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Prezentul raport a fost întocmit pe baza datelor încărcate de către cadrele didactice ale Universității 

Sapientia în sistemul online de evidență SOIPC, respectiv pe baza datelor și indicilor științifici 

internaționali privind rezultatele științifice universitare (publicații, citări, clasamente etc.) obținute 

de pe paginile Web of Science, Google Scholar Citation, Academia.edu, ResearchGate, 

Webometrics și UniRank. Privind evaluarea anuală a vizibilității revistei științifice Acta 

Universitatis Sapientiae și a activității Editurii Scientia am folosit materialele planului editorial 

2021, respectiv datele primite de la partenerii noștri internaționali (CEEOL, DeGruyter/Sciendo), 

precum și cele mai importante idei strategice ale dezvoltării editurii pe termen mediu. 

 

Institutul Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia (IPC) a fost înființat cu 20 de ani în urmă, în 

luna martie a anului 2001. Având în vedere că de la înființare Institutul a acordat sprijin financiar 

semnificativ în scopul promovării carierei științifice și profesionale a cadrelor didactice, și ținând cont 

de faptul că viziunea și strategia de finanțare a cercetărilor IPC se află în curs de reorganizare, în prezentul 

raport vom prezenta o evaluare generală retroactivă a granturilor IPC, punând accent pe evoluția și 

eficiența lor în ultimii trei ani (perioada 2017-2020).  
 

În mod convențional rapoartele științifice le întocmim pentru o perioadă de doi ani. Conform acestui 

procedeu doar primul an al perioadei desemnate (2019-2020) se va considera încheiat, sintetizarea 

datelor privind cel de-al doilea an va fi finalizată abia la începutul anului următor. 

 

I. Publicații științifice 
 

Centralizarea publicațiilor încărcate în sistemul de evidență SOIPC 

 

Am luat în considerare exclusiv datele cadrelor didactice cu funcția de bază la Universitatea 

Sapientia: 204 cadre didactice: 75 – Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești, 

Miercurea Ciuc; 90 – Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Târgu-Mureș; 35 – Facultatea de 

Științe și Arte, Cluj-Napoca, 4 – Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic. 

Centralizarea am întocmit-o pe baza datelor introduse în sistemul SOIPC, verificate de către șefii 

departamentelor, cu excepția Departamentului de Știința Afacerilor (Facultatea de Științe 

Economice, Socio-Umane și Inginerești, Miercurea Ciuc) și a Departamentului de Științe Juridice 

(Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca), de la care nu am primit datele verificate. În consecință 

în cazul lor am recurs la statisticile generate în mod automat din sistemul de evidență. 

 

Conform datelor SOIPC centralizate, în anul 2019 numărul publicațiilor semnate de cadrele 

didactice ale Universității Sapientia a fost de 456 lucrări științifice, ceea ce înseamnă în medie 

2,23 publicații per cadru didactic. Acest număr în linii mari corespunde cu cel obținut pentru 2018, 

când am centralizat un număr de 468 de publicații științifice (2,32 publicații per cadru didactic). 

 

Media semnalată per cadru didactic înseamnă următoarele valori medii pentru facultăți: Facultatea 

de Știinte Economice, Socio-Umane și Inginerești, Miercurea Ciuc: 2,22, Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste, Târgu-Mureș: 2,02, Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca: 2,74, iar 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic: 2,75 publicații per cadru didactic. 
Fig. 1–3 prezintă publicațiile defalcate pe facultăți, departamente și categorii de publicație (în 

paranteză se regăsește numărul cadrelor didactice cu funcția de bază la departamentele respective). 

Centralizările detaliate ale facultăților sunt prezentate în tabelele nr. 1-4 ale Anexei 1.   
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Fig. nr. 1 

 
Fig. nr. 2 
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Fig. nr. 3 
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Această tendință de creștere indică o schimbare în „comportamentul de publicare”, ceea ce înseamnă 

că publicațiile semnate de cadrele didactice ale universității Sapientia apar din ce în ce mai des în 

reviste/la edituri prestigioase (atât în țară, cât și în străinătate), ceea ce atrage după sine în mod treptat 

o oarecare concentrare calitativă a publicațiilor (direcționare către reviste indexate, edituri 

recunoscute la nivel național și internațional). Desigur, pe de o parte acest lucru se datorează faptului 

că seriile revistei universitare Acta Universitatis Sapientiae sunt incluse în numeroase baze de date 

internaționale de renume. Articolele publicate în seriile Informatica, respectiv Film and Media 

Studies sunt prezente pe Web of Science, iar seriile Mathematica și Philologica sunt incluse în 

SCOPUS, respectiv în SCImago. Pe de altă parte însă, tendința menționată se leagă de introducerea 

sporului pentru performanța științifică (SPȘ/TMP) de către universitate. Acesta înseamnă că 

instituția încurajează și recunoaște financiar rezultatele remarcabile, excelența și performanța 

științifică a cadrelor didactice.  

 

Tendința menționată este confirmată de asemenea de evoluția publicațiilor pe categorii, conform 

căreia – în baza datelor SOIPC, deci cu filtrarea duplicatelor – între anii 2001 și 2020 cadrele 

didactice ale Universității Sapientia au publicat 617 de articole ISI, iar 38% (236) dintre acestea au 

apărut între 2017 și 2020. Același fenomen de observă și în cazul articolelor BDI: între 2001 și 2020 

cadrele didactice au semnat un număr de 977 de articole apărute în reviste BDI, 331 însă (o treime a 

articolelor) fiind publicate în ultimii trei ani, adică în perioada 2017-2020. Lista detaliată a articolelor 

ISI (60), publicate în 2019, este prezentată în Anexa nr. 2. Articolele din 2020 – deoarece lista încă 

nu este completă – vor fi centralizate în următorul raport de cercetare. 

 

 

Vizibilitatea publicațiilor cadrelor didactice ale Universității Sapientia pe Web of Science 
 

În baza datelor Web of Science, pentru perioada 2019-2020 cadrele didactice cu funcția de bază la 

Universitatea Sapientia sunt prezente în baze de date internaționale cu 150 de articole, din care 145 

sunt articole științifice, iar 5 publicații au apărut în volume de conferință. Menționăm faptul că dintre 

cele 145 de articole 11 sunt semnate de către absolvenți ai Universității Sapientia, care în prezent își 

continuă studiile de doctorat în mare parte la universități din Ungaria, astfel Universitatea Sapientia 

apare în aceste publicații ca instituție secundară.  

 

Conform datelor WoS în perioada 2019-2020 a crescut în mod semnificativ numărul articolelor 

apărute în reviste Q1 și D1 față de anii precedenți. În timp ce conform raportului din 2018-2019 

cadrele didactice ale Universității Sapientia au semnat în total 6 articole D1 și 23 de articole Q1, în 

perioada 2019-2020 sunt prezente deja 55 de articole Q1 și D1 pe pagina Web of Science. Dintre 

acestea, 27 au fost publicate în anul 2019 (20 Q1 și 7 D1), iar 28 în 2020 (10 D1 și 18 Q1). Aceasta 

înseamnă că 55 dintre cele 145 de articole ISI, adică mai mult de o treime sunt articole D1 și Q1, 

conform clasificării SCImago.  

