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1. Statutul instituției 
Fundaţia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 

Matei Corvin, nr. 4, este o instituţie de învăţământ superior particulară, autorizată să funcţioneze 
provizoriu în baza Legii 88/1993 prin HG 410/2002. Începând din 14 decembrie 2009, odată cu 
semnarea cu ARACIS a protocolului de evaluare externă, se află în etapa de dobândire a 
personalității juridice. Acțiunea declanșată prin redactarea și adoptarea în Senat a Raportului de 
autoevaluare, depusă ulterior la ARACIS, s-a continuat prin vizita celor trei comisii ale evaluatorului 
extern. Ca rezultat al acestei vizite Consiliul ARACIS a formulat în luna iulie 2010 propunerea de 
acreditare instituțională (http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari-institutionale/). În urma 
negocierilor cu fondatorul asupra patrimoniului ce va fi pus la dispoziția instituției odată cu 
inființarea prin lege, negociere finalizată prin Hotărârea Consiliului Director al Fundației Sapientia, 
dosarul de solicitare a inființării a fost depus la Ministerul Educației și Cercetării la 28 octombrie 
2010. Până la dobândirea noului cadru juridic de organizare şi funcţionare a Universităţii, instituția 
funcționează în baza Actului constitutiv al Fundaţiei Sapientia, Hotărârea Judecătorească de 
înfiinţare a Fundaţiei Sapientia, Statutului Fundaţiei Sapientia și a Cartei Universității.  

Aceste documente subliniază că în scopul asigurării unui statut social adecvat şi a întăririi 
credinţei într-un viitor prosper al membrilor comunităţii maghiare, Fundaţia finanțează o instituţie 
proprie care, respectând legislaţia română în vigoare, urmăreşte să completeze spectrul instituţiilor de 
învăţământ superior existente, antrenate în pregătirea tinerilor din comunitatea maghiară. Instituţia, 
fiind unul dintre forumurile ştiinţifice ale comunității maghiare din Transilvania, este spațiul unde se  
dezbat pe lângă problemele curente şi de perspectivă ale societăţii contemporane, aspectele specifice 
ale comunităţii, în corelaţie cu nevoile sociale, spirituale şi materiale ale acesteia. 

Universitatea funcționeză în continuare în cele trei centre de studiu, unde s-au înființat patru 
facultăți ( tabelul 1).  

 
Tabelul 1.  Structura organizatorică a Universității Sapientia  

Centrul de studiu Denumirea facultăţii Anul 
înfiinţării Adresă web 

Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinţe şi Arte 2002 www.kv.sapientia.ro 

Facultatea de Ştiinţe  2001 http://www.csik.sapientia.ro/ 
Miercurea Ciuc Facultatea de Ştiinţe Economice 

şi Umaniste 2004* http://www.csik.sapientia.ro/ 

Târgu-Mureş Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi 
Umaniste 2001 www.ms.sapientia.ro 

* Desprinsă din Facultatea de Ştiinţe prin restructurare  
 

Hotărârea de Guvern nr. 749/24.06.2009, modificată de Hotărârea de Guvern 
1093/30.09.2009 şi HG 87/2.02.2011 reglementează actualul statut, al unei universităţii autorizate să 
funcţioneze provizoriu în trei centre de studiu. Acestea girează activitatea a 30 de programe de studii, 
dintre care 14 programe sunt propuse de ARACIS pentru acreditare, 13 programe sunt autorizate să 
funcţioneze provizoriu, două programe sunt propuse pentru lichidare (Pedagogie şi Economia 
mediului), iar un program se află în lichidare (Geografia mediului) în urma propunerii ARACIS de 
autorizare a programului Ştiinţa mediului. 
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2. Misiunea 
Misiunea instituției stabilită în Carta Universităţii cuprinde următoarele componente:  

- misiunea didactică, asigurând educaţie universitară performantă şi de calitate, continuând astfel 
tradiţiile învăţământului superior în limba maghiară din Transilvania, contribuind totodată la 
dezvoltarea sistemului de învăţământ superior românesc. 

- misiunea de cercetare ştiinţifică, constând în organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii 
de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, rezultatele obţinute reprezentând sursa 
principală de creştere a competenţei profesionale a cadrelor didactice şi a cercetătorilor angrenaţi. 

- misiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieţii din spaţiul universitar astfel încât 
aceasta să răspundă nevoilor comunităţii, stabilind relaţii profesionale ample, bazate pe 
principiile porţilor deschise, ale încrederii, dedicaţiei şi reciprocităţii, cu efecte benefice puternice 
asupra dezvoltării sociale, economice şi culturale ale regiunii.  

 
Până la obţinerea statutului de instituţie acreditată, activitatea didactică (instruirea, învăţarea, 
evaluarea) constituie componenta principală a universității, activitatea de cercetare ştiinţifică 
reprezentând suportul profesional al acesteia. 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca și-a definit următoarele componente culturale specifice: 
• formarea iniţială şi perfecţionarea specialiştilor cu studii superioare pentru învăţământ, 

ştiinţă, artă, economie, activităţi sociale, inginerie, administraţie publică, în concordanţă cu 
cadrul naţional al calificărilor şi cu cerinţele pieţei muncii; 

• promovarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în cadrul 
proiectelor câştigate prin competiţii interne, naţionale sau internaţionale; 

• angrenarea comunităţii academice în acţiunile de afirmare a culturii minorităţii maghiare şi 
integrare a acesteia în cultura naţională şi universală; 

• promovarea unui cult al învăţării inovatoare; 
• dezvoltarea bazei materiale didactice, de cercetare şi a serviciilor sociale pentru studenţi; 
• dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi 

străinătate în domeniul didactic, de cercetare şi a managementului universitar. 
 

3. Obiective pe 2010 
Obiectivele Universităţii pe anul 2010, formulate în strategia pe termen scurt (2007-2011) și  

Planul operaţional pe anul 2010 au fost:  
• Acreditarea programelor de studiu Ingineria și protecția mediului in industrie 

(Miercurea Ciuc), Ingineria produselor alimentare (Miercurea Ciuc), Comunicare și relații 
publice (Miercurea Ciuc), Fotografie, cinematografie, media (Cluj-Napoca), Horticultură 
(Tg. Mures), 

• Acreditarea instituţională și dobândirea personalității juridice; 
• Autorizarea unor noi programe de studiu: Biotehnologii industriale (Miercurea Ciuc), 

Inginerie și management în agroturism și alimentație publică ( Miercurea Ciuc), Marketing 
(Miercurea Ciuc), Statistică şi previziune economică (Miercurea Ciuc) Literatură universală 
şi comparată-Limba şi literatură engleză (Miercurea Ciuc), Drept (Cluj-Napoca), Servicii şi 
politici de sănătate publică (Tg. Mures),  

• Formarea structurii educaţionale optime în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu bunele 
practici la nivel naţional şi european;  

• Consolidarea organizaţională, prin crearea unor structuri adecvate statutului de instituţie cu 
mai multe centre de studiu (facultăţi cu competenţe organizatorice, didactice, de cercetare şi 
administrative lărgite, ancorate în problematica regiunii în care activează );   
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Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca a funcționat în anul 2010 în trei centre de studii, 
Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc şi Târgu-Mureş. Structura organizaţională, stabilită în linii mari în anul 
2005, a cuprins în anul 2010 cele patru facultăți din cele trei centre de studiu. Cu excepția centrului 
de la Miercurea Ciuc, unde funcționează două facultăți, în centrele de la Cluj-Napoca și Tg. Mures a 
funcționat câte o facultate. Organizarea facultăților diferă de specificul programelor de studiu girate. 
Astfel la Cluj-Napoca activitatea didactică, de cercetare și administrativă s-a realizat în cele trei 
catedre organizate pe parcursul dezvoltării facultății având o structură apropiată de cea finală (Stiința 
Mediului, Media, Studii europene) și într-una în formare (Drept). La Tg. Mureş activitatea se 
desfăşoară în 5 catedre (Ştiinţe Umaniste, Inginerie mecanică, Inginerie electrică, Matematică-
Informatică, Horticultură). La Miercurea Ciuc, unde există două facultăți, activitatea este organizată 
în trei catedre la Facultatea de Ştiințe Economice și Umaniste - Științe economice, Știința afacerilor, 
Științe umaniste -, iar la Facultatea de Științe, în două departamente autonome (Științe sociale, 
Științe tehnice). Acestea din urmă au coordonat activitățile catedrelor de Științe sociale, respectiv a 
celor de Științe alimentare, Științe tehnice și ale naturii. În cadrul fiecărui domeniu de studiu în 
fiecare centru au fost autorizate intern centre de cercetare, părţi componente ale catedrelor, 
departamentelor, respectiv ale facultăților.  
Existența celor două facultăți în cadrul Centrului de la Miercurea Ciuc, a impus menținerea și în anul 
2010 a funcției de coordonator al centrului. Experiența de un an a activității acestuia a demonstrat că 
structura propusă nu a reuşit o administrare adecvată, fapt pentru care începând din cel de al treilea 
trimestru al anului 2010 s-a convenit înlocuirea acestei structuri cu un Consiliu consultativ format 
din șapte reprezentanți ai centrului, prezidat prin rotație de unul dintre decani. Acest consiliu este 
menit a concilia hotărârile celor două Consilii ale facultăților în vederea administrării eficiente a 
Centrului de Studiu (Campusului din Miercurea Ciuc). 

4. Structura Universităţii 

Organigrama Universităţii din figura 1, redă detaliat structura și sistemul de conducere. Se poate 
observa că Universitatea este condusă de Senat, în a cărui componenţă numerică studenţii sunt 
prezenţi în proporţie de  25%. Conducerea operativă este asigurată de Biroul Senatului, prezidat de 
Rector. În problemele strategice  ale instituției s-a apelat la Consiliul de administratie, în care, alături 
de membrii Biroului senatului sunt cooptați decanii celor patru facultăți. Activitatea acedemică și 
administrativă a celor trei centre a fost coordonată de către Rectorat şi Direcţia Generală Economică.  
 
Figura 1. Organigrama universității în 2009/2010 
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• Armonizarea planificării financiare, implementarea unui sistem performant de gestiune 
internă; 

• Selectarea adecvată și perfecţionarea pregătirii profesionale a resursei umane (personal 
didactic şi administrativ), conform necesităţilor instituţiei şi a standardelor academice de 
calitate în domeniu; 

• Elaborarea strategiei instituţionale de cercetare, stabilind domeniile în care instituția poate 
asigura o contribuție semnificativă; 

• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare academică la nivel naţional şi internaţional; 
• Dezvoltarea relaţiilor economice şi sociale cu partenerii din regiune; 
• Dezvoltarea infrastructurii în vederea asigurării condiţiilor de studiu, de cercetare şi a unui 

climat adecvat muncii creative. 
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5. Activitatea didactică 

5.1. Programele de studiu 
Pentru a răspunde cerinţelor de instruire ale tinerilor şi a modificărilor survenite pe piaţa forţei de 
muncă, Universitatea a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională. În urma aprobării cererilor 
de autorizare depuse la începutul anului 2010, șapte programe noi de studii au fost autorizate, astfel 
că numărul de specializări coordonate a ajuns la 30. Conform reglementărilor din HG 631/2010, 
instituția a organizat admitere la cele 14 programe de studiu propuse spre acreditare de ARACIS, 
respectiv la cele 14 programe de studii autorizate provizoriu.  Distribuția pe centre de studiu și pe 
facultăți a acestor programe este redată în tabelul 2. Se poate observa că în anul universitar 
2010/2011 la Miercurea Ciuc funcționează 14 programe de studii, la Tg Mures 11 programe de 
studiu, iar la Cluj-Napoca 5 programe de studii. 

