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REGULAMENTUL PROGRAMELOR DE PROMOVARE A 

TALENTELOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII SAPIENTIA 

 

I. Principii de bază 

Universitatea Sapientia derulează un Program de Promovare a Talentelor cu scopul de a 

facilita dezvoltarea talentelor în rândul studenților. Modul realizării acesteia se poate formula 

astfel: 

a) Ca parte a programului oferă studenților modele de carieră și oportunități, care 

asigură un mediu potrivit pentru realizarea intelectuală.   

b) Oferă sprijin studenților talentaţi, de la admitere până la absolvirea studiilor, îi 

ajută în progresul lor de la programul de licență (BSc) la programul de master 

(MSc), și încearcă să-i promoveze pe cei mai buni într-un program de doctorat 

(PhD).  

c) Prin canalele destinate acestui scop menține legătura în mod activ cu liceele, 

instituțiile, universitățile, institutele de cercetare și atelierele de creație 

intelectuală la care absolvenții universității se pot angaja ulterior.    

d) Scopul final al acestuia este pe o parte sprijinirea celor mai talentați studenți 

care doresc să devină cadre didactice/cercetători, iar pe de altă parte asigurarea 

câtor mai mulți profesioniști cu pregătire excepțională pentru domenii de 

activitate din afara universității. 

2. Promovarea talentelor se desfășoară în primul rând în cadrul departamentelor, în cadrul 

colectivelor și institutelor de cercetare, prin activitate de cercetare studențească desfășurată 

sub îndrumarea coordonatorilor științifici. La Universitatea Sapientia este o cerință generală 

ca toate cadrele didactice ale universității să sprijine promovarea talentelor, după posibilități.  

3. Cadrul organizațional al promovării talentelor este asigurat prin Programul de Promovare a 

Talentelor lansat de Universitatea Sapientia, cuprinzând într-un sistem unitar formele care au 

funcționat cu succes și până în prezent (cercuri științifice studențești, colegii de specialitate, 

cercuri de autoformare).   

4. Ca și conținut, Programul de Promovare a Talentelor înseamnă o formare specială realizată 

conform unui plan de lucru individual, al cărui scop nu este îndeplinirea strictă a cerinţelor 

unui anume program de studiu, ci obţinerea de rezultate profesionale măsurabile cu exigență 

științifică/artistică realizate în cursul formării. 

Decizia Senatului nr. 

1722/2015.07.17 – Anexa nr. 4.a 
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II. Organizarea Programului de Promovare a Talentelor 

1. Forme de promovare a talentelor  

a) Cercurile Științifice Studențești asociate la departamente, colective, respectiv 

institute de cercetare reunesc studenţii care desfășoară activități de cercetare lângă 

personalul de cercetare științifică al Universității, în domenii de specialitate înrudite, 

unde activitatea științifică a studenților se desfășoară în grupuri. Baza activității 

derulate în cadrul cercurilor științifice studențești este cercetarea individuală 

efectuată sub îndrumarea coordonatorilor științifici, fiind organizate periodic și 

prelegeri, conferințe sau alte evenimente științifice. Pregătirea studenților pentru 

participarea la Conferințele Cercurilor Științifice Studențești se desfăşoară 

predominant în acest cadru.    

b) În cazul acelor domenii științifice, unde activitatea se desfășoară în mod 

individual, cadrul instituțional al promovării talentelor este programul de tutorat. 

În acest caz – în baza condițiilor publicate de către departamente – cu fiecare student 

participant la program se ocupă câte-un cadru didactic, în cadrul unei anumite 

tematici. Scopul: pregătirea pentru desfășurarea activității de cercetare, respectiv 

participarea la CCȘS.  

c) Colegiile de specialitate cuprind activități desfășurate în grup, în cadrul cărora pe 

lângă munca științifică se efectuează în mod regulat și alte activități comunitare 

(cunoștințe generale, dezvoltarea comunității, stil de viață sănătos, educație morală, 

predare de limbi străine etc.). Colegiile de specialitate sunt lansate de către 

departamente / grupe de departamente într-un anumit domeniu științific, oferindu-le 

și asigurându-le studenților colegiului cadrul activităților auxiliare pregătirii 

profesionale și posibilitatea practicării acestora. 