 

Lista articolelor D1 și Q1 pentru perioada 2019-2020 este prezentată în Anexa nr. 3. Defalcarea 

articolelor pe domenii de știință este prezentată în tabelul de mai jos. 
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Tabelul nr. 1 

Articolele cadrelor didactice ale Universității Sapientia pe Web of Science,  

pe domenii de știință (2019–2020) 
 

(Results Analysis Table for Web of Science Categories Field, 17 March 2021) 

 Domeniul de știință 

(Field: Web of Science Categories) 
Nr. articole 

(Record Count) 
Proporția 

articolelor 

(% of 145) 

1 ENVIRONMENTAL SCIENCES 17 11.33 

2 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 13 8.66 

3 MATHEMATICS APPLIED 9 6.00  

4 COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS 8 5.33 

5 ENGINEERING CHEMICAL 7 4.66 

6 GEOSCIENCES MULTIDISCIPLINARY 7 4.66 

7 MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY 6 4.00 

8 MATHEMATICS 6 4.00 

9 PLANT SCIENCES 6 4.00 

10 AGRONOMY 5 3.33 

11 ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY 5 3.33 

12 ENTOMOLOGY 5 3.33 

13 ENVIRONMENTAL STUDIES 5 3.33 

14 FILM RADIO TELEVISION 5 3.33 

15 ECOLOGY 4 2.66 

16 GEOGRAPHY 4 2.66 

17 LANGUAGE LINGUISTICS 4 2.66 

18 LAW 4 2.66 

19 MICROBIOLOGY 4 2.66 

20 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 4 2.66 

21 PHYSICS APPLIED 4 2.66 

22 POLYMER SCIENCE 4 2.66 

23 BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 3 2.00 

24 BIODIVERSITY CONSERVATION 3 2.00 

25 EVOLUTIONARY BIOLOGY 3 2.00 

Total clasificat 145 100% 

Publicații de conferință 5  

Total 150  

 

Cu toate că încadrarea articolelor în diferite domenii de știință poate să prezinte anumite suprapuneri, 

putem conchide că datele prezentate în tabelul de mai sus reflectă în mod adecvat profilul științific 

al universității noastre pe Web of Science. 

 

Distribuția detaliată, pe domenii de știință ale publicațiilor marcate la nivel internațional, semnate de 

cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea Sapientia, precum și apartenența instituțională 

a coautorilor articolelor ISI sunt prezentate în Anexele 4a, 4b-5a, 5b. Este important de subliniat, 

totodată, că în timp ce în anii precedenți cadrele didactice cu funcția de bază la universitatea noastră 

au fost autori sau coautori (corresponding authors) doar în cazul a 10-11% dintre articole, în perioada 

2019-2020 această proporție depășește 70%.  
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Centralizarea datelor privind performanța științifică a cadrelor didactice (2019-2021) 

 
Introducerea sporului pentru performanța științifică (SPȘ/TMP) în vederea recunoașterii rezultatelor 

deosebite, spor acordat în ultimii trei ani, a contribuit în mod semnificativ la creșterea numărului de 

articole D1 și Q1 la nivelul instituției. 

 

Numărul articolelor D1 în 2019 a fost 15, în 2020 25 și în 2021 – conform datelor încă incomplete 

– este 21. Creșterea articolelor Q1 a fost următoarea: în 2019: 10, în 2020: 18, în 2021: 23. Trebuie 

precizat faptul că o parte dintre aceste articole a fost publicată în 2017, respectiv 2018, deoarece 

aplicațiile au putut fi depuse în baza rezultatelor științifice obținute în cei trei 3 ani precedenți. 

Tabelul nr. 2a prezintă numărul articolelor D1, iar tabelul nr. 2b prezintă numărul articolelor Q1, 

defalcate pe facultăți și funcții didactice.  

 

Tabelul nr. 2a   

Numărul articolelor D1 depuse pentru acordarea sporului de performanță științifică, 

defalcat pe ani, facultăți și funcții didactice  
SCImago D1 (2019) SCImago D1(2020) SCImago D1 (2021) 

Funcție didactică/ 

Facultate 

Nr. 

articole 

Funcție didactică/ 

Facultate 

Nr. 

articole 

Funcție didactică/ 

Facultate 

Nr. 

articole 

lector     

Miercurea-Ciuc 4 Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc 

Cluj-Napoca 1 lector  6 lector  2 

Târgu-Mureș 2 conferențiar  3 conferențiar  3 

Total lectori 7 Total Miercurea-Ciuc 9 profesor  2 

conferențiar   Cluj-Napoca Total Miercurea-Ciuc  7 

Miercurea-Ciuc 1 lector  4 Cluj-Napoca 

Cluj-Napoca 2 conferențiar  3 lector  8 

Târgu-Mureș 1 Total Cluj-Napoca  7 Total Cluj-Napoca 8 

Total conferențiari  4 Târgu-Mureș Târgu-Mureș 

profesor  lector  1 conferențiar  3 

Miercurea-Ciuc 2 conferențiar  2 profesor 2 

Târgu-Mureș 2 profesor 6 asistent 1 

Total profesori 4 Total Târgu-Mureș  9 Total Târgu-Mureș 6 

Total 15 Total 25 Total 21 

 

Tabelul nr. 2b 

Numărul articolelor Q1 propuse pentru acordarea primelor de calificare științifică, defalcat 

pe ani, facultăți/locații și grade didactice 
SCImago Q1 (2019) SCImago Q1 (2020) SCImago Q1 (2021) 

Funcție didactică/ 

Facultate 

Nr. 

articole 

Funcție  didactică/ 

Facultate 

Nr. 

articole 

Funcție didactică/ 

Facultate 

Nr. 

articole 

Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc 

conferențiar  1 lector  4 lector  4 

Total Miercurea-Ciuc  1 conferențiar  3 conferențiar  4 

Cluj-Napoca Total Miercurea-Ciuc 7 Total Miercurea-Ciuc 8 

conferențiar  1 Cluj-Napoca  Cluj-Napoca 

Total Cluj-Napoca 1 lector  3 lector  1 

Târgu-Mureș conferențiar  2  2 

conferențiar  2 Total Cluj-Napoca 5 Total Cluj-Napoca 1 

profesor 6 Târgu-Mureș Târgu-Mureș  
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Total Târgu-Mureș 8   asistent 2 

Total 10 lector   lector  5 

  conferențiar   conferențiar  5 

  profesor 1 profesor 2 

  Total Târgu-Mureș 2 Total Târgu-Mureș 14 

  Total 3 Total 23 

 

Citările publicațiilor semnate de către cadrele didactice ale Universității Sapientia  

pe baza indicilor Google Scholar Citation  

 

În momentul de față în sistemul Google Scholar Citation sunt înregistrate 214 de cadre didactice și 

doctoranzi, dintre care 201 sunt cadre didactice cu funcția de bază la Universitatea Sapientia, 5 cadre 

didactice angajate prin programul Makovecz și pensionari, iar 8 cadre didactice angajate cu contract 

încheiat pentru perioadă determinată.   

 

Dintre cele 201 de cadre didactice înregistrate cu funcția de bază la universitatea noastră 194 au cel 

puțin o citare, iar în cazul a 64 dintre ei acest număr este 100 ori peste. Pe baza statisticilor Google 

Scholar Citation (http://www.webometrics.info/en/transparent) totalul citărilor celor 201 de cadre 

didactice în 17 martie 2021 a fost în total de 10 455. Acest număr de citări înseamnă locul al 23-

lea la nivel național, și locul al 2 307-lea pe plan mondial ( în perioada precedentă a fost 2 817.) Cu 

toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că sistemului Google Scholar Citation arată toate 

citările, inclusiv autocitările, precum și cele ale coautorilor, în timp ce în cazul concursurilor de 

proiecte lansate de către Horizon 2020, ERC (European Research Council) și Academia Ungară de 

Științe se ia în considerare exclusiv citările independente de pe Web of Science.  