 
Tabelul 2. Situaţia programelor de studii autorizate provizoriu, acreditate (A) sau în lichidare (L) in 
anul universitar 2010/2011(A-acreditare, L-lichidare) 
Centrul 
de studiu 

Facultatea Programul de studiu 

Economie agroalimentară (A) 
Economia mediului (L) 
Economie generală (A) 
Contabilitatea şi informatică de gestiune (A) 
Marketing 
Statistică şi previziune economică 
Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză (A) 

 
 
 
 
Facultatea de 
Ştiinţe 
Economice şi 
Umane Literatură universală şi comparată-Limba şi literatură engleză 

Sociologie (A) 
Comunicare şi relaţii publice (A) 
Ingineria produselor alimentare (A) 
Ingineria şi protecţia mediului în industrie (A) 
Biotehnologii industriale 

 
 
 
 
 
 
Miercurea 
Ciuc 

 
 
 
Facultatea de 
Ştiinţe 

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism  
Informatică (A) 
Mecatronică (A) 
Calculatoare (A) 
Automatică şi informatică aplicată (A) 
Tehnologia construcţiilor de maşini 
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 
Pedagogie (L) 
Horticultură 
Comunicare şi relaţii publice (A) 
Traducere şi interpretare 

 
 
 
 
 
Tg. Mureş 

 
 
 
 
Facultatea de 
Ştiinţe Tehnice 
şi Umaniste 

Servicii şi politici de sănătate publică 
Geografia mediului (L) 
Ştiinţa mediului 
Cinematografie, fotografie, media (A) 
Relaţii internaţionale şi studii europene 

 
Cluj-
Napoca 

 
Facultatea de 
Ştiinţe şi Arte 

Drept 
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Dacă analizăm evoluția numărului de programe (vezi fig. 2a și 2b., tabelul 3) se poate 
observa că în 2010 numărul de programe de studiu a crescut cu 30% față de cele din anul universitar 
2009/2010. 

 
Tabelul 3. Evoluţia specializărilor/ programelor de studii autorizate provizoriu sau propuse spre acreditare* 

în perioada 2008-2010 
Centrul de studiu 2008/9 2009/10 2010/11 

Cluj-Napoca 3 4 5(1*) 
Miercurea Ciuc 9(3*) 9(5*) 14(8*) 
Târgu-Mureş 8(4*) 10(5*) 11(5*) 
Total  20 23 30(14*) 
* Programe propuse spre acreditare de ARACIS 

 
Figura 2a. Evoluţia programelor de studii în ultimii trei ani 

 

 
Figura 2b. Evoluţia programelor de studii acreditate în ultimii trei ani 
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5.2. Organizarea admiterii 
Admiterea a fost organizată în baza Regulamentului de admitere al Universității şi 

Regulamentelor de admitere proprii ale facultăţilor, în acord cu Ordinului Ministrului din 2007. 
Cifra de şcolarizare propusă de facultăți, stabilită de Senat şi aprobată de Consiliul Director al 
Fundaţiei, în luna februarie 2010, s-a încadrat în cifrele de şcolarizare aprobate de ARACIS, 
respectiv de MEC pentru toate programele studiu. Cifrele de şcolarizare aprobate au fost aduse la 
cunoştinţa celor interesaţi, prin postare pe site-ul universităţii (www.sapientia.ro/admitere), prin 
Ghidul admiterii, distribuit instituţiilor de învăţământ preuniversitar, asociaţiilor de tineret, birourilor 
de informaţii pentru elevi din regiunile interesate. Toate informaţiile legate de concursul de admitere 
s-au afişat în timp util pe website-ul instituţiei şi a facultăţilor (www.sapientia.ro). 

Regulamentul de admitere stipulează că limba de susţinere a probelor de concurs este stabilită 
de candidat la înscriere, facultăţile fiind obligate să asigure traducerea subiectelor, chestionarelor sau 
a testelor pentru solicitanţi. Înscrierea s-a realizat numai pe baza diplomei de bacalaureat sau 
echivalentă, respectiv a adeverinţei care înlocuieşte diploma de bacalaureat, recunoscute oficial. 
Candidaţii din statele UE sunt înscrişi conform procedurilor şi cu aprobarea MEC. Înmatricularea 
candidaţilor declaraţi reuşiţi s-a realizat prin decizia rectorului. Cursanţii au încheiat un Contract de 
şcolarizare valabil pe toată perioada de şcolaritate, semnat pe de o parte de student, pe de altă parte 
de Decanul facultății, în baza împuternicirii scrise de Rector. Statutul de student al cursanților din 
anii superior a fost reconfirmat, printr-un Contract de studiu, încheiat pe de o parte între studentul 
care a îndeplinit condiţiile de promovare şi – după caz – cele financiare stipulate în regulamente, şi 
conducerea facultăţii, pe de altă parte. 

Pentru o informare corectă direct de la sursă, universitatea a organizat la nivel central o 
caravană de informare a potențialilor cursanţi. În acest scop, împreună cu asociaţia studenţilor, s-a 
vizitat un număr de 60 licee care au ca limbă de predare maghiara, prezentând oportunităţile oferite 
de programele de studii şi facilităţile asigurate de centrele de studiu. În plus informarea viitorilor 
cursanţi s-a realizat şi prin organizarea în cadrul centrelor de studii a unor activităţi cu liceeni, acţiuni 
la care sunt invitaţi pe rând licee de renume din regiune. De asemenea s-a organizat  în colaborare cu 
Asociaţia studenţilor ZILELE PORŢILOR DESCHISE, fiind prezentate facilităţile de studiu şi 
cercetare, mai ales realizările cadrelor didactice şi ale studenţilor în diferitele domenii de ştiinţă şi 
artă, precum şi alte aspecte interesante din viaţa Universităţii. 

Modul de admitere variază de la admiterea clasică, cu evaluarea cunoştinţelor la discipline 
considerate definitorii în viitoarea meserie, la interviu până la concursul pe baza rezultatelor şcolare 
obţinute. Modul concret al admitere folosit pentru anul universitar 2010/2011 este prezentat în 
tabelul 4. 

 
Tabelul 4. Procedura de admitere a cursanţilor în anul universitar 2010/2011 

Nr 
crt 

Faculta
tea Specializarea 

Cifra 
de 

şcolari
zare 

Procedura de admitere (criterii de admitere) 

1 Ştiinţa mediului 25 
- media din liceu la disciplinele fizică, chimie, biologie, 
geografie – 80% 
- media examenului de bacalaureat – 20% 

2 Cinematografie, fotografie, 
media 25 - examen de capacitate, probă orală eliminatorie – 50% 

- analiză de film (probă scrisă) – 50% 

3 Relaţii internaţionale – studii 
europene 40 - media examenului de bacalaureat – 50% 

- media generală din liceu – 50% 

4 

FS
A

 C
lu

j-
N

ap
oc

a 

Drept 40 - media examenului de bacalaureat – 50% 
- media generală din liceu – 50% 
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5 Contabilitate şi informatică de 

gestiune 50 

6 Economie agroalimentară 
7 Economie generală 100 

8 Marketing 30 

9 Statistică şi previziune 
economică 30 

- media examenului de bacalaureat – 50% 
- media generală din liceu – 50% 

10 Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura engleză 50 

- probă orală de competenţe comunicaţionale în 
limba maghiară - eliminator 
- test de limba română 
- test de limba engleză 

11 

FS
E

U
 M

ie
rc

ur
ea

 C
iu

c 

Literatura universală şi 
comparată – Limba şi 
literatura engleză 

30 
- probă orală de competenţe comunicaţionale în 
limba maghiară şi română- eliminator 
- test de limba engleză 

12 Sociologie 50 
13 Comunicare şi relaţii publice 50 

- interviu (eliminator) 
- media generală din liceu – 100% 

14 Ingineria produselor 
alimentare 50 

15 Ingineria şi protecţia mediului 
în industrie 50 

16 Biotehnologii industriale 30 

17 FS
 M

ie
rc

ur
ea

 C
iu

c 

Inginerie şi management în 
alimentaţia publică şi 
agroturism 

30 

- media din liceu la disciplinele fizică, chimie, 
biologie, matematică – 75% 
- media examenului de bacalaureat – 25% 

18 Informatică 50 
19 Automatică şi inf. aplicată 40 
20 Mecatronică 50 
21 Calculatoare 40 

22 Tehnologia construcţiilor de 
maşini 50 

23 Tehnologii şi sisteme de 
telecomunicaţii 50 

- media examenului de bacalaureat – 20% 
- nota obţinută la examenul de bacalaureat din 
matematică sau fizică sau informatică – 40%  
- media din liceu la disciplinele matematică sau 
fizică sau informatică – 40% 
 
 

24 Comunicare şi relaţii publice 40 

- interviu (eliminator) 
examenul de bacalaureat din limba şi literatura 
maghiară sau limba şi literatura română sau media 
generală de bacalaureat – 100% 

25 Horticultură 30 
- nota obţinută la examenul de bacalaureat din 
matematică sau biologie sau media generală de 
bacalaureat – 100% 

26 Traducere şi interpretare 50 

- media examenului de bacalaureat – 20% 
- nota obţinută la examenul de bacalaureat din 
limba şi literatura maghiară sau limba şi literatura 
română – 20%  
- media din liceu la disciplinele limba şi literatura 
maghiară sau limba şi literatura română – 20% 
- nota obţinută la examenul de bacalaureat din 
limba germană sau limba engleză (sau examen de 
competenţă lingvistică)– 40% 

27 

FS
T

U
 T

âr
gu

-M
ur

eş
 

Servicii şi politici de sănătate 
publică 

50 

- media examenului de bacalaureat – 20% 
- nota obţinută la examenul de bacalaureat din 
limba şi literatura maghiară sau limba şi literatura 
română – 40%  
- media din liceu la disciplinele limba şi literatura 
maghiară sau limba şi literatura română – 40% 
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 Folosind informațiile culese în procesul de promovare a universității, a centrelor de studiu și 
apelând la rezultateale admiterii, Senatul Universitar a dezbătut în două sedințe consecutive  
concluziile acestui demers, stabilind politicile ce trebuie urmate pentru anul universitar următor. 
Dintre principalele concluzii și propuneri rezultate în urma analizelor enumerăm: 

- unitate, consecvență, coordonare; 
- loialitate față de instituție în toate demersurile de informare; 
- utilizarea a mai multor canale de comunicare; 
- acoperirea unui spațiu din ce în ce mai mare; 
- utilizarea consecventă și obligatorie a elementelor definitorii a imaginii instituției. 

 
5.3. Organizarea studiilor 

Activitatea profesională a studenţilor în anul precedent a fost organizată în conformitate cu 
planurile de învăţământ ale programelor de studiu autorizate sau propuse spre acreditare. Fiecare 
disciplină dintr-un semestru s-a finalizat cu o formă de evaluare (Examen, Colocviu, Verificare pe 
parcurs sau admis/respins în cazul educaţiei fizice). Creditul alocat disciplinei nu s-a divizat. Fişele 
disciplinelor, întocmite unitar, precizează pe lângă cuantumul de ore, repartiţia acestora pe activităţi, 
numărul de credite, condiţionările, informaţii despre titular/titulari, modul de derulare a evaluării, 
ponderea aprecierilor de la diferite activităţi şi, nu în ultimul rând, bibliografia minimală accesibilă. 
Derularea procesului de predare, învăţare şi evaluare s-a realizat în conformitate cu Regulamentului 
de studiu şi de examen  şi cu Procedurile de evaluare a cunoştinţelor dobândite de studenţi, aprobate 
de Senat. 
Formaţiile de studiu s-au stabilit conform reglementărilor în vigoare, în concordanţă cu mărimea şi 
cu dotarea sălilor şi laboratoarelor. În anul universitar 2010/2011 Senatul a stabilit ca formațiile de 
lucru la activități practice să fie între 10-15 (12 la laboratoarele cu profil chimic, biochimic, 
microbiologic, tehnologic de la Miercurea Ciuc), la seminarii maxim 30 de cursanți.  
În acest an academic s-a păstrat libertatea studenților de a-și stabili - propria rută de studiu, de a 
îndeplini mai mult de 60 de credite într-un an, precum şi de a urma studii paralele la cel mult două 
specializări în cadrul Universităţii. Înscrierea în anul următor a fost condiţionată de realizarea a 40 de 
credite, iar pentru obţinerea bursei de merit sau a celei de studii îndeplinirea a cel puţin 30 credite pe 
semestru pentru toată perioada de şcolarizare până în momentul solicitării. 
În urma realizării cerinţelor impuse de planul de învăţământ al specializării, universitatea a eliberat 
absolvenților promoțiilor 2009/2010 Adeverinţă de absolvire  şi Foaie matricolă, respectiv 
Suplimentul la diplomă, conform legislaţiei în vigoare 

5.4. Finalizarea studiilor 
Examenul de finalizare a studiilor s-a organizat conform legii de către instituţii de învăţământ 

superior acreditate in baza acordurilor dintre universitate și instituțiile organiztoare stabilite de 
ARACIS. După primirea acordului, Universitatea, prin facultățile care au girat programele de studiu, 
a perfectat protocoale-convenții, semnate în final de către conducerea celor două instituții. Lista 
instituțiilor organizatoare ale examenului de finalizare a studiilor este prezentată în tabelul 5.  

