realizat

Coordonarea activiţăţilor de promovare la 

nivel de departamente/programe Responsabil RP martie-mai 2015 realizat

Participarea facultăţii în evenimente, 

organizaţii, manifestări importante ale 

oraşului (Capitala Tineretului 2015, Proiect 

Capitală Culturală EU, Zilele Culturii 

Maghiare, etc.)

Decan, Secretar şef 

facultate, 

Responsabil RP permanent realizat

Participare la realizarea circuitului de 

promovare a universităţii Responsabil RP, 

Asociația Studenţilor martie 2015 realizat

Încheierea de noi contracte de colaborare 
şi înnoirea celor expirate cu posturi de 
televiziuni şi radiouri

Decan, Secretar şef 
facultate

aprilie 2015 realizat 

parţial

Prezenţa cadrelor didactice ale facultăţii la 

conferinţe, simpozioane, manifestări artistice

Directorii de 

departament permanent realizat

Zilele porţilor deschise

Decan, responsabilii 

RP, directorii de 

departament mai 2015 realizat

Menţinerea legăturii cu liceele directorii de 

departament, 

responsabil RP permanent realizat

Campania pe Facebook responsabil RP 

directorii de 

departament permanent realizat

Participare la tabere de vară, Peninsula, 

Tusványos, Tabăra UE, etc.

Responsabil RP, 

directorii de 

departament iunie-iulie 2015

realizat 

parţial

Analiza rezultatelor admiterii 2015/2016. 

Strategii pentru anul viitor

Decan, directorii de 

departament, 

responsabil RP octombrie 2015 realizat

REALIZARE PLAN OPERAȚIONAL 2015 – FSA

Măsuri operaționale în domeniul didactic 

Promovare a imaginii universității 

și a ofertei educaționale
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Înfiinţarea Consiliului Ştiinţific Studenţesc din 

cadrul facultăţii

Decan, secretar şef 

facultate, directorii 

de departament

28 februarie 2015 realizat

Organizarea în clădirea Facultăţii de Ştiinţe şi 

Arte a Secţiei de Fizică, Geografie şi 

Matematică a Conferinţei Naţionale 

Ştiinţifice Studenţeşti (OTDK) din Ungaria

Decan, secretar şef 

facultate, directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului, 

director economic

15-18 aprilie 2015 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţa Mediului în 

Grecia

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului
mai 2015 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţa Mediului în 

munţii Hăşmaşu Mare în parteneriat cu 

programul de studii Peisagistică din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste ale 

Universităţii Sapientia din Târgu Mureş

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului

iulie 2015 nerealizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Programului de studii Relaţii Internaţionale, 

Studii Europene - Departamentul de Ştiinţe 

Juridice şi Studii Europene în forma unei 

călătorii de studii la instituțiile Uniunii 

Europene de la Bruxelles

Secretar șef facultate, 

directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

mai 2015 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Programului de studii Relaţii Internaţionale, 

Studii Europene - Departamentul de Ştiinţe 

Juridice şi Studii Europene la Primăria 

oraşului Cluj-Napoca

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

continuu realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Programului de studii Relaţii Internaţionale, 

Studii Europene - Departamentul de Ştiinţe 

Juridice şi Studii Europene în parteneriat cu 

firma Vitacom Electronics

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

continuu realizat

Contractarea universităţilor organizatoare, 

respectiv a membrilor solicitaţi în comisiile 

proprii

Decan, directorii de 

departament, 

secretar şef facultate

28 februarie 2015 realizat

Stabilirea derulării examenelor de finalizare 

(data examenelor, propuneri comisii, 

metodologie, etc.)

Decan, Consiliul 

Facultăţii

1 aprilie 2015 realizat

Derularea examenului Decan, Directori 

departamente, 

secretar şef facultate
iunie-iulie 2015 realizat
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practică studenţească
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Programarea şi derularea 

acțiunilor cu privire la  examenele 

de finalizare a studiilor
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Revizuirea planurilor de învăţământ (unde 

este cazul)

Decan, directorii de 

departamente
31 mai 2015

realizat

Revizuirea  fişelor disciplinelor (unde este 

cazul)