 

Tabelul nr. 3 

Cadrele didactice ale Universității Sapientia cu cele mai multe citări în sistemul Google 

Scholar Citation (date descărcate în 17.03.2021) 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  

 

Facultatea / Locația 

 

Departamentul 

 

Nr. citări 

1 Kilár, Ferenc Miercurea-Ciuc Bioinginerie 3596 

2 Szilágyi, László Târgu-Mureș Inginerie Electrică 2155 

3 Sándor, Zsolt Miercurea-Ciuc Științe ale Afacerilor 1433 

4 Márton, Lőrinc Târgu-Mureș Inginerie Electrică 912 

5 Ráduly, Botond Miercurea-Ciuc Bioinginerie 872 

6 Pethő, Ágnes Cluj-Napoca Media 845 

7 Balog, Adalbert Târgu-Mureș Horticultură 697 

8 Lefkovits, László Târgu-Mureș Inginerie Electrică 658 

9 Máthé, István Miercurea-Ciuc Bioinginerie 518 

10 Antal, Margit Târgu-Mureș Matematică-Informatică 461 

11 Mara, Gyöngyvér Miercurea-Ciuc Bioinginerie 377 

12 Szabó, László Târgu-Mureș Inginerie Electrică 374 

13 Szép, Róbert Miercurea-Ciuc Bioinginerie 346 

14 Páll, László Miercurea-Ciuc Științe Economice 328 

15 Bitay, Enikő Târgu-Mureș Inginerie Mecanică 326 

16 Brassai, Tihamér Târgu-Mureș Inginerie Electrică 319 

17 Moldován, István Târgu-Mureș Inginerie Electrică 287 

 

http://www.webometrics.info/en/transparent
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Prezența cadrelor didactice ale Universității Sapientia pe site-ul ResearchGate  

 (date descărcate pe 17 martie 2021) 

 

Pe pagina ResearchGate (RG) în momentul de față sunt înregistrate 203 cadre didactice cu funcția 

de bază la Universitatea Sapientia cu 1 090 publicații. Punctajul lor total, care se calculează în baza 

numărului articolelor publicate, ale descărcărilor, respectiv ale citărilor acestora, este de 1 345,23 de 

puncte RG, ceea ce înseamnă în medie 6,62 puncte per cadru didactic (acesta pentru perioadele 

precedente a fost 5,74, respectiv 5,21). Punctajul RG instituțional în jur de 10 puncte sau peste este 

remarcabil la nivel internațional, fiind caracteristic universităților de pe lista top 400 universități, pe 

care însă, actualmente, nicio universitate din România sau din Ungaria nu îl atinge.  

 

Rezultatul RG individual de peste 20 de puncte indică recunoașterea internațională a activității 

științifice, care înseamnă puncte valoroase și la evaluarea propunerilor de proiecte depuse la 

concursuri de proiecte de cercetare finanțate de UE. Acest punctaj este îndeplinit de către 15 dintre 

cadrele didactice ale Universității Sapientia: Ábrahám, Beáta, Albert, Csilla, Bakó, Rozália, 

Balog, Adalbert, Bodor, Zsolt, Bitay, Enikő, Márton, Lőrinc, Máthé, István, Mátyás, László, 

Lányi, Szabolcs, Ráduly, Botond, Szép, Róbert, Szabó, László, Szilágyi, László și Urák, István. 

Alte 2 cadre didactice sunt foarte aproape de 20 de puncte RG (Bálint, János: 19,26, respectiv 

Tánczos, Szidónia-Katalin: 19,47).  

 

 

Prezența cadrelor didactice ale Universității Sapientia în sistemul Academia.edu 

 

Pe site-ul Academia.edu sunt accesibile publicațiile a 200 de cadre didactice cu funcția de bază la 

universitate (din cele 204), numărul total al articolelor semnate de acestea fiind de 961. Potrivit 

distribuției acestor publicații în funcție de departamente, cele mai multe sunt semnate de către 

Departamentul Media (263) și Departamentul de Inginerie Electrică (101), acestea fiind urmate de 

Departamentul de Științe Sociale Aplicate (57), de Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene (64), de Științe Juridice (30), de Horticultură (31), respectiv de Departamentul de 

Bioinginerie (24). Trebuie precizat însă că accesul la datele Academia.edu este autorizat numai 

contra cost, iar rata suprapunerilor între domeniile de știință este foarte ridicată. Din această cauză 

putem afirma că actualmente acest sistem nu oferă statistici exacte și utile pentru instituția noastră. 

 

II. Activitatea de cercetare 

 
Cercetările finanțate de către Institutul Programelor de Cercetare (IPC) și promovarea 

activității științifice 

 

Încă de la înființarea sa, Institutul Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia (IPC) joacă un 

rol important în promovarea activității științifice, contribuind semnificativ la sprijinirea carierei 

cadrelor didactice, precum la dezvoltarea relațiilor lor profesionale. IPC ca și instituție de sine 

stătătoare a fost înființată cu 20 de ani în urmă. Cu ocazia acestei aniversări considerăm important 

să rezumăm pe scurt activitatea IPC desfășurată în vederea promovării științei și a cercetării. 

 

Institutul Programelor de Cercetare a fost înființat prin decizia nr. 2001/33 a Consiliului Director al  

Fundației Sapientia ca persoană juridică independentă. Printre scopurile înființării Institutului s-au 
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numărat sprijinirea învățământului superior în limba maghiară, precum și dezvoltarea cercetărilor 

științifice. În vederea atingerii acestor obiective, în 2001 a fost creat sistemul de finanțare al 

proiectelor de cercetare, pe bază de concurs.  

 

Între 2001 și 2020, printr-un sistem deschis de competiții de proiecte (proiecte externe, de cooperare, 

respectiv începând cu anul 2007 prin Programul Universitar de Cercetare) Institutul a acordat 

sprijin financiar pentru 471 de proiecte de cercetare științifică din cele mai diferite domenii ale 

științei. Majoritatea acestora au fost din domeniul științelor tehnice (15%), a literaturii (8%), 

respectiv al biologiei și biochimiei (8%) (fig. nr. 4). 

 

Fig. nr. 4 

 

Totodată, în perioada menționată IPC a acordat burse pentru 222 de doctoranzi, ajutându-i în 

obținerea gradului științific și astfel în cariera lor de cadru didactic universitar. Două treimi dintre ei 

sunt în prezent cadre didactice la Universitatea Sapientia, respectiv la Universitatea Creștină Partium 

(UCP), iar o treime își desfășoară activitatea la alte universități din țară sau din străinătate. 

 

Programul Profesorilor Invitați între 2001 și 2006, a contribuit de asemenea la sprijinirea 

activităților profesionale, scopul acestuia fiind organizarea de comunicări științifice în limba 

maghiară, legate de programele de studiu lansate de cele două universități, de programele de studii 

de masterat ale universităților de stat, respectiv de alte programe de studii superioare accesibile 

numai în limba română. Cu finanțarea IPC între 2001 și 2006 au avut loc 226 de 

comunicări/cursuri, colorându-se în acest cadru cu 150 de profesori invitați din Ungaria.  
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În 2013, Institutul a lansat Programul de finanțare a participărilor la conferințe științifice și la 

manifestări artistice internaționale prestigioase. Între anii 2013 și 2020 IPC a finanțat 390 de 

asemenea participări ale cadrelor didactice de la Universitatea Sapientia, respectiv de la 

Universitatea Creștină Partium.  