 
Tabelul 5. Lista instituțiilor organizatoare ale examenului de finalizare a studiilor 

Programul de studiu Nr. credite Instituţia organizatoare  
Comunicare şi relaţii publice 
(Târgu Mureş) 

180 credite, zi 

Comunicare şi relaţii publice 
(Miercurea Ciuc) 

180 credite, zi 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism 
şi Ştiinţele Comunicării 

Ingineria şi protecţia mediului 
în industrie (Miercurea Ciuc) 

240 credite, zi 

Ingineria produselor alimentare 
(Miercurea Ciuc) 

240 credite, zi 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Facultatea 
de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 
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Horticultură (Târgu Mureş) 240 credite, zi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară Bucureşti, Facultatea de Horticultură 

Fotografie, cinematografie, 
media (Cluj-Napoca) 

4 ani, zi Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică „I.L. Caragiale” 
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti 

Mecatronică (Târgu Mureş) 240 credite, zi Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea 
de Inginerie Mecanică 

Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura engleză 
(Miercurea Ciuc) 

180 credite, zi Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea 
de Litere 

Informatică (Târgu Mureş) 180 credite, zi Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de 
Matematică-Informatică 

Sociologie (Miercurea Ciuc) 180 credite, zi Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială 

Geografia mediului (Cluj-
Napoca) 

180 credite, zi Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţa 
Mediului 

Calculatoare (Târgu Mureş) 240 credite, zi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare 

Automatică şi informatică 
aplicată (Târgu Mureş) 

240 credite, zi Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, 
Facultatea de Inginerie 

Economie agroalimentară 
(Miercurea Ciuc) 

180 credite, zi 

Contabilitate şi informatică de 
gestiune (Miercurea Ciuc) 

180 credite, zi 

Economie generală (Miercurea 
Ciuc) 

180 credite, zi 

Economia mediului (Miercurea 
Ciuc) 

180 credite, zi 

Pedagogie (Târgu Mureş) 180 credite, zi 
Relaţii internaţionale şi studii 
europene (Cluj-Napoca) 

180 credite, zi 

 
 
 
 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de 
Ştiinţe Economice 

 
Persoanele din afara universității care au efectuat activităţi didactice cu absolvenţii nu au făcut parte 
nici în anul 2010 din comisiile pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor. 
Cunoştinţele dobândite, probate cu ocazia examenelor de finalizare a studiilor, asigură un grad 
ridicat de promovare, după cum rezultă şi din datele prezentate în tabelele 6. şi 7.  
 
Tabelul 6. Gradul de promovare a examanelor de finalizare a studiilor absolvenților cu studii de 
lungă durată 

Programul de studiu Nr. 
abs. 

Nr. 
lic. 

Promova 
bilitate 

%  

Nr. 
abs.

Nr. 
lic. 

Promova 
bilitate 

%  
 Promoţia 2008/2009 Promoţia 2009/2010 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc 

Economie agroalimentară 3 3 100.00    

Economie generală             

Economia mediului 1 1 100.00    

Contabilitate şi inf. de gestiune 2 2 100.00    

Lb. şi lit. romană – Lb. şi lit. engleză 1 0 0.00    

 

 13



Fundaţia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                             Raport asupra stării instituției 

 

Facultatea de Ştiinţe din Miercurea Ciuc 

Sociologie 6 5 83.33    

Comunicare şi relaţii publice 3 3 100.00    

Ingineria şi prot. mediului în ind. 24 24 100.00 1 1  

Ingineria produselor alimentare 26 26 100.00 5 5  

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş 

Pedagogie             

Comunicare şi relaţii publice 2 2 100.00    

Informatică  1 0         

Automatică şi inf. aplicată 21 21 100.00 1 0  

Calculatoare 30 30 100.00 1 1  

Mecatronică 30 26 86.67 1 0  

Horticultură 22 22 100.00    

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj 

Geografia mediului 6 6 100.00    

∗- pentru programele de studiu de 4 ani studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate, Nr. abs = numărul absolvenţilor din 
promoţie, Nr. lic = numărul licenţiaţilor din promoţie 

 
Tabelul 7. Gradul de promovare a examanelor de finalizare a studiilor absolvenților cu studii 

de licenţă 
Programul de studiu Nr. abs.Nr. lic.Promova-

bilitate 
%  

Nr. abs. Nr. lic. Promova- 
bilitate 

%  
 Promoţia 2008/2009 Promoţia 2009/2010 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste 

Economie agroalimentară 5 5 100.00 7 5 71.43 

Economie generală 26 25 96.15 29 27 93.1 

Economia mediului 7 6 85.71 15 10 66.67 

Contabilitate şi inf. de gestiune 17 16 94.12 24 21 87.5 

Lb. şi lit. romană – Lb. şi lit. Engleză 9 6 66.67 14 11 78.57 

Facultatea de Ştiinţe din Miercurea Ciuc 

Sociologie 24 22 91.67 21 17 80.95 

Comunicare şi relaţii publice 29 28 96.55 37 37 100.00 

Ingineria şi prot. mediului în ind. 10 10 100.00 8 5 62.5 

Ingineria produselor alimentare 14 14 100.00 16 9 56.25 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş 

Pedagogie 26 26 100.00 39 39 100.00 

Comunicare şi relaţii publice 40 38 95.00 30 27 90.00 

Informatică 10 8 80.00 16 12 75.00 

Automatică şi inf. aplicată 10 10 100.00 13 13 100.00 

Calculatoare 13 12 92.31 13 13 100.00 

Mecatronică 9 9 100.00 13 12 92.31 

Horticultură 10 10 100.00 21 21 100.00 

 14



Fundaţia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                             Raport asupra stării instituției 

 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj 

Geografia mediului 13 10 76.92 11 8 72.73 

Cinematografie, fotografie, media 16 15 93.75 17 11 64.71 

Relaţii internaţionale şi studii europene 20 19 95.00 16 16 100.00 

 
Aceste rezultate de la examenele de finalizare a studiilor obţinute de absolvenţii universităţii 

constituie în acelaşi timp şi un calificativ al muncii cadrelor didactice titulare şi asociate, angrenate 
în procesul instructiv educativ desfăşurat în instituţie. 
 Gradul de insertie pe piața muncii a absolvenților din seriile anterioare este prezentat în 
tabelul 7.b. 
 
Tabelul  7.b.  Gradul de inserție pe piața muncii şi continuarea studiilor a absolvenților (promoţia 
2009) 

Absolvenţi cu 
diplomă de 

studiu 

Absolvenți care 
activează în 

domeniu conform 
pregătirii lor

Absolvenți care 
activează în 

domeniu dar nu la 
nivelul pregătirii lor 

Absolvenţi care 
îşi continuă 

studiile

Specializarea 

Nr. 
absolvenți 

Nr % din 
total 

Nr. % din total 
cu diplomă 

Nr.  % din total 
cu diplomă 

Nr % din 
total cu 
diplomă 

Facultatea de Ştiințe din Miercurea Ciuc 
Sociologie 24 22 91.67 3 13.64 8 36.36 3 13.64 
Comunicare și RP 29 28 96.55 7 25.00 11 39.29 5 17.86 
IPMI 

10 10 100.00 
2 30.00 2+4 

CS 
20.00 

4 40.00 
IPA 14 14 100.00 11 78.57 1 7.11 3 21.43 
Facultatea de Ştiințe Economice și Umaniste din Miercurea Ciuc 
Economie 
agroalimentară 5 5 100.00 2 40.00 1 20.00 0 0.00 
Economie 
generală 26 25 96.15 14 56.00 4 16.00 7 28.00 
Economia 
mediului 7 6 85.71 1 16.67 1 16.67 2 33.33 
Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 17 16 94.12 12 75.00 1 6.25 5 31.25 
Lb. și lit. Rom. 
Lb.si lit. engleza 5 5 100.00 2 40.00 1 20.00 4 66.67 
Facultatea de Ştiințe Tehnice și Umaniste Tg. Mures 
Pedagogie 26 26 100.00        
Comunicare și 
relaţii publice 40 38 95.00 15 39.47 6 15.79 14 36.84 
Informatică 10 8 80.00 8 100.00 0 0.00 2 25.00 
Automatică şi inf. 
aplicată 10 10 100.00 6 60.00 0 0.00 2 20.00 
Calculatoare 13 12 92.31 9 75.00 1 8.33 5 41.67 
Mecatronica 9 9 100.00 4 44.44 2 22.22 6 66.67 
Horticultură 10 10 100.00 6 60.00 0 0.00 1 10.00 
Facultatea de Ştiințe și Arte din Cluj -Napoca 
Geografia 
mediului 13 10 76.92 2 20.00 4 40.00 3 30.00 
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Cinematografie, 
fotografie, media 16 15 93.75 8 53.33 0 0.00 6 40.00 
Relaţii 
internaţionale şi 
Studii europene 20 19 95.00 4 21.05 6 31.58 11 57.89% 
 

5.5. Personalul didactic şi administrativ 
Activitatea didactică a fost  asigurată în anul precedent de 184/187 de cadre didactice titulare  

şi 136 de cadre didactice asociate care acoperă un număr de 277 posturi. Structura posturilor, a 
personalului didactic cu norma de bază pe centre de studii şi la nivel de universitate este redată în 
tabelul 8. În anul universitar 2009/2010 posturile vacante au constituit 31% din totalitatea posturilor. 
Activităţile didactice din posturile vacante au fost îndeplinite cu precădere de personal propriu 
(59%), iar o parte din fracţiunile de posturi (41%) a fost suplinit de cadre universitare invitate (12%) 
sau specialiști din diferite domenii ale vieţii social-economice (28%).  
 
Tabelul 8. Modul de ocupare a posturilor legal constituite cu cadre didactice titulare la nivel de universitate 
şi centre de studii în semestrul I al anului Universitar 2010/2011. 

Centrul de 
studiu 

Miercurea Ciuc 
 

Târgu-Mureş 
 

Cluj-Napoca 
 

Universitate 
 

 Postul Titulari 
Post 
vacant 

Total 
posturi Titulari 

Post 
vacant 

Total 
posturi Titulari 

Post 
vacant 

Total 
posturi Titulari 

Post 
vacant 

Total 
posturi 

profesor 8 3 11 4 4 8 0 1 1 12 8 20 
conferentiar 13 5 18 15 5 20 5 3 8 33 13 46 
lector 34 12 46 37 12 59 12 7 19 83 41 124 
asistent 25 16 41 20 9 29 8 2 10 53 27 80 
preparator 2 0 2 1 0 1 3 1 4 6 1 7 

 82 36 118 77 40 117 28 14 42 187 90 277 
 

În sprijinul activității didactice în anul 2010 au fost antrenați un număr de 10 cadre didactice 
pensionate. Situaţia lor pe centre de studii este redată în tabelul 9. 
 