Decan, directorii de 

departamente
31-Aug-15 realizat

Introducerea predării metodologiilor speciale 

în cadrul Modulului Pedagogic în cadrul 

specializării Relaţii Internaţionale, Studii 

Europene

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

februarie 2015

realizat

Introducerea predării metodologiilor speciale 

în cadrul Modulului Pedagogic în cadrul 

specializării Drept

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

februarie 2015

realizat

Introducerea predării metodologiilor speciale 

în cadrul Modulului Pedagogic în cadrul 

specializării Ştiinţa Mediului

Directorul 

Departamentului 

Ştiinţa Mediului

februarie 2015

realizat

Pregătirea şi introducerea modulului de 

inginer de sunet în cadrul Departamentului 

Media

Directorul 

Departamentului 

Media

octombrie 2015 realizat 

parţial

Introducerea unei serii de instruire specială 

pentru ingineri (amenajarea teritoriului, 

urbanism, autorizaţii de construcţie, achiziţii 

publice)

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

concurs, surse 

externe

octombrie 2015

nerealizat

Organizarea procesului didactic în cadrul 

masteratului Ştiinţa Filmului

Directorul 

departamentului 

Media iunie 2015 realizat

Organizarea procesului didactic în cadrul 

masteratului European and International 

Business Law, derulat în parteneriat cu 

universitatea din Debrecen

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene iunie 2015 realizat

Începerea activităţii didactice în cadrul 

masteratului Ştiinţa Filmului

Directorul 

departamentului 

Media septembrie 2015 realizat

Începerea activităţii didactice în cadrul 

masteratului European and International 

Business Law, derulat în parteneriat cu 

Universitatea din Debrecen

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene septembrie 2015 realizat

Dezvoltarea programului de masterat 

Diplomaţie şi Studii Interculturale prin 

angajarea mai multor cadre didactice titulare

Directorul 

departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene septembrie 2015 nerealizat
Implicarea mai accentuată a studenţilor de la 

programele de masterat în viaţa Facultăţii 

(programul tutorial, conferinţele ştiinţifice 

studenţeşti etc.)

Directorii de 

departamente

permanent realizat
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Derularea procedurii de evaluare 

externă în vederea acreditării 

programelor de studii

Derularea vizitei externe cu scopul acreditării 

programului de studii Ştiinţa Mediului Decan, directorul 

Departamentului 

Ştiinţa Mediului, 

persoane de contract iunie 2015 realizat

Întocmirea și validarea în Consiliu şi Senat a 

dosarului de autoevaluare a programului de 

studii Drept

Decan, directorul 

Institutului Drept din 

cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene aprilie-mai 2015 nerealizat

Solicitarea evaluării externe Rectorat mai 2015 realizat

Evaluarea internă periodică a programului de 

studii Cinematografie, Fotografie, Media în 

vederea reacreditării

Directorul 

Departamentului 

Media
mai 2015 realizat

Derularea procedurii de evaluare 

internă în vederea acreditării şi 

reacreditării programelor de studii

Acreditare și autorizare 

p
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e
 n
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Stabilirea postului de conferenţiar universitar 

propus pentru concurs la programul de 

master Ştiinţa Filmului

Directorul 

Departamentului 

Media februarie 2015 realizat

Elaborarea şi validarea statelor de 
funcțiuni ale personalului didactic

Directorii de 
departament, 
Decan, Consiliul 
Facultății iulie 2015 realizat

Derularea concursurilor pentru posturi 
didactice

Decan, directorii de 
departament, 
secretar şef 
facultate

iunie-iulie 2015, 
respectiv noiembrie-
decembrie 2015

realizat/parţial realizat

Derularea concursurilor interne pentru 
asociați

Decan, directorii de 
departament, 
secretar şef 
facultate

septembrie 2015

realizat

Separarea Institutului Drept de 

Departamentul Ştiinţelor Juridice şi Studii 

Europene în forma unui departament de sine 

stătător

Rector, Senat, Decan, 

Consiliul Facultăţii, 

directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene şi 

directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

septembrie 2015

realizat
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Dezvoltarea personalului didactic

Restructurarea departamentelor 

din cadrul Facultăţii
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Schimbarea denumirii Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi Studii Europene în urma 

scindării între programele de studii Drept şi 

respectiv Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene

Rector, Senat, Decan, 

Consiliul Facultăţii, 

directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene şi 

directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

septembrie 2015

realizat

Anunțarea disciplinelor

Decan, secretar şef 

facultate 1-10 septembrie 2015 realizat

Înscrierea studenților Decan, secretar şef 

facultate 1-10 septembrie 2015 realizat

Înscrierea studenților din anul I Decan, secretar şef 

facultate

10-16 decembrie 

2015 realizat

Stabilirea grupelor si subgrupelor Decan, secretar şef 

facultate 16 decembrie 2015 realizat

Aplicarea sistemului informaţional Neptun 

pentru gestionarea procesului de învăţământ Secretar şef facultate permanent din sem I. realizat