 

Din ianuarie 2019, la concursurile de proiecte IPC sunt eligibile în mod exclusiv centrele de 

cercetare acreditate de către cele două universități, și se poate participa la ele numai cu proiecte 

de cercetare cu valoare totală de cel puțin 10,000 euro. Aceste schimbări în sistemul granturilor 

IPC preconizează liniile cele mai importante ale reorganizării Programului Universitar de Cercetare 

pe termen mediu. Scopul este de a înființa și promova centre universitare pentru cercetări de înaltă 

calitate, ale căror activități sunt în concordanță cu strategia de cercetare a universității. Astfel, potrivit 

planurilor noastre de reorganizare, destinația celor 15 Centre de Cercetare Sapientia va fi de a asigura 

în viitor cadrelor didactice și studenților sprijin material și spiritual pentru performanță științifică 

înaltă, de a promova participarea lor la diferite granturi interne și internaționale, ca prin potențialul 

lor de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) să poată contribui la creșterea prestigiului universității, 

și să-și poată asuma un rol important în extinderea capacității antreprenoriale și în valorificarea 

socio-economică a rezultatelor cercetărilor obținute. 

 

În momentul de față 7 asemenea proiecte sunt în curs de derulare în cadrul Programului Universitar 

de Cercetare, valoarea lor totală fiind de 326,000 lei (Tabelul nr. 4). Având în vedere situația 

epidemiei de COVID-19 survenită în luna martie 2020, prin hotărârea nr. 5/2020 Consiliul Director 

al IPC s-a modificat termenul limită de depunere a rapoartelor de cercetare, a decontărilor financiare, 

respectiv a dărilor de seamă de la 31 octombrie 2020 la 31 mai 2021.  

Tabelul nr. 4 

Granturi IPC în curs de derulare – 2019-2021 

 Centrul de Cercetare / Director proiect Titlul proiectului 

1 
Centrul de Cercetare de Științe Sociale Aplicate – 

SOCIO / Bakó, Rozália 
Noi practici de consum în era rețelelor comunitare 

2 
Centrul de Cercetare de Matematică și 

Informatică – MATINFO / Farkas, Csaba 

Puncte critice în analiza matematică și în algebră 

 

3 

Centrul de Cercetări de Biochimie și 

Biotehnologii – BIBIRC / Máthé, István 

Studierea complexă a unui număr de 30 de izvoare 

minerale larg consumate de către localnici în Ținutul 

Secuiesc 

4 
Centrul de Cercetare de Matematică și 

Informatică – MATINFO / Szilágyi, László 

Segmentarea imaginilor medicale bazată pe metode multi-

atlas, pentru diagnosticare și terapeutică 

5 

Centrul de Cercetare în domeniul Științelor 

Horticole, Biologie și Chimie Aplicată – SHBCA 

/ Bálint, János 

Efectul ciupercii entomopatogene Metarhizium anisopliae 

asupra dăunătorilor tericoli la cartofi dulce (Ipomoea 

batatas L.), studii asupra parametrilor de cultivare și 

calitativi 

6 

Centrul de Cercetare de Științe Juridice 

“Kolosváry Bálint”/ Veress, Emőd 

Istoria juridică a întreprinderii Renner/ Dermata / Herbák 

/ Clujana. Dreptul societăților și întreprinderilor de stat, în 

contextul dreptului comparat în Europa Centrală și de Est 

(1911-2018) 

7 
Centrul de Cercetare pentru Studii de Cinema și 

Media / Virginás, Andrea 

Arta maghiară fotografică și de film din Transilvania în 

era analogului și a digitalului 

 

Pentru a consolida reorganizarea sistemului de finanțare IPC – care vizează deci dezvoltarea 

centrelor de cercetare universitare – am elaborat (iar în prezent se află în consultare) Regulamentul 
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de funcționare a Centrelor de Cercetare, respectiv Codul de Etică al Cercetării Științifice. Din 2021, 

Institutul va lansa Programul de Cercetare Universitară în baza acestor regulamente. 

 

Gestionarea și managementul mai eficace a sistemului de finanțare IPC necesită monitorizarea 

periodică a utilității granturilor acordate: ce fel de publicații se nasc din aceste proiecte, ce clasificare 

au revistele în care se publică rezultatele, ce vizibilitate și recunoaștere națională și internațională își 

dobândesc acestea? Această monitorizare va fi efectuată la fiecare 3-5 ani, incluzând și finanțarea 

participărilor la conferințe internaționale.   

 

Între 2017-2020, Institutul Programelor de Cercetare a finanțat 23 de proiecte în cadrul Programului 

de Cercetare Universitară, valoarea totală a acestora a fost de 585,000 lei. Cu toate că proiectele din 

2019-2020 încă nu au fost încheiate, centralizarea preliminară a publicațiilor arată că articolele care 

prezintă/conțin rezultatele cercetărilor IPC în cea mai mare parte au apărut în volume de 

conferință (38%), publicațiile în revistele prestigioase (ISI – 22%, BDI – 17%) sunt mai puține. De 

aceea, anunțul din 2019–-2020 deja prescrie obligația de publicare în reviste recunoscute la nivel 

internațional, și în viitor vom pune un accent și mai mare pe acest criteriu.  

 

Cercetări externe și burse de cercetare  
 

În perioada 2019-–2020, cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea Sapientia au participat 

la 10 cercetări externe, care au fost derulate prin intermediul administrației universității, a căror 

valoare pentru întreaga perioadă a fost de 1 835 491 lei (Tabelul nr. 5).  

 

Tabelul nr. 5 

Cercetări externe în curs de derulare – 2019-2021 

 
Titlu proiect / Sponsor / Director proiect 

Perioada de 

derulare 

1 Sprijinirea organizațiilor și programelor profesionale aflate sub supravegherea 

Ministerului Justiției / Ministerul Justiției, Ungaria / Veress, Emőd 
2020-2021  

2 Collegium 48 – Program de dezvoltare al talentelor și de promovare a tradițiilor 

din domeniul juridic / Ministerul Justiției, Ungaria / Veress, Emőd 
2020-2021 

3 CEPIL - JUST-AG-2017/JUST-AG-2017 / Consiliul European / Veress, Emőd 2019-2021 

4 forRMAtion nr. 2019 HU01-KA203-061233 – Innovative and smart module For 

potential Research Managers and Administrators in higher educaTION / 

Erasmus+ / Szenkovics, Dezső 

2019-2022 

5 Linguistic Assertiveness for Minority Language, nr. proiect 2019-1-ES01-KA204-

064957 / Erasmus+ / Toró Tibor 
2019-2021 

6  EUSecure nr. 2020 HU01-KA203-078719 - Interdisciplinary Training on EU 

Security, Resilience and Sustainability - A Simulation Supported Massive Open 

Online Course (EUSecure) / Erasmus+ / Tonk, Márton 

2020-2023 

7 Analysis, signal processing and data mining of the long term local field potential 

recordings from control and various neurological and psychiatric disorder model 

mice, carried out in Dr. Mody's (project PI) laboratory at UCLA / UCLA Los 

Angeles / Molnár, Laszló 

2019-2022 

8 2018-1-HR01-KA204-047430- Cultural knowledge and language competences as 

a means to develop the 21st century skills / Erasmus+ Turisticka I Ugostiteljska 

Skola Dubrovnik, Zupska, Dubrovnik, Croatia / Ajtony, Zsuzsa 

2018-2020 
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9 2018-1-HU01-KA203-047766 – iFEMPOWER-Interactive and mentorship based 