Tabelul 9. Situaţia cadrelor didactice pensionate 
Nr cadre didactice pensionate Modul de suplinire a a orelor Centrul de studiu 

Cu titlul de 
profesor 

Cu titlul de 
conferenţiar 

lector Cumul Plata cu ora 

Cluj-Napoca 1  1  2 
Miercurea Ciuc 2 2 1 1 4 
Târgu-Mureş 1 2 2  5 

 
Pentru ocuparea posturilor vacante s-au organizat semestrial concursuri cu respectarea dispoziţiilor 
legale privind condițiile de ocupare, publicarea posturilor, înscrierea candidaţilor, derularea 
examenelor şi validarea rezultatelor în consiliile facultăţilor şi Senat. Competenţele profesionale ale 
personalului didactic înscris la concurs au fost evaluate  prin diplomele de absolvire, diplome de 
master şi de doctor precum și prin activitatea științifică și educațională a candidaților. 
Pe parcursul anului 2010 numărul cadrelor didactice titulare a crescut, de la 184 din anul 2009 la 
187, existând un trend ascendent a gradului de ocupare, după cum se poate observa din fig. 3.   
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Figura 3. Dinamica personalului didactic în perioada 2001-2010 
 

Stabilirea sarcinilor didactice şi de cercetare anuale ale personalului didactic titular şi asociat s-a 
realizat în baza statelor de funcţii, care se elaborează la nivelul catedrelor conform Procedurii de 
întocmire a statelor de funcţii adoptate de Senat. Sarcinile didactice concrete pentru fiecare post 
didactic (cuantumul orelor de contact direct cu formaţiile de studii şi individual cu studenţii în cadrul 
orelor de consultaţii şi de îndrumare/tutoriat) sunt precizate în Fişa postului, document întocmit cu o 
oarecare întârziere de catedre și care constituie anexa contractului individual de muncă. În aceste fişe 
se stabilește obligația titularilor de disciplină de a elabora cursuri, manuale, îndrumare în format 
tipărit sau electronic. În baza acestor angajamente semnate s-a stabilit și Planul de editare de cursuri 
şi îndrumare al Editurii Scientia.  

Materialele didactice elaborate în format clasic și publicate în Editura Scientia, pe lângă cele 
digitale, postate pe site-urile facultăților, reflectă preocuparea deosebită a conducerii Facultății de 
Științe Tehnice și Umaniste din Tg. Mureș ( tabelul 10). 

 
Tabelul 10. Lista de manuale, cursuri și îndrumare publicate de editura Scientia în 2010. 

Nr. 
crt. 

Autor(i),  Titlu ISBN 

1 Ármeán Otília, Gagyi 
József (ed.) 

New media şi comportament comunicativ 
(Új média és kommunikatív magatartás) 978-973-1970-44-8 

2 Custura Ştefania Maria Marin Sorescu. Poezia teatrului şi teatralitatea 
poeticului 978-973-1970-36-3 

3 Domokos József MACRo2010 978-973-1970-39-4 
4 Fodor László Didactică şcolară generală 

(Általános iskoladidaktika) 
978-973-1970-42-4 
(în curs de apariţie) 

5 
Gászpor Réka 

Introducere în ştiinţa comunicării. Fenomenul 
comunicaţional 
(Bevezetés a kommunikációelméletben. A 
kommunikáció jelensége) 

978-973-1970-31-8 
(în curs de apariţie) 

6 Germán-Salló Zoltán Electronică digitală 
(Digitális elektronika) 978-973-1970-33-2 

7 Imre Attila A cognitive approach to metaphorical 
expressions 978-973-1970-38-7 
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8 
Kovács Réka Rozália 

Cum să ajutăm ajutându-ne? Resurse-
Cooperare-Rezultate 
(Egymást segítve hogyan segíthetünk? Erőforrás-
Együttműködés-Eredmény) 

978-973-1970-34-9 

9 Kutasi Dénes Nimród, 
Márton László Ferenc 

Teoria sistemelor. Lucrări de laborator 

(Rendszerelmélet. Laboratóriumi gyakorlatok) 
978-973-1970-40-0 
(în curs de apariţie) 

10 
Papp István 

Teoria mecanismelor 
(Mechanizmusok elmélete) 978-973-1970-29-5 

11 Pletl Rita (ed.) „Mozaicurile“ predării limbii materne 
(Az anyanyelvoktatás mozaikjai) 

978-973-1970-41-7 
 

 
În anul 2010 s-a continuat sprijinirea tinerilor pentru dobândirea titlului de doctor, asigurând 

prin sistemul instituţiilor patronate de Fundaţia Sapientia burse de doctorat cadrelor didactice 
titulare. Situația centralizatoare a repartiției bursierilor pe facultăți este redată tabelul 11. 
 
Tabelul 11. Centralizarea pe facultăți a numărului de beneficiari ai burselor de doctorat în 2010 
Facultatea Nr de beneficiari 
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş 4 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc 1 
Facultatea de Ştiinţe din Miercurea Ciuc 1 
Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj- Napoca 1 

 
Totodată în anul 2010 un număr însemnat de cadre didactice tinere și-au susținut teza de 

doctorat (14) numărul total de cadre didactice cu norma de bază în universitate având titlul științific 
de doctor devenind 106. 

Odată cu noile angajări în anul 2010 s-au revăzut și Fișele de post ale tuturor persoanelor 
titulare. Personalul didactic auxiliar şi administrativ, încadrat pe bază de concurs, este format 
preponderent din persoane cu studii superioare, conform cerinţei postului ocupat. În procesul 
instructiv educativ au fost angrenate şi un număr de 154 persoane încadrate ca personal didactic 
auxiliar şi administrativ. Situaţia numerică a personalului didactic auxiliar, respectiv administrativ la 
nivelul anului 2010 este prezentată în tabelul 12. Atribuţiile personalului administrativ, stabilite în 
Fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, este în atenția superiorilor direcți. Pentru a 
realiza o evaluare adecvată a activității acestora, în decursul anului 2010 s-a întocmit, dezbătut și 
validat în Senat Procedura de evaluare anuală a personalului auxiliar, acțiune ce s-a demarat la 
sfârșitul anului.  

 
Tabelul 12. Situaţia personalului auxiliar şi administrativ în 2010 

Unitatea Personal 
didactic auxiliar 

Personal 
administrativ

Personal de întreţinere 
şi operaţional 

Administraţia centrală 4 7 7 
Centrul de studiu Miercurea Ciuc – 
personalul comun 

9 6 29 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste 
din Miercurea Ciuc 

7 1  

Facultatea de Ştiinţe din Miercurea Ciuc 10 1  
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste 
din Târgu Mureş 

24 11 19 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 9 5 5 
Total 63 31 60 
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6. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

6.1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare 
Ținând cont de specificul programelor de studii, paralel cu organizarea și derularea procesului 
didactic, în cele trei centre s-au pus bazele unor nuclee de cercetare. Astfel Centrul de la Cluj-
Napoca, care s-a remarcat în anul 2010 prin creaţia artistică şi prin rezultate semnificative în 
domeniul ştiinţelor mediului, s-a organizat și nucleul de cercetare în domaniul ştiinţelor sociale. La 
facultatea de la Tg. Mureş alături de centrele deja consacrate, în anul 2010 s-a definitivat organizarea 
Centrului de studii biologice, horticole și de chimie aplicată. Centrul de studii de la Miercurea Ciuc, 
cu realizări recunoscute pe plan naţional în ceea ce priveşte problematica bilingvismului, a 
cercetărilor sociale s-a remarcat în 2010 prin activitatea centrului de cercetări de bioinginerie.   

Început în anul universitar 2007/2008, organizarea activității de cercetare s-a continuat și în anul 
2010 pe următoarele direcții: 

- Asigurarea fondurilor necesare funcționării Institutului Programelor de Cercetare - IPC, 
care oferă posibilitatea obţinerii de granturi individuale sau colective pe bază de concurs. 
Selecţia temelor finanţate se face în baza unui punctaj acordat de experţii evaluatori, 
personalităţi ale domeniilor de ştiinţă din ţară şi străinătate.  

- Îmbunătățirea sistemului de dobândire a granturilor interne, prin asigurarea unor finanțări 
pe termen mai mare (3 ani) 

- Realizarea unei baze de date pentru evidența rezultatelor cercetărilor realizate de 
personalul didactic, 

- Definitivarea atestării interne a Centrelor de cercetre. În urma demersurilor făcute în anul 
2010 se poate afirma, că toate domeniile de studii sunt acoperite cu unități de cercetare 
autorizate intern, după cum se poate observa și din datele prezentate în tabelul 13 

 
Tabelul 13. Lista centrelor de cercetare atestate intern 

Centrul de 
studiu 

Facultatea Centrul de cercetări 

Centrul de Cercetare STIINTA MEDIULUI AZI "STIMEDA" 
Centrul de Cercetare  "pentru Studii de Cinema şi Media"   

Cluj 
Napoca 

Știință și arte 

Centrul de Cercetări Sociale 
Centrul de Cercetare Confluenţe Interculturale al Catedrei de 
Ştiinţe Umaniste al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Umaniste 

Științe 
economice și 
umane Centrul de Cercetare „OECONOMICA”   

CENTRUL de CERCETĂRI de BIOCHIMIE şi BIOTEHNOLOGII 

Miercurea 
Ciuc 

Științe 
Centrul de Cercetare de Ştiinţe Sociale Aplicate 
Centrul de Cercetare „MATINFO” Sapientia 
Centrul de Cercetare în Comunicaţie şi Media 
Centrul de Cercetare „ACFA” Sapientia 

Tg. Mureş Științe tehnice 
și umaniste 

Centrul de cercetări horticole, biologice și de chimie aplicată (în 
pregătire) 

 
 
6.2. Rezultatele cercetării efectuate în anul 2010 

 Rezultatele cercetărilor efectuate de cadrele didactice de-a lungul anului 2010 este evidențiată 
pe de o parte de valoarea granturilor, contractelor și serviciilor, pe de altă prin intermediul 
publicaţiilor, participărilor la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Din datele 
prezentate în tabelul 14 se poate observa că în 2010 valoare cercetării în bugetul universităţii a fost 
de 1.344.913 lei în comparație cu anul 2009 1.952.324 lei.   
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Tabelul 14. Valoare fondurilor atrase în anul 2010 prin cercetare, RON 

Facultatea Granturi 
internaționale 

Granturi 
naționale 

Contracte Servicii Alte venituri 

FS M Ciuc 35.237 1.093.909  10.628
FSEU M. Ciuc  5.750 
FSTU Tg. Mureş 46.249  26.687
FSA Cluj   126.453
Total 81.486 1.093.909 0 5.750 163.768
 
Rezultatele concretizate prin publicații sunt prezentate în figura 4.  
 

 
Figura 4. Publicațiile personalului titular al universitatii. 

 
Trebuie menționat că dacă în medie rezultatele cercetării, evidențiate prin publicații, este acceptabilă 
sunt încă centre de cercetare în care activitatea nu este realizată în concordanță cu așteptările 
statutului preconizat. De asemenea se remarcă că nici în anul 2010 nu s-a manifestat o tendință în 
ceea ce priveste încadrarea de cercetători pe durată determinată sau nedeterminată, centrele de 
cercetare cu mici excepții, funcționând cu cadre didactice titulare, fiind remunerați în regim de 
cumul. 
De aceea, considerăm că statutul instituției, prevăzut de noul proiect de lege, implică o reconsiderare 
a acestei activități, urmând ca în scurt timp să se realizeze: 

• elaborarea unei metodologii de evaluarea a centrelor de cercetare în scopul 
ierarhizării, 

• stabilirea căilor de stimulare a activității de cercetare prin acordarea de salarii 
diferențiate, 

• găsirea unor modalități de finațarea internă pe criteriul de performanță a centrelor de 
cercetare 
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6.3. Manifestări ştiinţifice 
Se poate menţiona că încă de la înfiinţare Universitatea a devenit forumul unor ample 

dezbateri ştiinţifice şi profesionale. În anul 2010 s-a continuat organizarea manifestărilor stiințifice și 
profesionale. În tabelul 15 se prezintă lista manifestărilor organizate la diferitele centre de studii ale 
universitătii.   

 
Tabelul 15. Manifestări ştiinţifice organizate în 2010 de către centrele de studii. 