2. Coordonare 

1. Prin Decizia nr. 166/2015.03.27 a Senatul Universității Sapientia a înființat Comisia pentru 

Excelență Studențească (Egyetemi Tehetséggondozási és Diákköri Tanács – ETDT) (în 

continuare: Comisie).  

Principalele atribuții ale Comisiei: 

a) Formulează propuneri către Senatul Universității privind regulamentul 

Programului de Promovare a Talentelor, respectiv modificările necesare ale 

acestuia. 

b) Supraveghează promovarea talentelor în cadrul Universității, coordonează 

activitatea cercurilor științifice studențești, și dacă este necesar, formulează 

propuneri și inițiază modificări cu scopul de a îmbunătăți activitatea de promovare 

a talentelor. 
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c) Ajută organele de conducere ale Universității în luarea deciziilor privind 

promovarea de talente.  

d) Ține legătura cu comisiile pentru promovarea talentelor care funcționează la 

nivelul facultăților, precum și cu organizațiile studențești din cadrul acestora.  

e) Verifică procesul de admitere (aplicare, selectare) în program. 

f) Formulează propuneri către conducerea Universității privind bursele și alte premii 

care se atribuie în baza rezultatelor obținute în cadrul programului de promovare a 

talentelor. 

g) Răspunde pentru activitatea Universității de obținere de fonduri pentru 

promovarea talentelor. 

h) Ține evidența rezultatelor obținute în urma activității de promovare a talentelor. 

i) Colaborează cu comisiile pentru promovarea talentelor și cu organizațiile 

studențești din cadrul facultăților în organizarea Conferințelor Cercurilor 

Științifice Studențești și a altor evenimente de promovare a talentelor. 

j) Avizează propunerile privind înființarea unor colegii de specialitate, și le 

transmite Senatului Universității spre aprobare. 

k) Supraveghează și evaluează activitatea colegiilor de specialitate. 

l) Alte activități legate de promovarea talentelor. 

2. Coordonarea activităţii specifice la nivel de facultate se realizează de către comisiile pentru 

promovarea talentelor din cadrul fiecărei facultăți ale Universității Sapientia. Președintele 

Comisiei pentru Promovarea Talentelor la nivel de facultate este o persoană desemnată de 

către Consiliul Facultății. Membri ai acesteia sunt în mod obligatoriu coordonatorii CCȘS din 

cadrul departamentelor și/sau coordonatorii colectivelor de cercetare/tutorii, 

reprezentantul/reprezentanții, responsabili colegiilor de specialitate, precum și reprezentanții 

CCȘS desemnați de către organizațiile studențești. Numărul membrilor comisiei poate fi 

extins conform deciziei facultăţii, iar în cazul unei comisii mixte dintre două facultăţi 

membrii acesteia se stabilesc prin acordul părţilor vizate.    

Atribuțiile Comisiei pentru Promovarea Talentelor din cadrul facultăţilor: 

1) Supraveghează promovarea talentelor în cadrul facultății, coordonează activitatea 

cercurilor științifice studențești, și dacă este necesar, formulează propuneri și inițiază 

modificări cu scopul de a îmbunătăți activitatea de promovare a talentelor. 

2) Coordonează organizarea Conferințelor Cercurilor Științifice Studențești (CCȘS) la 

nivel de facultate, în colaborare cu organizațiile studențești.  

3) Sprijină organele de conducere ale facultății în adoptarea deciziilor privind 

promovarea talentelor. 

4) Menține legătura cu Consiliul pentru Excelenţa Studenţească și comisiile CȘS ale 

celorlalte facultăți din cadrul Universității, precum și cu organizațiile studențești. 