Redactarea GHIDULUI STUDENTULUI Decan, secretar şef 

facultate, responsabil 

RP 16 septembrie 2015 realizat (se regăseşte pe site-ul kv.sapientia.ro)

Elaborarea planului editorial al seriilor ACTA 

redactate în cadrul facultăţii Decan, redactori şefi februarie 2015 realizat

Evaluarea situației softurilor necesare 

procesului didactic

Director economic, 

inginer sistem, 

laboranţi

31 martie 2015

realizat

Elaborarea strategiei de îmbunătățire a 

dotării

Consiliul Facultăţii

15 aprilie 2015 realizat

Evaluarea gradului de acoperire a 

disciplinelor cu materiale didactice

Cancelarul facultăţii, 

directorii de 

departament
30 mai 2015 realizat

Elaborarea regulamentului de organizare a 

examenelor de finalizare a studiilor

Decan, directorii de 

departament

15 februarie 2015 realizat
Adoptarea regulamentului Consiliul facultății februarie 2015 realizat

Dezvoltarea bazei de date a sistemului 

Alumni

Decan, responsabil 

RP continuu

realizat 

parţial

Organizarea unei pregătiri de specialişti în 

drept pentru absolvenţii programului de 

studii Drept şi pentru cei interesaţi, veniţi din 

afara Facultăţii, în tematica dreptului de 

insolvabilitate

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene februarie - iunie 2015 nerealizat
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Dezvoltarea tehnicilor didactice și 

a bazei de resurse pentru învățare

Urmărirea sistematică a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor 

programelor de studii

Restructurarea departamentelor 

din cadrul Facultăţii
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programul Neptun
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Pregătirea pentru organizarea 

internă a examenului de finalizare 

a studiilor



Regularizarea situaţiei juridice a Societăţii de 

Specialitate Korvin din cadrul 

Departamentului Media pentru a crea un 

mediu comun studenţilor absolvenţi

Directorul 

Departamentului 

Media 31 martie 2015

nerealizat

Realizarea rapoartelor semestriale responsabil RP

iulie/decembrie 2015 realizat

Informarea absolvenților despre realitățile 

din universitate

Decan, responsabil 

RP continuu realizat

Organizarea unui program de pregătire 

pentru examenul de specialitate pentru 

absolvenţii programului de studii Drept

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

continuu de la aprilie-

mai 2015 realizat parţial
Organizarea de evenimente cu implicarea 

absolvenților

Decan, responsabil 

RP semestrial nerealizat

Analiza periodică a rezultatelor obținute la 

evaluările periodice

Decan, Prorector martie/ octombrie 

2015 realizat

Analiza rezultatelor obținute la examenele de 

finalizare a studiilor

Decan, Prorector

septembrie 2015 realizat
Analiza rezultatelor obținute în cadrul 

cercurilor științifice şi de creație
Decan

noiembrie 2015 realizat

Realizarea rapoartelor la nivel de centru Directorii de 
departament, 
directorii centrelor 
de cercetare

15 martie 2015

realizat

Stabilirea priorităților de cercetare a 
facultăţii in baza analizei potențialului 
creației stiințifice și artistice

Consiliul facultăţii
15 mai 2015

realizat

Umplerea centrului de cercetare din cadrul 

Programului de Studii Relaţii Internaţionale şi 

Studii Europene cu un nou conţinut şi 

întocmirea unui nou program de cercetare

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

31 mai 2015

realizat parţial

Modificarea statutului Societăţii de 

Specialitate în cadrul Programului de studii 

Drept

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

31 martie 2015

realizat

Regularizarea situaţiei juridice a Societăţii de 

Specialitate Korvin, menită de a dirija şi 

administra activitatea artistică

Directorul 

Departamentului 

Media
31 martie 2015

nerealizat

Urmărirea sistematică a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor 

programelor de studii

Dezvoltarea centrelor de 

cercetare şi a societăţilor de 

specialitate

Măsuri operaționale în domeniul cercetării ştiințifice
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Evaluarea centrelor de cercetare 
în scopul stabilirii posibilităților 
de autorizare externă a acestora
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Analiza gradului de pregătire a 
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la examene
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Asigurarea documentării on-line Prorector științific 30 ianuarie 2015 realizat