Manifestarea Co-organizatori 
Impactul 
naţ./inter-
naţional 

Ediţii 

Centrul de Studiu Miercurea Ciuc 

Academia de vară Bolyai Asociaţia pedagogilor maghiari din 
România N 2010,  

Apele minerale în Regiunea 
Carpatică 

Fundaţia Apele Subterane (Ungaria) 
Consiliul Judeţean Harghita 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

I 2010,  

Universitatea de Vară de Relaţii 
Publice 

MPRSZ - Asociaţiei Maghiare a 
Profesioniştilor în Relaţii Publice I 2010 

Conferinţa anuală a Comitetului 
Academic din Cluj 

MTA-KAB - Academia Ştiinţifică 
Maghiară – Comitetul Academic din 
Cluj 

N 
2009, 
2010, 
 

Forumul tinerilor doctoranzi - N 2010 
Conferinţa ştiinţifică Discurs, 
cultură, reprezentare Consiliul Judeţean Harghita I 2010 

Conferinţa Economie – Politică – 
Criză    

Conferinţa ştiinţifică Statutul 
lingvistic al minorităţilor 
naţionale din România şi din 
Bazinul Carpatic 

Institutul pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale   

Conferinţa Problemele economice 
şi financiare al primului deceniu 
din secolul XXI  

Universitatea din Kaposvár   

Centrul de Studii Târgu-Mureş 
Întâlnirea Internaţională a 
Specialiştilor din Domeniul 
Construcţiilor de Maşini, OGET 
2008, Braşov 

Societatea Tehnico Ştiinţifică Maghiară 
din Transilvania  2010 

Conferinţa Comisiei de 
Specialitate Automatică şi 
Calculatoare din cadrul 
Comitetului Academic din Cluj al 
Academiei de Ştiinţe Maghiare 

Comitetului Academic din Cluj al 
Academiei de Ştiinţe Maghiare N 2010 

Conferința MACRo2010, Recent 
Achievements in Mechatronics, 
Automation, Computer and 
Robotics 2010 (Industrial reality) 

 I 2010 

2010 János Bolyai Memorial 
Conference Academia Maghiară de Ştiinţe  I 2010 
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Centrul de studii Cluj-Napoca 
Minority Politics within the 
Europe of Regions 

ECPR Standing Group on Federalism 
and Regionalism, Institutul Pentru 
Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale

I 2010 

Conferinţa de Cinema şi Studii 
Media din Transilvania – ediţia a 
XII-a titlul: Film in the post-media 
age(Filmul în era post-media) 

 I  

Tradiţiile dreptului roman şi 
dreptul civil modern  I  

Conferinţa de Ştiinţe ale Mediului 
din Bazinul Carpatic – ediţia V. 
(locaţie – Nyíregyháza, Ungaria) 

Departamentul de Ştiinţe Agrare al 
Colegiului din Nyíregyháza I 2010,  

 
Pa lângă manifestările organizate personalul didactic și de cercetare a participat la numeroase 
manifestări stiințifice din țară și străinătate. O imagine cuprinzătoare a participării la manifestări 
științifice este redată în tabelul 16.  
 

Tabelul 16. Participări la manifestări stiințifice și profesionale în anul 2010 
Numărul de publicații/creații prezentate la Facultatea 

Manifestări 
internationale 

Manifestări 
naționale 

Expoziții Festivaluri Observații 

FSEU M. Ciuc 21 21    
FS M. Ciuc 115 51    
FSTU Tg. Mureş 97 24    
FSA Cluj 34 17  7 Festivaluri 

internaţionale 
 
Contracte reprezentative în derulare în anul 2010: 
Internaționale 
a) Contract cercetare „Ecocardiografie tridimensională de înaltă rezoluţie efectuată în timp real”, Competitia 
POS-CCE-A2-O.2.1.1-2009-1, 2010-2013, (Szilágyi László), în colaborare cu Universitatea Tehnică din 
Budapesta şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş 
http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=695: 
b) KNOWandPOL The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in 
Europe : convergences and specificities among nations and sectors (Biró Zoltán, Bodó Julianna, Kósa István) - 
din cadrul Programului cadru EU 6 în care participă instituţii din 13 ţări europene. Coordonator program: 
Université Catholique de Louvain, Belgia.  
c) Global Information Society Watch 2010 , Association for Progressive Communications, 
http://www.giswatch.org/en/europe/europe
http://www.giswatch.org/country-report/2010-icts-and-environmental-sustainability/romania  
d) Theoretical and practical views on improving the enforcement of judgments in cross-border cases in the 
Union – in particular the cooperation of Hungarian and Romanian legal practitioners and researcher (Józon 
Mónika,Veress Emőd, Burián Hunor) – în cooperare cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea 
Károli Gáspár din Ungaria, Max Planck Institut din Hamburg 
e) Integrarea UE şi influenţele sale privind relaţiile transfrontaliere.Uniunea Europeană, programul 
INTERREG România-Ungaria (Bodó Barna) 
Development of new measurement and control methods, and their bioinformatical applications, for early 
diagnosis and optimal treatment of metabolic diseases, OTKA (Fondul Naţional pentru Cercetări Ştiinţifice, 
Ungaria) T069055 
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f) Novel methods for the improvement of medical diagnostics, OTKA (Fondul Naţional pentru Cercetări 
Ştiinţifice, Ungaria), T082066   
Naționale 
a) Sistem Informatic Integrat, bazat pe Inteligentă Artificială, pentru Examinarea Cererilor de Brevet de 
Invenţie, EXAMBREV, PNCDI2  
b) Metode avansate de segmentare şi registrare a imaginilor, cu aplicaţii în sisteme medicale, Proiect 
UEFISCSU PD 28/05.08.2010 
c) Programul 4 PNCDI2/ Interactii bio/non-bio implicate in design-ul tesuturilor tari – INTESTA 
e) Programul 4 PNCDI2/ Sistem informatic integrat, bazat pe inteligenta artificiala, pentru examinarea 
cererilor de brevet de inventie – EXAMBREV 
f) Programul 4 PNCDI2/Cercetari interdisciplinare privind valorificarea energetica a subproduselor din 
industria laptelui – VESPIL 
g) Programul  4 PNCDI2/Sistem Bioinformatic Bazat pe Inteligenţa Artificialã pentru Monitorizarea 
Sistemului Imunitar în Corelaţie cu Procesele Metabolice din Organismul Uman – MONIMUN 
h) Programul 4 PNCDI2/Reproiectarea Specificitãţii Enzimatice prin Evoluţie Dirijatã. Elaborarea unei 
Serin-Proteaze Specifice pentru Clivarea C-terminalã a Fosfotirozinei –  PHOSPHOTYRASE 
i) Tehnologii pentru producerea de alimente cu conţinut optim de seleniu”, proiect de cercetare din programul 
PNCDI, cu funcţia de executant, domeniul: GIS. – TOPAS 
j) Programul 4 Inoculanti microbieni pentru sisteme de agricultura durabila, PNCDI 31-048/14.09.2007.–  
MIMOSA 
k) Programul 4 PNCDI2/ Procedeu de obtinere de bioetanol din deseuri agroalimentare tratate cu enzime 
termostabile recombinante, obtinute prin expresie heterologa extracelulara – Bio-DesEnEx 
l) Programul 4 PNCDI2/ Elucidarea mecanismului de reglare finã a rãspunsului imun în patologia neoplazicã 
şi inflamatorie umanã în vederea elaborãrii unor terapii inovative – ERIC 
m) Biopreparate microbiene pentru creşterea productivităţii şi protecţia culturilor agricole, Programul 
operaţional sectorial creşterea competivităţii economice, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 
Cadrele didactice ale universităţii au obţinut premii şi distincţii. Dintre acestea cele mai relevante 
sunt: 
Brassai Tihamér, Kovács Lehel: Medalia de aur la concursul de invenţii din Geneva, 2010 
Krézsek Cecília: pentru filmul de animaţie a Mátyás, Mátyás: 

• Premiule pentru cel mai bun film românesc la Festivalul Animest, Bucureşti 
•  Premiul Televiziunii Maghiare la Festivalul Film.doc din Miercurea Ciuc. 

 

6.4. Revista Universității 
Creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare este în strânsă corelaţie cu existenţa unei reviste 
ştiinţifice proprii. Revista a părut în 2010 în mai multe domenii de ştiinţă, după cum urmează:  

Arte şi litere (specializările ce aparţin de acest domeniu sunt: limba şi literatura română - 
limba şi literatura engleză; traducere şi interpretare; cinematografie, fotografie, media)  

Ştiinţe sociale (specializările aparţinând acestui domeniu sunt: sociologie; comunicare socială 
şi relaţii publice; studii europene, pedagogie) 

Ştiinţe ale naturii (specializările ce aparţin de acest domeniu sunt: informatică, ştiinţa 
mediului, matematică, chimie, fizică, biologie), 

Ştiinţe tehnice şi agricole (specializările ce aparţin de acest domeniu sunt: inginerie 
alimentară, horticultură, ingineria mediului, automatică şi informatică aplicată, mecatronică, 
calculatoare) 

Ştiinţe juridice şi ştiinţe economice (specializările ce aparţin de acest domeniu sunt: 
contabilitate şi informatică de gestiune, economie). 

Senatul a aprobat apariţia următoarelor serii: 
• Mathematica, ISSN 1844-6094, http://www.acta.sapientia.ro/acta-math/matematica-

main.htm, serii apărute: 2010/1, 2010/2 
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• Informatica, ISSN 1844-6086, http://www.acta.sapientia.ro/acta-info/informatica-
main.htm, serii apărute: 2010/1, 2010/2 

• Alimentaria, ISSN 1844-7449, http://www.acta.sapientia.ro/acta-alim/alimentaria-
main.htm, serii apărute: 2010 

• Electrical and Mechanical Engineering, ISSN 2065-5916, 
http://www.acta.sapientia.ro/acta-emeng/emeng-main.htm, serii apărute: 2010 

• Agriculture and Environment, ISSN 2065–748X, http://www.acta.sapientia.ro/acta-
agrenv/agrenv-main.htm, serii apărute:  2010 

• Film & Media Studies, ISSN 2065-5924. http://www.acta.sapientia.ro/acta-film/film-
main.htm, serii apărute: 2010/1, 2010/2 

• European and Regional Studies, ISSN 2066-639X, http://www.acta.sapientia.ro/acta-
euro/euro-main.htm, serii apărute: 2010/1 

• Philologica. ISSN 2067-5151 http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-
main.htm, 2010 sub tipar 

• Social Analysis (în pregătire) 
Seria Mathematica este indexată în Mathematical Reviews/MathSciNet, Zentralblatt für 

Mathematik şi este inclusă în bazele de date internaţionale AMS Digital Mathematics Registry and 
EMIS Electronic Library of Mathematics. Seria Informatica este indexată în io-port.net, şi 
Zentralblatt für Mathematik şi este inclusă în baza de date AMS Digital Mathematics Registry, iar 
seria Alimentaria este indexată în CAB Abstracts and Global Health.  

Pagina de prezentare pe internet a revistei cu detalii despre serii şi numere este postat pe site-
ul: http://www.acta.sapientia.ro
 
6.5. Prestigiul profesional 
Prestigiul ştiinţific şi profesional al personalului didactic propriu este evidenţiat şi prin numărul de 
cadre didactice redactori ai unor reviste şi publicaţii naţionale şi internaţionale (un număr de 38 cadre 
didactice sunt redactori la reviste din afara universităţii), precum și prin numărul de cadre care fac 
parte în comitete științifice ale unor conferințe internaționale de prestigiu din afara universității. Tot 
ca o recunoaştere a competenţei corpului profesoral se menţionează că un număr de 6 titulari sunt 
conducători de doctorat în şcoli doctorale din universităţi de prestigiu, precum și prin numărul de 
cadre invitate în comisii de susținere a tezelor de doctorat. 

7. Baza materială a universității 

7.1. Imobilele 
Spaţiile de învăţământ, de cercetare, administrative şi dotările aferente puse la dispoziţia 

Universităţii de către Fundaţia Sapientia prin contracte de comodat, semnate pe de o parte între 
preşedinte şi rector, pe de altă parte de rector şi decanii facultăţilor/centrelor de studii, au asigurat 
desfășurarea activităților didactice și de cercetare în anul 2010. În protocolul convenit de conducerea 
instituției și cea a Fundației Sapientia, imobilele care vor intra în proprietatea instituției la momentul 
acreditării sunt cele din tabelul 17a, cu suprafață utilă destinată activității didactice prevăzută în 
Tableul 17b. 