5) Ține evidența rezultatelor obținute în urma activității de promovare a talentelor. 

6) Întocmește rapoarte privind rezultatele obținute în cadrul programului de promovare a 

talentelor desfășurat la nivel de facultate, respectiv formulează propuneri în privința 

atribuirii burselor și a altor premii. 
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7) Avizează propunerile privind înființarea unor colegii de specialitate la nivel de 

facultate, și le înaintează către Consiliul Facultății spre aprobare.  

8) Alte activități legate de promovarea talentelor. 

3. Colegiile de specialitate funcționează în baza unui regulament propriu intern, elaborat de 

către consiliul colegiului și aprobat de către Consiliul Facultății. 

III. Derularea programului de promovare a talentelor 

1. Modalități de admitere în program 

a) prin selectare 

Unul dintre modalitățile de admitere în program este prin selectare. Condițiile 

acesteia pot fi determinate conform particularităților fiecărei domenii profesionale, 

în baza propunerilor coordonatorilor/tutorilor. Studenții selectaţi sunt invitați să 

participe în Programul de Promovare a Talentelor din cadrul Universității Sapientia. 

Intenția de participare se comunică prin aceeași modalitate ca și în cazul înscrierii 

individuale (fișă de înscriere, plan de lucru). Facultățile își pot stabili metodologia și 

criteriile proprii privind modul de selectare participanților. Această modalitate oferă 

posibilitatea de a participa la programul de promovare a talentelor și acelor studenți, 

care pe parcursul studiilor nu prezintă o performanță solidă, dar într-un anumit 

domeniu se dovedesc a fi deosebit de  talentați, conform evaluării profesorilor lor.     

b) prin înscriere 

În programul de promovare a talentelor se poate înscrie orice student activ al 

Universității Sapientia de la programele de învățământ cu frecvență. Înscrierea se va 

depune la Comisia de Promovare a Talentelor al facultăţii, cu anexarea planului de 

activitate. Prin semnarea fișei de înscriere coordonatorul științific își asumă 

răspunderea pentru îndrumarea studentului și aprobă planul de activitate. Apelul de 

înscriere și formularul documentelor necesare vor fi publicate pe site-urile 

facultăților. 

c) prin admitere la colegiul de specialitate 

Colegiile de specialitate pot derula un procedură de admitere reglementat în cadrul 

propriului regulament de funcționare. Studenții declarați admiși sunt invitați și în 

Programul de Promovare a Talentelor. Liderul colegiului de specialitate va transmite 

Comisiei pentru Promovarea Talentelor din cadrul facultăţii lista studenților 

declarați admiși în termen de două săptămâni de la adoptarea deciziei de admitere.   

2. Evaluarea și recunoașterea performanței 

a) bursă 

Fiecare student participant în program, care a obținut un rezultat corespunzător și a 

cărui performanță este susținută și de către coordonatorul/tutorul său, poate aplica 

pentru bursă. Criteriile de acordare, caracterul, perioada și suma bursei vor fi 
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stabilite de către facultăți în baza fondurilor disponibile. Bursele se acordă în funcție 

de performanță la propunerea Comisiei de Promovare a Talentelor al facultăţii, în 

baza deciziei Consiliului Facultății.  

b) certificat 

Fiecare student participant în program, care a obținut un rezultat corespunzător și a 

cărui performanță este susținută și de către coordonatorul/tutorul său, poate primi un 

certificat atașat la diploma în limba maghiară, eliberată de către Universitatea 

Sapientia, care certifică participarea cu succes la programul de promovare a 

talentelor. Certificatul poate constitui un avantaj la înscrierea la programele MSc și – 

pe termen lung – PhD organizate de către Universitatea Sapientia. 

IV. Drepturile și obligațiile studenților participanți în program 

1. Obligațiile studenților 

a) Studentul are obligația de a participa la evenimentele Universității, și să se 

prezinte la conferințele științifice/artistice organizate în cadrul facultății. 