Asigurarea fondurilor pentru dotarea 

corespunzătoare a bibliotecilor centrelor de 

studii cu abonamente şi alte publicații

Consiliul de 

administrație
30 iunie 2015

realizat

Intensificarea cooperării cu factorul 

economic în vederea creșterii gradului de 

înzestrare a laboratoarelor de cercetare

Directorii de 

departament, 

directorii centrelor 

de cercetare

continuu

realizat parţial

Dezvoltarea programului de cercetare de la 

Rimetea

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

continuu

realizat parţial

Finalizarea proiectului de cercetare comună 

"Folosinţa simbolică a spaţiului în localităţi 

multietnice" prin elaborarea studiului final

Directorul proiectului 

de cercetare (conf. 

univ. dr. Bodó Barna)

31 octombrie 2015

 realizat parţial

Asigurarea funcţionării şi dezvoltarea reţelei 

internaţionale de cercetare Societas - CEE 

Company Law Research Network: seminar la 

Viena şi conferinţă la Budapesta

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

20 februarie 2015/ 

noiembrie 2015

realizat

Dezvoltarea şi lansarea continuă on-line a 

dicţionarului de terminologie juridică 

româno-maghiară

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

continuu

realizat

Sistemul garanţiilor în noile coduri civile 

maghiare şi române
Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

aprilie 2015

realizat

Înfiinţarea arhivei regionale de film şi 

fototehnică

Tóth Orsolya, Mira 

Marincaş, Blos-Jáni 

Melinda

continuu

realizat

Ediţia a XI-a a Conferinţei de Ştiinţa Mediului 

în Bazinul Carpatic organizată la Pécs 

(Ungaria) la care Departamentul de Ştiinţa 

Mediului este coorganizator

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului

martie-aprilie 2015

realizat

Conferinţa Médiatér în colaborare cu MTVA 

(Ungaria)

Directorul 

Departamentului de 

Media

26-29 aprilie 2015 

realizat

Conferinţă internaţională în parteneriat cu 

ECPR

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

7-9 mai 2015

realizat

Dezvoltarea infrastructurii 

cercetării

Proiecte de cercetare
17

Conferinţe/festivaluri/workshopur
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Şedinţă şi workshop în cooperare cu 

Societatea Juriştilor Maghiari din 

Transilvania, organizată la Rimetea

Directorul Institutului 

Drept din cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

iunie 26-28 2015

realizat

Conferinţă internaţională în tematica 

integrării europene

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

Edmund 

WeserStiftung
7-9 octombrie 2015

realizat

Festivalul FFEST în categoria filmelor 

studenţeşti

Directorul 

Departamentului de 

Media

noiembrie 2015

realizat

Conferinţă internaţională în tematica 

Intermediality in Film

Directorul 

Departamentului de 

Media

octombrie 2015
realizat

Organizarea de manifestări interne realizat parţial

Organizarea de manifestări cu participare 

internațională realizat

Participarea la manifestări naționale și 

internaționale realizat

Publicarea rezultatelor în ACTA SAPIENTIA
realizat

continuu

continuu

Decan, directorii de 

departamente
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departamente
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Diseminarea rezultatelor 

cercetării stiințifice

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

Elaborarea bilanțului financiar anual și 

stabilirea cheltuielilor la nivel de facultate

Director economic, 

decan iulie 2015

realizat

Elaborarea  proiectului de buget al facultăţii
Director economic, 

decan
iunie-iulie 2015

realizat

Stabilirea gradului de îndeplinire a bugetului 

planificat

Director economic, 

decan
noiembrie 2015

realizat

Analiza cheltuielilor la nivel de programe 
de studiu

Director economic, 
directorii de 
departamente

noiembrie 2015
realizat

Evaluarea gradului de uzură a infrastructurii 

și planificarea modului de reabilitare
realizat

Evaluarea gradului de uzură a aparatelor, 

mașinilor, utilajelor  și realizarea casărilor realizat

Elaborarea bugetului pe anul 

universitar 2015/2016

Decan, director 
economic, directorii 
de departamente

Ef
ic

ie
n

ță
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Analiza execuției bugetare a 

anului universitar 2014/2015 

B
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finanțe

Analiza infrastructuri pentru 

învățământ și cercetare
noiembrie decembrie 
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Evaluarea cadrelor didactice de către 