Tabelul 17a. Situaţia valorii patrimoniului imobiliar  
denumirea adresa valoarea contabilă 

BUNURI IMOBILE 38,369,771 lei 
A. Clădiri, construcţii 36,041,118 lei 
Clădire Rectorat şi Facultatea de Ştiinţe 
şi Arte din Cluj (Cota de 1/2 parte) 

Mun. Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4 1,644,428 lei 
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Clădire Faculțăților di Miercurea Ciuc Mun. Miercurea-Ciuc, p-ţa Libertăţii nr. 1 9,111,090 lei 

Clădire Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi 
Umaniste din Târgu-Mureş 

Mun. Târgu-Mureş, str. Sighişoarei nr. 1/c, 
sat Corunca 25,258,248 lei 

Sere pentru activitatea didactică 
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi 
Umaniste din Târgu-Mureş 

Mun. Târgu-Mureş, str. Sighişoarei nr. 1/c, 
sat Corunca 27,352 lei 

 
B. Terenuri 1,477,000 lei 

Teren Rectorat şi Facultatea de Ştiinţe şi 
Arte din Cluj (Cota de 1/4 parte) 

Mun. Cluj-Napoca str. Sextil Puşcariu (fosta 
str. Topliţa) nr. 2   

Teren pentru construcţii Facultatea de 
Ştiinţe şi Arte din Cluj 

Mun. Cluj-Napoca, calea Turzii nr. 2-14 1,054,584 lei 

Teren sub clădire şi curte Facultatea de 
Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu-
Mureş 

Mun. Târgu-Mureş, str. Sighişoarei nr. 1/c, 
sat Corunca 104,218 lei 

Teren pentru construirea unui cămin 
studenţesc lângă Facultatea de Ştiinţe 
Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureş 

Mun. Târgu-Mureş, str. Sighişoarei nr. 1/c, 
sat Corunca 36,571 lei 

Teren pentru activităţi didactice 
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi 
Umaniste din Târgu-Mureş 

Mun. Târgu-Mureş, calea Sighişoarei nr. 1/c, 
sat Corunca 281,627 lei 

C. Altele (proiect clădire şi imobilizări în curs) 851,653 lei 

Proiect clădire 2S+D+P+6E Facultatea 
de Ştiinţe şi Arte din Cluj şi lucrări în 
curs 

Mun. Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 2-14 647,737 lei 

Proiect clădire cămin studenţesc P+3E 
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi 
Umaniste din Tg-Mureş şi lucrări în 
curs 

Mun. Târgu-Mureş, str. Sighişoarei nr. 1/c, 
sat Corunca 203,915 lei 

 
Tabelul 17.b. Suprafața folosită în procesul educativ şi destinația lor 

Săli de curs Săli de 
seminarii

Laboratoare Sală de 
lectură

Birouri Cămin Centrul
de 
studiu 

 Statutul 
spaţiului 

Nr.Suprafaţa,
mp 

 Nr. Suprafaţa,
mp 

Nr.Suprafaţa,
mp 

 Nr.Suprafaţa, 
mp 

Nr. Suprafaţa,
mp 

 Nr. Suprafaţa, 
mp 

M
ie

rc
ur

ea
C

iu
c

Proprii 9 707 7 280.2 22 1096.9 1 349.93 9+ 
15**

265.7+ 
658.34** 1 2299.9 

Proprii 7 708.58 4 242.35 31 2075.39 3 481.14 25 939.29 - - 

Tâ
rg

u-
M

ur
eş

 

Închiriate     1 50       
Proprii 3 188.19 2 74.18     8 182.23   

C
lu

j-
N

ap
o ca

Închiriate 2 156.06  6 195.18 1 27.44 1 34.43 1 500
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Sediu 
administrativ 
Universitate 

        11 220.62   

Total Universitate 
 21 1759.83 13 558.23 60 3455.97 5 858.51 69 2300.64 2 2799.9 

 
Fundaţia a asigurat în 2010 și va asigura și în continuare resursele financiare pentru exploatarea, 
întreţinerea acestui patrimoniu prin bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit anual. Pe lângă 
imobilele din proprietatea Fundaţiei Sapientia, Universitatea utilizează spaţii didactice închiriate: 
clădirea Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca din str. Deva nr. 19 respectiv sălile de sport 
pentru orele de educaţie fizică din centrele de studiu Târgu-Mureş şi Miercurea Ciuc. Universitatea a 
demarat în 2010 construcţia clădirii Facultăţii de la Cluj-Napoca, a pus bazele construcției căminului 
de la Târgu-Mureş, iar pe termen mediu se intenţionează realizarea altor clădiri din Campusul din 
Târgu-Mureş (Un centru de cercetarea în comun cu Lambda SRL aflat în stadiul de proiect de 
execuție), ca și modernizarea și extinderea spațiului util în campusul din Miercurea Ciuc. 
 

7.2. Dotările 

 7.2.1. Echipamente şi aparatură 
Un accent deosebit s-a pus și în 2010 pe asigurarea dotării cu aparatură modernă care facilitează 
predarea, învăţarea şi înţelegerea materialului de specialitate a sălilor de curs, de seminarii şi a 
laboratoare (tabelul 18). Sălile de curs sunt dotate cu sisteme audio-video, iar laboratoarele de 
specialitate în ceea mai mare parte dispun de instalaţii, aparate, utilaje, alte dotări independente 
corespunzătoare actului didactic şi de cercetare.  
 

Tabelul 18.  Valoarea dotărilor independente (mii lei)in comparație cu 2009 
 2009 2010 Observații 
Programe informatice 47.79 113.70  

Echipamente tehnologice 101.99 52.44  

Aparate şi instalaţii 113.70 189.71  

Mijloace de transport 70.31 23.90  

Mobilier aparatură birotică 115.00 7.27  

Cărţi 145.33 175.11  
TOTAL 594.13 562.14  

 
Universitatea are actualmente în dotare 693 calculatoare cu acces la internet, cu cca. 2500 

utilizatori. Instituţia dispune de un sistem performant de videoconferinţe care permite interconectarea 
centrelor de studiu pentru teleconferinţe, de realizare simultană de evenimente şi transfer de date.  

7.2.2. Biblioteca 
În cadrul fiecărui centru de studiu funcţionează o bibliotecă, cu săli de lectură amenajate conform 
cerinţelor, cu un fond de carte în continuă creştere, acces gratuit on-line la bazele de date ştiinţifice şi 
la alte servicii specifice. Bibliotecile dispun de un număr de cca. 75.465 volume din domeniile 
ştiinţelor corespunzătoare programelor de studii derulate şi înrudite cu acestea. Publicaţiile în format 
clasic şi electronic pot fi regăsite prin cataloage on-line. Biblioteca asigură schimburi 
interbibliotecare, servicii specifice unei biblioteci universitare, conform cu Regulamentul de 
funcţionare şi anexele acestuia. Bibliotecile celor trei centre de studii dispun de un volum important 
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de publicaţii (cărţi şi periodice), de un total de 188 locuri în sălile de lectură, de 40 terminale la 
bazele de date internaţionale după cum se poate observa din tabelul cumulativ 19.  
Asigurarea informării şi documentării prin Internet a cadrelor didactice și a Accesarea Serviciului 
Electronic de Informaţii al Ministerului Educaţiei din Republica Ungară, care asigură consultarea 
directă a peste zece mii de reviste electronice din baze de date internaţionale (Web of Science, 
ScienceDirect, SpringerLink, etc.) a permis și în anul 2010 conectarea la circuitul mondial de 
producție științifică atât a cadrelor didactice, cât și a studenților.  

 
Tabelul 19. Informaţii privind bibliotecile centrelor de studii 

Suprafaţa, m2 Nr. de locuri in sala 
de lectura 

Nr. de 
abonamente la 

periodice 

Centrul de 
studiu 

Total Sala 
de 

lectura 

Total Cu calcula-
toare 

Nr. 
de 

publi-
caţii Româ-

neşti 
Străi
ne 

Orarul 
bibliotecii 

Târgu-
Mureş 

533 300 66 14 29477 14 10 8:00-19:30 

Miercurea 
Ciuc 

550 348 104 23 41500 33 9 9-20 

Cluj-
Napoca 

80.16 23.04 18 3 9091 35 11 8-20 

 
Universitate 1163.16 680.04 188 40 75465 62 33 

 

 
7.2.3. Căminul studenţesc 
Universitatea dispune în momentul de faţă de spaţii de cazare proprii la Centrul de studiu Miercurea 
Ciuc (370 locuri) şi spaţii închiriate la centrele de studiu din Cluj-Napoca (31 locuri). La Miercurea 
Ciuc cele peste 365 de locuri de cazare în camere cu 3 (18) şi patru paturi (79) oferă posibilitatea 
satisfacerii cererilor de cazare ale cursanţilor specializărilor autorizate sau acreditate în proporţie de 
88%. 
Centrele din Miercurea Ciuc, Târgu-Mureş şi Cluj-Napoca dispun de camere de oaspeţi, în care se 
asigură sejurul profesorilor asociaţi şi invitaţilor instituţiei. Pentru a creşte atractivitatea Centrului de 
studiu Târgu-Mureş, conducerea Universităţii şi a facultăţii a demarat acţiunea de construcţie a unui 
cămin studenţesc, care va satisface cerinţele de cazare ale studenţilor şi ale cadrelor didactice tinere. 
Facultăţile de la Târgu-Mureş şi Miercurea Ciuc oferă posibilităţi de acomodare unor cadre titulare 
tinere în locuinţe de servici. 

8. Serviciile sociale şi studenţeşti 
Universitatea Sapientia a utilizat și în 2010 un evantai de servicii sociale şi studenţeşti. Statutul de 
student fără contribuţii la cheltuieli de studii, a implicat o competiţie continuă, după cum rezultă şi 
din Regulamentul de studii. Studenții cu rezultate mai slabe la învățătură sunt obligați la plata unei 
contribuții la studii, care împreună cu fondurile furnizate de Fundație acoperă cheltuielile de 
şcolarizare. Studenţii merituoşi sunt răsplătiţi pe lângă scutirea totală de la plata cheltuielilor și cu 
bursă de merit sau bursă de studii, după caz. Studenții cu probleme materiale sunt sprijiniţi cu burse 
şi ajutoare sociale, dobândite conform Regulamentului de acordare a burselor. Fondul de burse şi 
cuantumul burselor, stabilite anual de Senat şi aprobate de Consiliul Director al Fundaţiei, constituie 
un real sprijin multora dintre cursanți. Universitatea facilitează şi obţinerea de burse private de către 
studenţi. Se remarcă că și în 2010 diferitele stimulente şi ajutoare au putut fi cumulate, putând fi 
dobândite şi de cei care beneficiază de burse private. O situaţie edificatoare a modului în care 
Universitatea a realizat propria-i politică de stimulare şi sprijinire a cursanţilor poate fi urmărită din 
datele tabelului 20. 
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Tot în sfera serviciilor studenţeşti se menţionează şi posibilitatea cazării a peste 10 % dintre studenţii 
universităţii, acordarea locurilor fiind făcută de Asociaţia studenţilor pe baza Regulamentului de 
cămin şi a Procedurii de conferire a locului din cămin. De asemenea, instituţia a asigurat unui număr 
de 20 studenţi posibilitatea de a participa la cercetarea ştiinţifică remunerată, iar prin intermediul 
relaţiilor directe cu universităţi din Ungaria, burse de studii pe un semestru şi burse de cercetare 
pentru definitivarea lucrărilor de finalizare a studiilor.  
 