Universitatea se așteaptă ca studentul să reprezinte instituția cu competenţă şi 

demnitate şi la evenimentele din afara universității. 

b) Studentul are obligația de a se consulta cu coordonatorul său științific în privința 

programului de lucru, și de a-și îndeplini activitatea științifică/artistică în baza 

acestuia.  

c) Studentul are obligația de a urmări regulamentele și deciziile Universității și ale 

Programului de Promovare a Talentelor, și de a respecta spiritualitatea și valorile 

instituției. În cadrul activității sale științifice/artistice are obligația de a respecta 

regulile etice ale Universității Sapientia, precum și normele etice ale vieții științifice 

în general.   

d) Studenții din ultimii ani care participă la programul de promovare a talentelor au 

obligația de a-și supraveghea colegii din anii mai mici, ajutându-i în activitatea lor, 

și să le atragă atenția asupra posibilităților oferite prin Programul de Promovare a 

Talentelor. 

2. Beneficii pentru studenți 

a) Pentru studenții participanți la Programul de Promovare a Talentelor poziţia de 

cercetare în cadrul colectivului de cercetare/institut/departament/ din care face parte 

– în măsura posibilităților – poate asigura următoarele beneficii: contribuție la 

fotocopiere, taxa de participare la conferințe/concursuri artistice și profesionale, 

transport și cazare, cheltuieli legate de munca pe teren, servicii de bibliotecă (acces 

la exemplarele obligatorii ale publicaţiilor din biblioteca 

departamentului/institutului). 
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b) Studentul are dreptul de a utiliza echipamentele și bibliografia necesară pentru 

desfășurarea activității sale cu permisiunea și sub supravegherea coordonatorului 

științific. Studentul poate aplica împreună cu coordonatorul său științific pentru 

achiziția unor mijloace necesare în îndeplinirea activităților științifice/artistice. 

c) Rezultatul activității de publicare studențească intră sub incidenţa prevederilor 

legate de protecţia drepturilor intelectuale.  

d) Studenții care prezintă performanțe solide pot primi o recomandare din partea 

coordonatorului științific sau a coordonatorului de promovare a talentelor din cadrul 

facultății pentru anumite granturi: ex. bursă specială, concursuri de proiecte ale 

fundației, conferințe naționale și internaționale, vizite de studiu, sesiuni de formare 

în străinătate, cursuri de formare profesională organizate în cursul verii, burse 

Erasmus.   

V. Atribuțiile cadrelor didactice participante în program și recunoașterea activității 

acestora 

1. Atribuțiile coordonatorului 

Sarcina cadrului didactic (coordonator științific/tutor) este să ajute studentul în elaborarea 

subiectului care îl interesează, și să sprijine studentul în progresul său profesional general. 

Responsabilitatea coordonatorului științific/tutorului este să implice studentul în proiectele de 

cercetare, în cazul în care criteriile concursului permit acest lucru. Rolul coordonatorului 

științific/tutorului este de asemenea să sprijine studentul prin următoarele:  

a) Acordă ajutor în alegerea temei, respectiv - în funcție de tradițiile 

facultății/institutului - asigură publicarea temelor ştiinţifice/artistice. 

b) Urmăreşte activitatea profesională a studentului și stă la dispoziția acestuia în 

cadrul consultațiilor oricând este necesar. 

c) Acordă sprijin profesional studentului în obținerea burselor, precum și în privința 

participării la conferințe și a posibilităților de publicare. 

d) Informează studenții despre posibilitatea participării la programul de promovare a 

talentelor. 

e) Certifică, prin semnătura sa, existența performanțelor specificate de către student pe 

formularul de aplicare pentru bursă. 

f) Acordă consultanță în pregătirea lucrării CCȘS, și aprobă înscrierea studentului la 

CCȘS.  

g) Acordă ajutor în organizarea evenimentelor științifice legate de cercurile 

studențești. 