FEMale  emPOWERment in tehe field of entrepreneurship / Erasmus+  HETFA 

Kutatóintezet / Gergely, Orsolya; Lázár, Ede 

2018-2021 

 

10 Subgrant agreement 20-009- Ingeniuos Science shops to promote Participatory 

Innovation, Research and Equity in Science /Fundacio Privada Institut de recerca 

de la Sida-Caixa / Bodor, Zsolt 

2020 

 

 

 

În perioada menționată cadrele didactice au mai participat/participă (în calitate de conducător de 

proiect sau membru de grup) la alte 54 de cercetări externe, respectiv au beneficiat de diferite 

burse de cercetare. Majoritatea acestora din urmă (aproape 80%) au fost/sunt finanțate de către 

instituții științifice din Ungaria (Anexa nr. 6). 

 

Scopul nostru este ca, în viitor, Centrele de Cercetare Sapientia, respectiv cadrele didactice ale 

universității, să participe la cât mai multe cercetări naționale, regionale sau internaționale, în 

parteneriat cu alte universități, institute de cercetare, întreprinderi, consilii locale, ONG-uri etc. Pe 

lângă oportunitățile de finanțare din Ungaria considerăm că ar fi importantă lărgirea surselor de 

finanțare ale cercetărilor prin participare la mai multe competiții naționale și internaționale. 

 

III. Participare și rezultate la Conferințele Cercurilor Științifice Studențești 

 
Legat de cercetările științifice din cadrul universității, trebuie evidențiată și activitatea cadrelor 

didactice în organizarea Conferințelor Cercurilor Științifice Studențești (CCȘS/TDK), precum 

și pregătirea studenților pentru aceste manifestări. 

 

În 2020, Universitatea Sapientia – din cauza situației epidemiologice COVID-19 – a organizat CCȘS 

din Transilvania în domeniul Științelor Tehnice, precum și Conferința Științifică Studențească din 

Transilvania în domeniul Științelor Umane și Sociale de la Târgu-Mureș în format online. 

Conferințele facultăților de la Miercurea-Ciuc, Cluj-Napoca și Târgu-Mureș (aceasta din urmă a fost 

organizată și pentru a doua oară), precum și Conferința Științifică Studențească din Transilvania în 

domeniul Științelor Agrare au avut loc în luna noiembrie.  

 

Conferința ȘST în domeniul Științelor Tehnice, în mod obișnuit, a fost organizată de către 

Organizația Studenților Maghiari din Timișoara (Temesvári Magyar Diákszervezet – TMD), 

Organizația Studenților de la Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș (msHÖK), 

respectiv Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș. Conferința ȘST în domeniul 

Științelor Agrare a avut loc la Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc.  

 

Este un rezultat remarcabil că în anul 2020, 6% din numărul total de studenți al Universității 

Sapientia, și 30% din numărul total al absolvenților au participat cu lucrări științifice la CCȘS.  

 

La ediţia din 2020 a CCȘS din Transilvania au participat 30 de studenţi cu 33 de lucrări, iar dintre 

lucrările prezentate 12 au obţinut și nominalizări la Conferinţa Cercurilor Științifice Studențești din 

Ungaria (OTDK) (Tabelul nr. 6). 
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La conferinţele organizate la nivel de facultate au participat în total 94 de studenţi cu 91 de lucrări, 

dintre care 39 au primit nominalizări la Conferinţa Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria 

(Tabelul nr. 7).  

 

Anexele A1 și A2 prezintă rezultatele obținute la Conferințele Cercurilor Științifice Studențești din 

2020, defalcate pe paneluri. 

 

Tabelul nr. 6 

 

Numărul studenţilor Universității Sapientia şi rezultatele lor la 

 Conferinţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti ETDK – 2020 

 

Nominalizări OTDK: Secțiunea Științe Tehnice – 10, Secțiunea Științe Agrare 2 – total 12. 

 

Tabelul nr. 7 

 

Numărul studenţilor Universității Sapientia şi rezultatele lor la 

 Conferinţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti pe facultăţi (TDK) – 2020 

 

Nominalizări OTDK: Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Tg-Mureş – 18, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Cluj-

Napoca – 9, Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşi, Miercurea-Ciuc – 10 – total 39. 

 

În 2020 deci, 51 de studenți au fost nominalizați la ediția 2021 a Conferinței OTDK. Totodată pentru 

perioada 2019-2020 se consideră un rezultat remarcabil faptul că 104 de studenți ai Universității 

Sapientia au fost nominalizați la OTDK, ceea ce înseamnă o creștere de trei ori față de cel mai ridicat 

număr de nominalizări de până acum. În comisiile OTDK în prezent participă activ 11 cadre 

didactice: Bálint, János – Comisia de Științe Agrare, Sztranyiczki, Szilárd – Comisia de Științe 

Juridice și de Stat, Máthé, István – Comisia de Biologie, Mara, Gyöngyvér și Poszet, Szilárd – 

ETDK – 2020 
Nr. 

secțiuni 

Nr. 

studenți de 

la Univ. 

Sapientia 

Nr. lucrări 
Nr. conduc. 

de lucrare 

Premii 

I 

Premii 

II 

Premii 

III 

Alte 

premii 

Științe Agrare 1 6 5 5 1 1 1 1 

Științe Tehnice 5 27 25 21 3 4 3 3 

Total ETDK 6 33 30 26 4 5 4 4 

TDK pe facultăți – 2020 
Nr. 

secțiuni 

Nr. studenți de 

la Univ. 

Sapientia 

Nr. 

lucrări 

Nr. cond. 

de lucrare 

Premii 

I 

Premii 

II 

Premii 

III 

Alte 

premii 

Facultatea de Ştiinţe 

Tehnice şi Umaniste,  

Tg. Mureş 4 39 39 13 7 5 3 7 

Facultatea de Ştiinţe şi 

Arte, Cluj-Napoca 5 20 20 15 5 5 4 2 

Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Socio-

Umane şi Inginereşi,  

Miercurea Ciuc 5 32 29 24 6 5 4 4 

TDK Partium  3 3 2 1 1 0 0 

Total TDK 14 94 91 54 19 16 11 13 



 15 

Comisia de Fizică, Științe Geologice și Matematică, Prohászka-Rád, Boróka – Comisia de Științe 

Umaniste, Antal, Margit – Comisia de Informatică, György, Otília și Nagy, Benedek – Comisia 

de Științe Economice, Papp, Sándor – Comisia de Științe Tehnice, Tonk, Márton – Comisia de 

Științe Sociale. 

 

 

IV. Participările cadrelor didactice ale Universității Sapientia la manifestări 

științifice și artistice internaționale 
 

În perioada 2019-2020 participarea la conferințe științifice și manifestări artistice a fost restricționată 

în mare măsura de situația epidemiologică COVID-19.  

 

În ședința din 6 martie 2020, Consiliul Științific al IPC a acordat sprijin financiar pentru 31 de cadre 

didactice ale Universității Sapientia pentru participarea lor la conferințe științifice și manifestări 

artistice internaționale, în valoare de 57,650 lei. Pandemia însă, în majoritatea cazurilor, a împiedicat 

organizarea conferințelor, astfel încât aceste evenimente au fost amânate pentru perioada 2021-2022.  