management

Decan, cancelar de 

facultate, directorii 

de departament
28 februarie 2015

realizat

Evaluarea colegială Directorii de 

departament
25 decembrie 2015

realizat

Evaluarea cadrelor didactice de către 

studenți
Decan, cancelar de 

facultate, directorii 

de departament

mai-iunie 2015        

noiembrie-decembrie 

2015
realizat

Evaluarea personalului administrativ Decan, cancelar de 

facultate, secretar şef 

facultate

15 martie 2015

realizat

Evaluarea calității în cadrul programelor de 

studii
Cancelar de facultate, 

responsabilii 

programelor de 

studii, directorii de 

departament

28 februarie 2015

realizat

Întocmirea şi dezbaterea Raportului Comisiei 

de evaluare şi asigurare a calității  la nivel de 

facultate

Cancelar de facultate, 

Consiliul Facultății
31 martie 2015

realizat

Dezvoltarea colaborării cu universități din 

țară
Consiliul Facultăţii continuu

realizat parţial

Dezvoltarea colaborării cu universități din 

străinătate

Consiliul Facultăţii
continuu

realizat

Participare în programele europene de 

cooperare (Erasmus, Erasmus +)

Decan, Directorii de 

Departemente
continuu

realizat

Dezvoltarea cooperării cu Universitatea 

Lineus (Suedia) în cadrul programului 

Erasmus în scopul schimbului de profesori

Directorul 

Departamentului 

Media
continuu

realizat

Dezvoltarea participării în programul 

Erasmus al specializării Relaţii Internaţionale 

şi Studii Europene prin introducerea predării 

în limba engleză, şi prin îmbunătăţirea 

sistemului de coordonare a materiilor 

predate cu alte instituţii de învăţământ 

superior

Decan, Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene 31 mai 2015

nerealizat

Continuarea programului de predare a 

profesorilor invitaţi din Statele Unite ale 

Americii în cadrul Programului de studii 

Drept

Decan, Directorul 

Institutului Drept din 

cadrul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice şi 

Studii Europene

continuu

realizat

Înfiinţarea Consiliului de Asistenţă Socială în 

colaborare cu directori de firme şi cu 

directori de şcoli

Decan, Consiliu 

Facultate, Directorii 

de Departamente

15 aprilie 2015

nerealizat

Ev
al

u
ar

e
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p
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Cooperare națională și 

internațională

Evaluarea internă a calității 

activităților în cadrul programelor 

de studii

Măsuri operaționale în domeniul evaluării şi asigurării calității
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Măsuri operaționale în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale
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Susținerea financiară a programelor 

studențești tradiționale: balul bobocilor, 

Tabăra bobocilor, Conferința cercurilor 

ştiinţifice 

Decan

continuu pe baza de 

programe

realizat

Organizarea de activități în colaborare cu 

asociaţiile studenților

Decan, secretar şef 

facultate
continuu

realizat

Organizarea de târguri de locuri de muncă Decan
una pe an

nerealizat

Organizarea de întruniri cu personalități de 

marcă

Decan, directorii de 

departamente
continuu

realizat

Organizarea de întâlniri cu actualii şi foştii 

studenți ai Universității Sapientia

Decan, directorii de 

departamente
continuu

realizat parţial

surse proprii continuu realizat parţial

Achiziţii echipamente de cercetare şi 

educaţie Laborator de Ştiinţa Mediului - 

Departamentul de Stiinţa Mediului

Decan, director de 

departament, 

director economic

surse proprii 30 iunie 2015

realizat parţial

Achiziţii echipamente Laborator de Studio 

Film şi Foto - Departamentul de Media

Decan, director de 

departament, 

director economic

30 iunie 2015

realizat parţial

Achiziţii echipamente Laborator de 

Informatică 

Decan, informatician, 

director economic
surse proprii 30 iunie 2015

realizat

Achiziţii echipamente Aula Magna
Decan, director 

economic
surse proprii 31 mai 2015

realizat

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării vieţii studențești din universitate

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării infrastructurii și a bazei materiale

Crearea de facilități pentru 

creșterea calității vieții studențești
A

ct
iv

it
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i s
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șt

i

Reparaţii ale unor deteriorări ale noii clădiri 

ai Facultăţii, intervenite în urma activităţilor 

de predare

Decan, director 

economic

25

Întreţinere, reparaţii

Dotarea laboratoarelor Facultăţii 

de Ştiinţe şi Arte
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