Tabelul 20. Situaţia centralizată a burselor acordate în semestrul I al anului universitar 2010/2011 

Studenţi* Burse  Burse de 
merit 

Burse de 
studii 

Burse 
sociale 

Cen-trul 
de stu-diu Facultatea 

Total Nr % 
 Nr % Nr % Nr. % 

Alte 
burse 

Raportul 
dintre nr. 

de 
bursieri 
şi nr. de 
studenţi 

Facultatea 
SEU 378 125 33,07 6 1,59 56 14,81 63 16,67 2 113/378 Miercurea 

Ciuc Facultatea 
de Ştiinţe  458 152 33,18 9 1,96 69 15,06 74 16,15 0 135/458 

Târgu 
Mureş 

Facultatea 
STU 828 282 34,06 7 0,84 136 16,42 139 16,79 4 257/828 

Cluj-
Napoca 

Facultatea 
de Ştiinţe 
şi Arte 

187 62 32,08 4 2,13 29 15,5 29 15,5 - 55/187 

Total universitate 1851 621 33.55 26 1.40 290 15.67 305 16.48 6 560/1851
* efectivul de studenţi cu drept la bursă 

 
Conform deciziei finanţatorului, până la obţinerea statutului de instituţie acreditată, universitatea 
vine în sprijinul absolvenţilor săi prin suportarea taxelor aferente examenelor de finalizare a studiilor. 
Universitatea a contribuit la finanţarea Asociaţiilor studenţeşti, care au o activitate susţinută atât în 
ceea ce priveşte reprezentarea studenţilor în diferitele foruri de decizie, comisii cât şi în organizarea 
de diverse activităţi studenţeşti, începând de la taberele pentru boboci, concursuri de specialitate, 
evenimente sportive şi distractive. 

9. Activitatea financiar-contabilă 
Activitatea financiar contabilă a universităţii a fost organizată pe principiul autonomiei 

universitare, la nivelul fiecărui centru funcţionând câte o direcţie economică. Contabilitatea 
instituţiei s-a organizat în conformitate cu Ordinul nr. 1829 din 2003 emis de Ministerul Finanţelor 
Publice, şi s-a condus centralizat, la nivelul celor trei puncte de lucru, în cadrul direcţiilor 
economice, efectuându-se contabilitatea primară a operaţiunilor. Punctele de lucru au desfăşurat 
activitatea financiară în mod autonom, dispunând asupra cheltuielilor în limita bugetului de venituri 
şi cheltuieli aprobat pe anul universitar  2009/2010 de Senatul universităţii. Evidenţa contabilă s-a 
realizat printr-un sistem informatizat, în care datele primare sunt introduse la fiecare centru de 
studiu/punct de lucru, operaţiunile înregistrate sunt trimise lunar în format electronic la Direcţia 
Economică Generală, unde contabilul şef a prelucrat datele şi a întocmit balanţa universităţii. Aceste 
date sunt furnizate contabilităţii Fundaţiei Sapientia pentru întocmirea bilanţului anual consolidat. 

Resursele financiare necesare activităților în anul 2010 au fost asigurate majoritar de Fundaţia 
Sapientia, cu precădere din alocaţii bugetare ale Guvernului Ungar, și din venituri proprii ale 
universităţii. Modul de execuţie bugetară s-aevaluat, după sfârşitul anului financiar, atât la nivelul 
Universităţii, cât şi la nivelul Fundaţiei Sapientia. Rapoartele de execuţie bugetară pe anii 2009 și 
2010 s-au analizat și aprobat de Senat. Cheltuielile cu salariile nu au depăşit procentul de 65%. 
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Cuantumul contribuţiei la cheltuielile de şcolarizare, dezbătut şi aprobat în Senat, s-a adus la 
cunoştinţa candidaţilor şi a cursanţilor. Pentru anul universitar 2010-2011, contribuţiile la cheltuielile 
de şcolarizare sunt cuprinse între 1000-3300 lei. Acestea sunt propuse de către facultăţi şi s-au 
aprobat în Senat, fiind aduse la cunoştinţa studenţilor prin diverse mijloace de difuzare (afişare pe 
site-ul universităţii, la casierie, la avizierele facultăţilor). 
Tot pe baza unor dezbateri în consiliile facultăţilor şi Senat s-au stabilit taxele administrative, 
generate de procesul instructiv-educativ. Cuantumul acestora s-a adus la cunoştinţa cursanţilor prin 
afişare la sediul facultăţilor din centrele de studii şi pe web.  
Bunurile mobile şi imobile deţinute au fost inventariate în perioada noiembrie-decembrie, de comisii 
constituite la nivel de centru de studiu, departamente, laboratoare, iar rezultatul inventarului este 
evidenţiat prin Registrul de inventar. 
Bilanţul contabil anual (vezi anexa Bilanţul contabil pe anul 2010) contul de execuţii bugetare şi 
raportul de gestiune evidențiază că toate cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare, iar veniturile încasate şi destinaţia lor evidenţiază caracterul non-profit al Universităţii. 
Bilanţul şi contul de execuţie bugetară se va transmite Fundaţiei. 
La finele anului universitar şi la finele anului fiscal - în Senatul Universităţii Sapientia s-au efectuat 
analize pe baza datelor din bugetul de venituri şi cheltuieli, întocmită de compartimentul 
contabilitate.  
Prin decizia Consiliului Director a fost numit un auditor intern care analizează independent şi 
obiectiv activitatea din cadrul unităţilor universităţii Sapientia din punct de vedere al eficienţei şi 
conformităţii cu regulamentele în vigoare. Auditorul intern „controlează gestiunea şi funcţionarea 
unităţilor organizaţionale din cadrul sistemului Sapientia în conformitate, atât cu legislaţia în vigoare, 
cât şi cu regulamentele interne, deciziile luate de către conducere, dar şi din punctul de vedere al 
respectării obligaţiilor contractuale”. Auditorul intern a desfăşurat activitatea sub îndrumarea şi 
supravegherea directă a preşedintelui Fundaţiei Sapientia, conform planului anual de auditare, 
precum şi pe baza ordinelor de auditare ocazionale, emise de către acesta. Rezultatul auditului a fost 
prezentat conducerii universităţii.  

Veniturile realizate din contribuţii la cheltuielile de studii şi din taxe administrative reprezintă 
o parte importantă a veniturilor proprii ale facultăţii, și au fost încadrate în bugetul acesteia¸ fiind 
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de procesul instructiv-educativ (dotări, cheltuieli 
materiale, servicii, etc.) 

După cum se poate observa din figura 5, anul 2010 ca și ultimii ani dealtfel, se caracterizează 
printr-un nivel scăzut al investițiilor. Acest trend trebuie schimbat în cel mai scurt timp, pentru a nu 
periclita viitorul instituției. 

 

Structura cheltuielilor pe ani calendaristici şi situaţia cumulată
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Figura 5. Structura cheltuielilor anuale 
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10. Relaţiile naţionale şi internaţionale 
La ora actuală Universitatea Sapientia a semnat acorduri de cooperare cu numeroase universităţi din 
România, Ungaria şi Slovacia. Există un Protocol de parteneriat strategic între Universitatea 
„Politehnica” din Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Tehnice şi Economice din Budapesta şi 
Universitatea Sapientia, semnat în 2005 cu ocazia şedinţei comune a guvernelor României şi 
Ungariei. În 2010 a fost semnat acordul de cooperare cu Universitatea din Miskolc, Universitatea 
Pannon din Veszprém şi Colegiul Universitar Economic din Budapesta, iar acordurile cu 
Universitatea din Pécs, respectiv Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta au fost reînnoite. 
La nivelul facultăţilor şi catedrelor există cooperări cu numeroase alte universităţi din Europa sau 
America, iar Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc este membru fondator 
în Asociaţia Facultăţilor de Ştiinţe Economice din România. Există importante cooperări de cercetare 
cu institutele Academiei Maghiare de Ştiinţă şi numeroase instituţii de cercetare din ţară în cadrul 
diferitelor proiecte (Globe, CEEX, PN, KFKI etc). 
Un eveniment de o importanţă remarcabilă în privinţa relaţiilor instituţionale o constituie organizarea 
în iunie 2010 a Forumului universitar româno-maghiar la Cluj, cu participarea membrilor Conferinţei 
rectorilor din Ungaria şi personalităţilor din România şi Ungaria (Președintele academiei de științe, 
rectori, etc) cu rol definitoriu în formarea politicii educaţionale din cele două ţări – conducători de 
instituţii, experţi şi politicieni, preşedinţii Academiilor de Ştiinţă şi alţi specialişti din domeniu  

11. Asigurarea calităţii 
Anul 2010 a fost un an special în viața universității, atât prin numărul mare de programe ce au ajuns 
la evaluare internă și externă, cât și datorită solicitării evaluării instituționale în scopul acreditării. Ca 
urmare a existat o preocupare constantă pentru implementarea şi îmbunătăţirea continuă a 
standardelor de calitate. Evaluarea externă pozitivă a instituției, evaluarea pozitivă a celor 5 
programe de studii reevaluate, a celor 5 programe evaluate de prima dată, ca și autorizarea provizorie 
dobândită de alte 7 programe atestă laolaltă importanță care s-a acordat acestui aspect. Se poate 
spune că din cele 30 de programe existente la începutul anului universitar 2010/2011, mai bine de 
jumătate au primit calificative pozitive în anul 2010, care se adaugă la cele 7 programe acreditate în 
2008 și 2009. 

Cu toate acestea se poate afirma că instaurarea unui climat pentru o activitate de calitate în 
toate domeniile de abia acum începe. Anul 2010 a însemnat pe lângă finalizarea reglementărilor 
majorității domeniiilor de activitate, și revizuirea principalelor documente și proceduri, elaborarea 
unor proceduri noi, considerate necesare în activitatea instituției. Se poate afirma că sunt create 
condițiile unei activități didactice, de cercetare și manageriale de nivel, în concordanță cu misiunea şi 
obiectivele asumate. Cadrul reglementărilor fiind stabilit (vezi tabelul 21, cu privire la regulamente şi 
proceduri), urmează doar aplicarea consecventă în viața de toate zilele. 

 
Tabelul 21. Regulamente si proceduri folosite în activitatea universității 

Lista regulamentelor valabile în cadrul Fundaţiei Sapientia - Universitatea Sapientia 
 

Domeniul Regulament  Anul 
introducerii 

Anul adoptării 
ultimei variante 

Carta Universităţii  3/2001.06.06 1045/2011.02.25 
Codul Etic  491/2007.04.27  
Regulamentul CEAC  507/2007.05.25  
Organigrama Universităţii 247/2004.10.22 808/2009.04.24. 
Regulamentul intern de funcţionare  512/2007.06.22  

General 

Regulament de alegeri  506/2007.05.25  
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Regulamentul privind ocuparea posturilor 
didactice  

24/2002.07.02 926/2010.03.26 

Regulamentul de studii în sistemul cu credite 
transferabile  

61/2001.10.26 930/2010.05.28 

Regulament privind circulaţia şi păstrarea 
documentelor şi nomenclatorul 
documentelor de arhivă  

253/2004.02.03.  

Regulament privind comunicarea internă -  701/2008.07.18  
Regulament privind afişarea documentelor – 513/2007.06.22  
Regulament privind utilizarea siglelor 34/2002.07.02  
Regulament de utilizare a autovehiculelor 
universităţii  

36/2002.07.02  

Regulament privind deplasările  36/2002.07.02 650/2008.04.04 
Regulament de utilizare a telefoanelor  36/2002.07.02  
Regulamentul de protocol  36/2002.07.02  
Atribuirea competenţelor (Funcţii de 
conducere –responsabilităţi)  

700/2008.07.18  

Regulamentul de funcţionare a comisiei de 
etică  

491/2007.04.27  

Regulamentul de funcţionare a Editurii 
Scientia  

525/2007.07.19  

Regulamentul de publicare al Editurii 
Scientia  

526/2007.07.19 848/2009.07.24 

Regulamentul de distribuire a publicaţiilor 
Editurii Scientia  

849/2009.07.24.  

Regulamentul de funcţionare a Bibliotecii  557/2007.10.12  
Regulamentul de gestionare a granturilor şi 
contractelor externe 

994/2010.10.22.  

Regulament de admitere  8/2001.06.06 932/2010.05.28. 
Regulamentul activităţii fundraising 
(Fundaţia Sapientia) 

2006.03.25   

Regulamentul de organizare funcţionare a 
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Umaniste 
din Miercurea Ciuc  

324/2005.07.22 810/2009.04.24. 