 

În 2019 am centralizat 343 participări la conferinţe ştiinţifice, la care cadrele didactice au 

participat cu comunicări sau postere, (peste trei sferturi (252) au fost manifestări științifice 

internaționale, iar un sfert (91) manifestări naționale sau locale). Față de acest număr în 2020 am 

înregistrat numai 167 de participări, majoritatea fiind organizată în format online. Dintre acestea, 

103 au fost manifestări internaționale și 64 evenimente naționale sau locale. Similar, și manifestările 

artistice au fost organizate în mediul virtual: cadrele didactice ale Departamentului de Media au 

participat la 10 astfel de evenimente, dintre care 2 au fost internaționale, iar 8 festivaluri sau expoziții 

de importanță națională (Anexa nr. 7).   

 

În 2019 au avut loc 55 de evenimente ştiinţifice în care departamentele universităţii au fost 

organizatori sau au fost organizate în colaborare cu alte instituţii. Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc a organizat 13 asemenea manifestări (4 

internaționale, 3 naționale și 6 locale), Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureș 

12 (9 internaționale, 3 locale), iar Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 30 (17 internaționale, 

8 naționale, 5 locale). Prin comparație, în 2020 am centralizat 15 astfel de manifestări (Facultatea 

de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc – 3, Facultatea de Ştiinţe 

Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureș – 5, iar Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca – 7), 

fiecare dintre acestea fiind organizate în mediul online. Evidența detaliată a acestor manifestări 

științifice și artistice este prezentată în Anexa B.  

 

V. Premii și distincții profesionale – 20201 
 

În 2020, 11 cadre didactice ale universității Sapientia au fost premiate pentru activitatea lor științifică 

sau artistică. Numele și distincțiile primite sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul nr. 8 

                                                 
1 Pentru lista brevetelor și a premiilor pe 2019 vezi Raportul de Cercetare 2018-2019. 
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Premii și distincții în anul 2020 

 

Numele cadrului didactic premiat/Denumirea premiului/Fondatorul premiului/Locul și data  

1.  Kilár, Ferenc, Premiu Academic, Academia Ungară de Științe, 2020 

2.  Csapó, János, Placa Memorială Copacul Vieții, grad de bronz, Ministrul Agriculturii din 

Ungaria, 2020 

3.  Felméri, Cecília, Premiul special al juriului, Festivalul de Film de la Varșovia, 23.10.2020 

Felméri, Cecília, Premiul special al juriului, Festivalul de Film de la Thessaloniki, 5–

15.11.2020 

4.  Suciu, Sorin, Premiul special al juriului în categoria eseu, ActiveNews, 01.11.2020. 

5.  Bakos, Levente, cea mai bună lucrare de doctorat în 2019, Sociatatea Academică de 

Management din România, București, 2020 

6.  Bálint, János, Medalia Memorială Szelényi Gusztáv, Consiliul de Administrație al Fundației 

pentru Memoria Dr. Gusztáv Szelényi, 2020 

7.  Kása, Zoltán, Premiul pentru promovarea științei, Comisia Academică din Cluj, 2020 

8.  Farkas, Csaba, Premiul Arany János pentru cercetători tineri, Academia Ungară de Științe, 

Budapesta, 2020 

9.  Szilágyi, László Bursa pentru Profesori și Cercetători Tineri din Învățământul Superior 

Bolyai+, Ministerul pentru Inovație și Tehnologie, Budapesta, 2020 

10.  Veress, Emőd, Diplomă de merit, Ministrul Justiției din Ungaria, Budapesta, 2020 

11.  Tódor, Imre, Premiul Apáczai, Uniunea Pedagogilor Maghiari din România, Miercurea-Ciuc, 

2020 

 

VI. Activitatea Editurii Scientia 

 
În perioada 2019-2020 sub egida Editurii Scientia au apărut 20 de cărți, 36 de numere ale revistei 

Acta Universitatis Sapientiae, precum și 4 numere ale revistei Erdélyi Jogélet (Viața juridică 

ardeleană). Acestea înseamnă un total de 60 de publicații în perioada semnalată. (Lista completă a 

cărților apărute în anii 2019-2020 este prezentată în Anexa nr. 8) 

 

Anul 2020 – în pofida situației epidemiologice COVID-19 – a fost una dintre cele mai productive 

perioade ale editurii. Printre rezultatele noastre se numără: 

 

– Sub egida Editurii Scientia a apărut cea de-a 250-a carte, respectiv cel de-al 200-lea număr al 

revistei Acta Univeristatis Sapientiae; 

– A apărut primul număr al revistei intitulate Erdélyi Jogélet (Viața juridică ardeleană). Conform 

contractului încheiat cu Central and Eastern European Online Library revista a fost inclusă în 

baza de date CEEOL;   

– Am încheiat contract cu Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca (BCU) pentru 

atribuire de numere DOI, ceea ce oferă posibilitatea de a aloca numere DOI publicațiilor cu 

înregistrare instituțională;  

– Editura a obținut recunoaștere în domeniul filologiei cu calificare CNCS B, valabilă pentru 

perioada 2021-2024. 

– La inițiativa Comisiei Editoriale a revistei Acta Universitatis Sapientiae este în curs de 

implementare platforma Online Manuscript Submission System (AUS–OMSSYS), care asigură 

gestionarea mai ușoară a depunerii și redactării articolelor, a organizării procedurii peer review, 

precum și verificarea și managementul publicațiilor. 
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– Cu ajutorul cadrelor didactice ale Departamentului de Științe Juridice (Vallasek Magdolna, 

Kokoly Zsolt) a fost întocmit regulamentul revistei AUS privind drepturile de autor. 

– Au început consultările privind realizarea platformei de publicare și de depozit de publicații 

electronice SciOLA (Scientia Online Library and Archives).  

– Numerele tipărite din anii precedenți ale seriilor revistei AUS, rămase în stoc, au fost predate 

redacțiilor și departamentelor, putând fi folosite de către redactori/autori în vederea popularizării 

revistei, respectiv în scopuri de protocol. Începând din 2020, seriile sunt tipărite cu tehnologie 

digitală într-un număr redus (30-50 de exemplare), astfel că după distribuirea exemplarelor 

obligatorii și de autor rămân pe stoc doar un număr minim de bucăți.  

 

Publicațiile Scientia (cărți și reviste) pe site-urile online – MTA REAL, CEEOL, SCIENDO.  

Evoluția datelor de descărcare 

 

În baza colaborării editurii noastre cu Biblioteca și Centrul de Informații al Academiei Ungare de 

Științe (MTA KIK) din toamna anului 2019 au fost încărcate pe site-ul REAL (depozitul electronic 

al MTA KIK), în total 36 de cărți Scientia. Accesibilitatea cursurilor, manualelor și cărților de 

specialitate în format electronic s-a dovedit un ajutor semnificativ în perioada de pandemie Covid-

19 la predarea-învățarea disciplinelor în sistem online. Deocamdată nu avem date despre descărcările 

de pe REAL, dar sperăm că de anul viitor vom avea la dispoziție și aceste statistici. 

 

În urma încheierii contractului în 2017 am încărcat pe platforma CEEOL (Central and Eastern 

European Online Library, care este o bază de date recunoscută și de Ministerul Educației și 

Cercetării), 49 de cărți. Tot de la această dată sunt accesibile 3 serii ale revistei universitare 

(Philologica, Film and Media Studies, Legal Studies), din iulie 2020 alte 3 serii, Social Analysis, 

Communicatio, și Europoean and Regional Studies, iar din octombrie 2020 am inclus și revista 

Erdélyi Jogélet (Viața juridică ardeleană). Datele de descărcare CEEOL pentru perioada 2019-2020 

(cărți, serii AUS încărcate mai demult) sunt prezentate în fig. nr. 5. 

 

Descărcările articolelor revistei universitare Acta Universitatis Sapientiae sunt prezentate în fig. 6, 

în baza statisticilor primite de la Sciendo (Annual Review Reports). 

 

Fig. 6 ilustrează comparația datelor din 2019 și 2020, având la bază totalul de descărcări .pdf de până 

acum. Pe lângă tendința de creștere putem observa că evoluția numărului de articole descărcate este 

strâns legată de recunoașterea internațională a seriilor. Cu toate acestea este important să raportăm 

datele și la numărul articolelor apărute în diferite serii. De exemplu Philologica apare cu 3 numere 

pe an, cu 26-28 de articole în medie, Film and Media Studies cu două numere pe an publicând cca. 

22-24 de articole, iar Mathematica, Informatica și European and Regional Studies tot cu două 

numere pe an, cu 14-18 articole. Celelalte serii au câte un număr pe an, și publică în medie 6-10 

articole.  

 

Din 2018, revista universitară – în urma restructurării DeGruyter Open – apare în colaborare cu 

compania Sciendo. Planul nostru era, ca începând cu 2021 să extindem contractul și la seria Legal 

Studies (LS), care până acum nu a fi putut inclusă din cauză că unul dintre cele două numere a fost 

bilingv (română-maghiară). 
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Fig. nr. 5 

 
Fig. nr. 6 

  
  

Din 2019, ambele numere ale LS apar în limba engleză, și am calculat că prin colaborarea cu Sciendo 

și această serie va avea șanse mai mari pentru a fi inclusă în bazele de date relevante ale domeniului 

juridic. Având în vedere însă faptul că rezultatele colaborării cu Sciendo pe această linie sunt 
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deocamdată modeste, în urma consultărilor cu redactorii seriei LS am decis să solicităm numerele 

DOI de la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca (BCU), și să încercăm să aplicăm la 

bazele de date vizate în mod individual. 

 

Legat de aceste rezerve, urmărind și analizând eficiența colaborării noastre cu Sciendo, ne ocupăm 

în continuare de căutarea unui alt partener internațional pentru publicarea și distribuirea OA a revistei 

universitare pe termen lung. Trebuie însă să recunoaștem, că încheierea contractului cu Editura 

Versita/DeGruyter Open (DGO) în anul 2013 a contribuit în mare măsură la vizibilitatea și 

recunoașterea internațională actuală a revistei. Experiențele noastre editoriale de până acum, 

respectiv tendințele expansiunii pieței globale Open Access arată că colaborarea cu parteneri 

internaționali este decisivă în atingerea scopurilor noastre legate de revistă.    

 

Din 2015, Editura Scientia lansează un concurs deschis de publicare pentru lucrări din domeniul 

istoriei științei, tehnologiei, artelor și literaturii. De atunci au sosit la editură 33 de manuscrise, 3-6 

pe an, cele mai multe în 2018, când am primit 10 lucrări. Dintre toate acestea însă, am publicat doar 

6 cărți. Acest număr redus se datorează faptului că atât tematica, cât și nivelul de pregătire, respectiv 

calitatea manuscriselor primite a fost foarte eterogenă. În anul 2019, Comisia Editorială a acceptat 

spre publicare doar o lucrare, în 2020 nici una. Din aceste motive s-a ivit regândirea acestui program. 

Comisia Editorială a căzut de comun acord la ședința din 9 ianuarie 2020 că editura are nevoie de un 

asemenea concurs deschis pentru a-și crește vizibilitatea și a avea șanse mai mari la târgurile de carte 

din țară și din străinătate, dar tematica trebuie revizuită. Despre aceste aspecte ale politicii editoriale 

consultările sunt în curs de derulare.  

 

VII. Vizibilitatea și clasamentul Universității Sapientia în ierarhia națională și 

internațională a universităților 

 

Webometrics (http://www.webometrics.info/en) publică clasamentul universităților din întreaga 

lume în lunile ianuarie și iulie ale fiecărui an. Clasarea Universității Sapientia a avut loc în baza 

datelor din ianuarie 2021, care se bazează de fapt pe statisticile din 2020.  

 

În 2021, Webometrics a ierarhizat în jur de 30 000 de universități din lume, în baza a trei parametri, 

care la rândul lor includ mai multe subcriterii. În anii precedenți au utilizat patru parametri, în 2021 

însă au eliminat indicele privind vizibilitatea universităților (Presence Rank – 5%), care ce a fost 

calculat în baza datelor care apar pe site în urma căutărilor Google. Presence Rank a fost inclus în 

indicele de excelență (Excellence Rank), astfel încât acesta din urmă a primit o pondere mai mare, 

de la 35% la 40%.  În ianuarie 2021, au fost ierarhizate în total 102 universități din România. Datele 

fiecărei instituții pot fi filtrate la nivel internațional, național și regional, următoarele criterii fiind 

principale: 

  

1. Numărul căutărilor externe care apar pe site-ul universității, inclusiv pe fiecare meniu și 

submeniu al paginii respective (Visibility Rank – 50%). 

2. Numărul mediu al citărilor găsite pentru publicațiile cadrelor didactice ale universității 

(Transparency sau Openness Rank – 10%) 

3. Numărul articolelor publicate de către cadrele didactice ale universității în cele mai 

prestigioase reviste științifice (SCImago Ranking Q1, îndeosebi categoria D1), la care cadrele 

http://www.webometrics.info/en
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didactice ale instituției în cauză sunt autori (corresponding authors) – (Excellence Rank – 

40%). 

 

Având în vedere criteriile amintite, în ianuarie 2021 Universitatea Sapientia a fost clasată pe locul al 

3278-lea pe plan mondial (în ianuarie 2020 a ocupat locul al 5221-lea, iar în 2019 locul al 5631-lea). 

Considerăm rezultatul unul foarte bun, deoarece înseamnă o avansare semnificativă, o clasare cu 

2000 de locuri mai bună față de anii precedenți. 

 

În baza clasărilor regionale Universitatea Sapientia a ocupat locul al 680-lea în Uniunea Europeană 

(în 2020 fiind pe locul al 1355-lea, iar în 2019 pe locul al 1591-lea), locul al 251-lea în Europa 

Centrală și de Est, iar pe plan național locul al 26-lea (în 2020 a fost pe locul al 38-lea, iar în 2019 

pe locul al 36-lea). 

 

Putem constata că în 2020 Universitatea Sapientia a avansat cu 1941 de locuri pe plan mondial, 

675 de locuri pe plan european, și 20 de locuri pe plan național. Evidențiem că, având în vedere 

ierarhizarea la nivelul Europei Centrale și de Est, putem observa că Universitatea Sapientia este 

prezentă pentru prima dată în top 300 universități la nivel regional (locul 251).   