Regulamentul de organizare funcţionare a 
Facultăţii de Ştiinţe din Miercurea Ciuc 

566/2007.10.12  

Regulamentul de organizare funcţionare a 
Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din 
Târgu-Mureş  

573/2007.11.16  

Managerial 

Regulamentul de organizare funcţionare a 
Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca  

627/2008.02.29  

Regulamentul de acordare a burselor  9/2001.06.06 931/2010.05.28 
Regulamentul de cămin  576/2007.11.16  

Studenţeşti 

Statutul organizaţiilor studenţeşti  593/2007.12.07  
 

Proceduri utilizate în activitatea Fundaţiei Sapientia- Universitatea Sapientia 
 

Domeniul Proceduri Anul 
introducerii 

Anul adoptării 
ultimei variante 

Proceduri operaţionale 
manageriale 

Organizarea şi funcţionarea comisiei 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – 
RO (Procedura de lucru CEAC) 

507/2007.05.25. 827/2009.05.22 2009 

 31



Fundaţia Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca                                             Raport asupra stării instituției 

 

Taxele administrative  684/2008.06.19 1010/2010.11.26. 
Procedura de dobândire a granturilor IPC 575/2007.11.16 2008.11.03 
Procedura de întocmire a Statelor de 
funcţii  

521/2007.07.19  

Procedeu de evaluarea a activităţii 
profesionale a studenţilor  

520/2007.07.19  

Metodologia publicării cursurilor şi 
manualelor Universitare  

509/2007.05.25  

Procedeu de conferire a locurilor în 
Cămin (Anexă la Regulamentul de 
cămin) 

576/2007.11.16  

Procedura de stabilire a sancţiunilor 
disciplinare  

709/2008.07.18  

Procedura de derulare a concursurilor pe 
posturi de preparator, asistent şi lector 

926/2010.03.26.  

Procedura de elaborare a programelor de 
studii şi a planurilor de învăţământ  

508/2007.05.25 618/2008.02.01 

Procedura de evaluare internă a 
programelor de studii  

523/2007.07.19  

Instrucţiuni de întocmire a Dosarelor de 
Autoevaluare  

645/2008.04.04  

Procedura de evaluare a cadrelor 
didactice de către studenţi  

449/2006.12.06  

Procedura de evaluare a cadrelor 
didactice de către management  

458/2007.02.09 611/2008.02.01 

Procedura de evaluarea colegială 489/2007.04.27  
Procedura de evaluare a personalului 
didactic auxiliar şi administrativ  

1002/2010.11.26.  

Proceduri privind 
evaluare calităţii 
programelor, a 

personalului şi al 
gradului de mulţumire 

a studenţilor 

Evaluarea gradului de mulţumire a 
studenţilor 

490/2007.04.27  

Activitatea 
economico- financiară 

Lista indicatorilor de performanţă 638/2008.02.29  

 
Implementarea prevederilor Legii nr. 87/2006 privind Asigurarea calităţii în învăţământ a implicat 
realizarea de Comisii de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) la nivel de universitate și facultăți, 
care au elaborat și în anul 2010 rapoartele pentru anul 2009. Dezbaterea acestora a permis elaborarea 
unui plan de măsuri cu privire la îmbunătăţirea calităţii. În urma analizării structurilor de conducere 
s-au adoptat noile reglementări privind alocarea responsabilităţilor la nivel de Universitate şi s-au 
adoptat măsuri noi pentru îmbunătăţirea comunicării interne. În acest cadru se menționează 
realizarea unei comunicări directe prin instaurarea cu periodicitate de o săptămână a Ședințelor 
biroului lărgit al Senatului, unde se dezbat problemele administrative curente și se pregătesc 
deciziile. De asemenea, s-a încetățenit și dezbaterea a problemelor strategice în forumul informal al 
decanilor şi rectorului. 
În sfera activităţii didactice, în anul 2010 s-a adaptat Regulamentul privind ocuparea posturilor 
didactice, fiind reglementate în mod mai riguros o serie de activităţi. Asigurarea calităţii 
managementului financiar a fost permanent în atenţia Senatului şi a Biroului Senatului. Pe lângă 
alocaţiile de la Fundaţia Sapientia, care din anul universitar 2008/2009 se stabilesc în funcţie de 
numărul de studenţi şcolarizaţi, atragerea fondurilor externe în proporţii din ce în ce mai mari 
constituie o preocupare permanentă (conform strategiei în 2011 cca. 18% din cheltuieli vor trebui 
acoperite din venituri proprii).  
Iniţierea unor noi programe de studiu, planificarea lor, monitorizarea şi evaluarea periodică a calităţii 
programelor derulate în Universitate s-a realizat în mod sistematic, cu respectarea unor reguli 
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unitare. Conform strategiei adoptate, un program nou va trebui să îndeplinească simultan o serie de 
condiţii, printre care armonizarea cu piaţa, capacitatea instituţională de derulare, eficienţa economică 
şi nu în ultimul rând corespondenţa cu prescripţiile Standardelor Specifice ARACIS. Procedura 
adoptată, împreună cu regulile generale stabilite de finanţator, au fost validate în decursul anului 
2009-2010, când programele noi au trecut succesiv prin reglementările formulate. Informaţiile cu 
privire la calitatea tuturor programelor, indicatorii sintetici ai acestora (numărul de ore programate în 
orar, repartiţia orelor pe tipul disciplinelor, nr de posturi aferente, nr. titulari şi funcţiile acestora, 
raportul dintre studenţi şi titulari, studenţi şi posturi, modul de îndeplinire a standardelor specifice 
ARACIS etc.) au fost analizate în etapa de autoevaluare, - în cadrul analizelor în senat a Raportului 
CEAC, cât și în etapa de analiză a modului de îndeplinire a standardelor de către noile State de 
funcții. Pentru stabilirea de repere calitative şi cantitative ale programelor de studii, Universitatea, 
prin catedre și facultăți, a colectat şi prelucrat informaţiile curriculare de la mai multe universităţi din 
ţară şi străinătate.  
 
 Proceduri de evaluare obiectivă şi transparentă a rezultatelor învăţării 
Universitatea a îmbunătățit și în acest an regulile privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 
studenţilor. Regulamentul de studii în sistemul de credite transferabile, revizuit în anul 2010, şi 
Procedura de evaluare a activităţii profesionale a studenţilor descriu detaliat întreg procesul de 
evaluare, aici fiind stabilit modul în care se face evaluarea şi notarea, pentru a asigura obiectivitatea 
şi corectitudinea, dar şi responsabilităţile privind înregistrarea rezultatelor şi a depunerii la timp a 
cataloagelor de examen. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a evaluării, cadrul didactic titular a fost 
asistat în majoritatea cazurilor de cadrul didactic care a condus aplicaţiile (seminariile, laboratoarele, 
proiectele) sau de către un alt cadru didactic de specialitate. Modul de evaluare şi notare a fost 
proiectat odată cu programa de studiu şi cu elaborarea Fişei disciplinei. În cadrul acesteia s-au 
stabilit competenţele specifice vizate, examinarea făcându-se în raport cu acestea. Sunt stabilite de la 
început ponderile activităţilor din timpul semestrului în nota finală, realizând astfel o integrare a 
examinării cu predarea şi învăţarea.Titularul de disciplină a comunicat cursanţilor în scris, prin e-
mail sau afişare, cerinţele legate de evaluare şi notare. Majoritatea caterdelor și a cadrelor didactice 
publică pe pagina web sau pe adrese comune cerinţele disciplinelor, împreună cu informaţiile de 
bază ale programelor analitice de care sunt responsabili. Ca urmare a auditării externe, începând din 
anul 2010 Regulamentul şi Procedura sunt postate pe site-ul Universităţii, putând fi consultat de toate 
părţile implicate.  
 
Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 
În anul universitar 2010-2011, activităţile didactice din Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca sunt 
normate conform legislaţiei în vigoare. Normele didactice sunt acoperite de 187 cadre didactice 
titulare cu norma de bază la universitate și 136 asociați (persoanele care desfăşoară activităţi 
didactice, în calitate de cadre didactice asociate, au depus la Rectorat declaraţiile pe propria 
răspundere).  
Potenţialul didactic şi ştiinţific ridicat al corpului profesoral este subliniat de cei peste 106 de doctori 
și de cei 69 de doctoranzi. 
Raportul dintre numărul cadrelor didactice titulare (187) şi numărul de studenţi la programele de 
licenţă (1940) este în medie de 1/10 studenţi la un cadru didactic, diferenţiat pe tipuri de programe de 
studiu. Acest raport este în concordanță cu valorea stabilită în Senat în urma analizelor comparative, 
în coroborare cu prescripţiile ARACIS.  
Evaluarea cadrelor didactice titulare pe următoarele coordonate: evaluarea de câtre management 
bazată pe autoevaluarea, evaluarea colegială, şi evaluarea de către studenţi, a fost parcursă în 
integralitate și în 2010. Este drept că din lipsa unor măsuri de stimulare pecuniară a cadrelor 
didactice cu rezultate valoroase, această activitate pare să intre în formalism.  
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Gradul de mulţumire a studenţilor a fost evaluat și în 2010 printr-o procedură elaborată şi 
adoptată de Senat.  
Pentru o analiză corectă de către management a evoluției instituției, conducerea a făcut eforturi 
susținute pentru realizarea unui sistem informatic fiabil, care să răspundă specificului universității: 
Acesta asigură până în prezent acoperirea următoarelor domenii: 
 - activităţile financiare,  
 - evaluarea activităţii de cercetare, 
 - administrarea activităţilor educaţionale (de la admitere până la finalizarea studiilor) 
studenţilor, 
 Universitatea dispune de o Bază de date completă on-line pentru colectarea, analiza şi 
prelucrarea datelor privind activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor. 
In scopul dezvoltării sistemului informatic, s-a demarat tratativele pentru implementarea sistemului 
NEPTUN. 
             Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studiu şi după caz, 
certificatele, diplomele şi calificările oferite 
Universitatea a oferit și oferă în continuare informaţii cu privire la programele de studiu, despre 
modul de organizare a procesului instructiv/educativ etc. Comunicarea informaţiilor, prin site-ul 
universităţii şi a facultăţilor, prin mass-media, prin pliante, prin intermediul Caravanei Admiterii, 
prin Conferinţe de presă, în cadrul Zilelor Porţilor Deschise, prin alte acţiuni de promovare a 
imaginii universităţii s-a făcut cu precădere în limba maghiară. Pe lângă aceste informaţii, site-ul 
cuprinde subpagini cu date relevante în limba română. In anul 2010 s-a reușit ca fiecare facultate să-
și îmbunătățească site-ul propriu, postând informaţii și despre cadrele din facultate cu toate datele 
relevante (personal academic, incluzând CV-ul fiecăruia, principale preocupări ştiinţifice, inclusiv 
lista de lucrări). Un loc important în ansamblul informaţiilor îl ocupă prezentarea detaliată a 
programelor de studiu, a competenţelor ce pot fi dobândite în urma parcurgerii lor, informaţii utile 
despre programarea activităților didactice şi a evaluărilor. De asemenea, pe paginile web se află şi 
materiale destinate candidaţilor la studii şi cursanţilor (Ghidul studentului).  
Analizele din anul 2010 au semnalat că pentru îmbunătățirea imaginii universității este nevoie de o 
mai mare implicare a tuturor forurilor de conducere a corpului profesoral și a studenților. Bunele 
practici, rezultatele încurajatoare se cer a fi popularizate într-o măsură mai mare ca până acum.  
Suntem conştienţi de faptul că, dat fiind specificul universităţii – existenţa a trei centre de studii 
situate la o distanţă apreciabilă, diversitatea mare a programelor de studii în cadrul aceluiaşi centru – 
o adevărată cultură instituţională se clădeşte în timp. Evaluarea internă ca și cea externă care o 
validează, efectuată în anul 2010, ne-a demonstrat că suntem pe un drum bun. Existenţa voinţei 
comune, manifestate în hotărârile Senatului Universităţii respectiv ale consiliilor facultăţilor, 
constituie o chezăşie a evoluţiei ascendente a instituţiei noastre. Trebuie doar să găsim căile de 
implicare  în activitatea de zi cu zi a corpului profesoral, a studenților și a personalului didactic 
auxiliar și administrativ. 
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