 

Analizând în parte criteriile de ierarhizare în cauză, acestea arată că Universitatea Sapientia a obținut 

următoarele locuri pe plan național: 

 

1. Impakt Rank (50%) în ianuarie 2021 locul al 22-lea (în ianuarie 2020 de asemenea locul al 

22-lea) în România 

2. Transparency sau Openness Rank (10%) în ianuarie 2021 locul al 23-lea (în ianuarie 2020 

locul al 25-lea) în România 

3. Excellence Rank (40%) în ianuarie 2021 locul al 27-lea (în ianuarie 2020 locul al 99-lea) 

în România  

 

Fig. nr. 7 

Clasarea Universității Sapientia pe plan internațional și regional în ianuarie 2021 
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http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/Central_Eastern_Europe?page=4
http://www.sapientia.ro/
http://www.sapientia.ro/
http://www.webometrics.info/en/Europe?page=13
http://www.sapientia.ro/
http://www.sapientia.ro/
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union?page=10
http://www.sapientia.ro/
http://www.sapientia.ro/
http://www.webometrics.info/en/detalles/sapientia.ro
http://www.webometrics.info/en/detalles/sapientia.ro
http://www.webometrics.info/en/detalles/sapientia.ro
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Fig. nr. 8 

Clasarea Universității Sapientia pe plan național în ianuarie 2021 
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mare pe acele conținuturi, care informează tinerii despre oferta specializărilor și despre evenimentele 

care au loc la universitate. 

 

  

VIII. Concluzii 
 

 

În baza datelor prezentate putem constata că în perioada 2019-2020 Universitatea Sapientia a avut 

realizări semnificative în domeniul cercetării și publicării științifice. Rezumăm aceste realizări 

raportându-le la următoarele trei aspecte: (1.) concentrarea publicațiilor științifice către reviste 

internaționale de prestigiu; (2.) elaborarea de noi regulamente legate de cercetare și publicare; (3.) 

progrese în dezvoltarea sistemelor de informatică privind perfecționarea managementului 

activităților în aceste domenii.  

 

(1.) Este un rezultat semnificativ tendința de concentrare a publicațiilor științifice către reviste de 

specialitate recunoscute la nivel internațional, lucru confirmat de datele încărcate în sistemul de 

evidență SOIPC, de prezența universității pe Web of Science, de creșterea numărului de articole Q1 

și D1, de evoluția indicilor de citări, respectiv de punctajele RG. Această tendință de concentrare se 

manifestă în mod evident și în locurile ocupate de către universitate în clasamentele internaționale, 

regionale și naționale în 2019-2020, unde în ultimii ani s-a înregistrat un progres remarcabil. Locul 

26 la nivel național, primul loc obținut în clasamentul universităților private, și faptul că în regiunea 

Europei Centrale și de Est Universitatea Sapientia se clasează practic în primul sfert (locul al 251-

lea), depășind universități de stat din România și Ungaria, este un rezultat deosebit la cea de-a 20-a 

aniversare a înființării instituției.  

 

În această ordine de idei putem constata că măsurile introduse pentru remedierea decalajelor  

identificate în raportul de cercetare pentru perioada 2017-2018 s-au dovedit a fi eficiente. Printre 

acestea se numără în primul rând introducerea sporului pentru recunoașterea performanței științifice 

remarcabile, redirecționarea granturilor IPC către centrele de cercetare, mărirea valorii totale a 

granturilor IPC (10 000 de euro), respectiv introducerea obligativității de publicare în reviste de 

prestigiu. Tot aici se înscriu și alte măsuri: universitatea asigură publicare gratuită în toate revistele 

Editurii Springer; distribuie 10 granturi pe an pentru compensarea taxelor aferente procedurilor de 

abilitare; IPC anunță concursuri pentru sprijinirea participării la conferințe internaționale de două ori 

pe an. De asemenea, acordăm atenție deosebită managementului revistei Acta Universitatis 

Sapientiae, contribuind astfel la includerea seriilor în noi baze de date internaționale. În 2020, am 

obținut acreditare pentru Editura Scientia în domeniul filologiei cu calificare CNCS B, și prin 

regândirea concursului deschis de cărți dorim să pregătim obținerea calificării CNCS și în domeniul 

științelor sociale.  
   
(2.) În ceea ce privește elaborarea regulamentelor aferente activității de cercetare, precum și cele 

legate de activitatea de publicare a Editurii Scientia, am realizat progrese semnificative. În perioada 

2019-2020 am elaborat mai multe regulamente, iar altele se află în prezent în actualizare: 

Regulamentul de funcționare al Centrelor de Cercetare, Codul de Etică al Cercetării Științifice, 

Regulamentul de funcționare, publicare și difuzare al Editurii Scientia, Regulamentul de publicare 

și difuzare al revistei Acta Universitatis Sapientiae, respectiv Regulamentul privind drepturile de 

autor al revistei Acta Universitatis Sapientiae. Acestea servesc nu numai la reînnoirea procedurilor 
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de cercetare și de publicare, ci oferă puncte de reper pentru derularea, gestionarea și managementul 

la un nivel mai avansat al acestor activități.  

 

(3.) Dezvoltările informatice începute contribuie de asemenea la atingerea obiectivelor mai sus 

menționate. Se află în curs de realizare următoarele platforme: 

 

– Acta Universitatis Sapientiae Online Manuscript Submission System (AUS-

OMSSYS), care facilitează depunerea și redactarea articolelor trimise la redacții, astfel 

întregul proces de redactare este mult mai ușor de gestionat; 

– completarea sistemului SOIPC cu următoarele suprafețe noi: suprafața de depunere a 

propunerilor de proiecte pentru conferințe (KPIOR-KONF); suprafața de depunere și 

gestionare a candidaturilor pentru sporul de performanță științifică (KPIOR-TMP), care 

oferă ajutor atât cadrelor didactice, cât și comisiilor în procesul de evaluare; 

– realizarea suprafeței SciOLA (Scientia Online Library and Archives) cu regulament 

propriu privind stocarea, păstrarea și gestionarea datelor, care poate fi conectată la rețelele 

de depozite de publicații electronice ale altor instituții și edituri științifice. În acest sens – 

așa cum am indicat și în rapoartele de cercetare precedente –, suntem cu mult în urmă nu 

numai la nivel internațional sau față de universitățile din țară sau din Ungaria, ci și în 

comparație cu Depozitul Digital Ardelean (Erdélyi Digitális Adattár – EDA), înființat de 

Societatea Muzeului Ardelean în 2011.     

 

În perioada următoare dorim în primul rând să stabilizăm tendințele pozitive începute, prin 

managementul mai eficace al activității științifice și de publicare. De asemenea, vrem să finalizăm 

dezvoltările informatice menționate, să le testăm, și să le punem la dispoziția cadrelor didactice, 

autorilor și colaboratorilor noștri interni și externi.   

 

Intenționăm să consolidăm toate aceste procese prin continuarea consultațiilor profesionale cu 

conducerea universității, cu directorii granturilor IPC, cu membrii Consiliul Științific, a Comisiei 

Editoriale, respectiv cu redactorii seriilor revistei Acta Universitatis Sapientiae. Suntem convinși că 

aceste consultații profesionale contribuie semnificativ nu numai la formarea unei ambianțe de 

încredere în cadrul comunității academice, ci și la ridicarea la un nivel mai înalt a activităților 

științifice. 

 

 

 

20 martie 2021 

 

 

        Dr. Sorbán Angella      Prof. dr. Balog Adalbert 
Șef Departament de Cercetare și Granturi                       Prorector științific 