2. Recunoașterea activității coordonatorilor 
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Conducerea facultății ţine cont de munca coordonatorului științific, aceasta fiind apreciată cu 

ocazia evaluării anuale a activității cadrului didactic. Cadrele didactice care sunt activi și 

înregistrează succese dovedite în promovarea talentelor (îndrumare și/sau organizare), pot 

avea parte de beneficii, respectiv recompense morale și financiare din partea Universității 

Sapientia.  

VI. Finanțarea Programului de Promovare a Talentelor 

1. Resurse  

a) Subvențiile destinate finanțării Programului de Promovare a Talentelor din cadrul 

Universității Sapientia sunt alocate din buget la nivel de universitate, respectiv 

facultate, iar gestionarea acestora are loc separat, adică pot fi utilizate numai pentru 

acest scop.  

b) Fondul necesar pentru asigurarea beneficiilor destinate studenților care participă 

la programul de promovare a talentelor pot fi asigurate prin alocările bugetare 

destinate studenţilor, respectiv donaţiile cu scop de burse încasate de către 

Universitate (care nu deservesc alt scop). 

c) Sumele subvențiilor apar la fiecare facultate în parte, și includ și întreținerea 

colegiilor de specialitate. Sumele destinate întreținerii colegiilor de specialitate se 

planifică separat în bugetele facultăților.  

d) Universitatea Sapientia poate aloca anual în bugetul de venituri şi cheltuieli o 

sumă stabilită acoperită din resursele financiare proprii sau subvenții pentru 

îndeplinirea atribuțiilor de promovare a talentelor la nivel de universitate. În privința 

utilizării acesteia va decide Senatul Universității, la propunerea Comisiei pentru 

Excelență Studențească (ETDT).  

e) Activitatea generală de promovare a talentelor sau îndeplinirea concretă a unor 

sarcini poate fi finanțată și din surse externe, din subvenții ocazionale. Aceste 

subvenții pot proveni de la alte instituții, întreprinderi, persoane fizice, fundații, sau 

pot fi finanțări/granturi obținute. Aceste finanțări se vor utiliza la nivelul și pentru 

scopul pentru care au fost destinate. În cazul în care subvențiile nu au un destinatar 

anume, în privința utilizării acestora va decide Senatul Universității, la propunerea 

Comisiei pentru Excelență Studențească (ETDT). 

2. Utilizare 

a) Din fondul de cheltuieli materiale alocat unei facultăți în acest scop pot fi 

finanţate îndeplinirea unor sarcini specifice (cheltuieli de administrare, organizare 

conferințe, cheltuieli de transport, taxe de participare la conferințe, dezvoltarea bazei 

de bibliografie, alte evenimente etc.), respectiv îndemnizațiile destinate studenților 

care participă în programul de promovare a talentelor. 
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b) Activitățile desfășurate la nivel de universitate se finanțează din resursele 

financiare alocate, cum ar fi fondurile destinate pentru acordarea primelor şi 

recompenselor.  

c) În cazul în care una dintre facultățile Universității Sapientia câștigă dreptul de a 

organiza oricare dintre secțiunile Conferinței Științifice Studențești din Transilvania 

(Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia – ETDK), sau orice alt eveniment de 

promovare a talentelor echivalent cu aceasta în rang și dimensiuni, o parte a 

cheltuielilor necesare pentru derularea acestuia poate fi alocată din bugetul central al 

Universității, cu aprobarea Senatului Universității și la propunerea Comisiei pentru 

Exelență Studențească (ETDT).  

d) Colegiile de specialitate își finanțează propria funcționare din resurse alocate din 

bugetul facultăților, respectiv din finanțări/granturi obținute, și au obligația de a 

întocmi un raport privind gestionarea anuală a acestora pentru conducerea facultății. 

 

Cluj-Napoca, 10 iulie 2015 

 

 

 

dr. Balog Adalbert 

Președintele Comisiei pentru Excelență 

Studențească (ETDT) 

 

Hauer Melinda 

Secretarul Comisiei pentru Excelență 

Studențească (ETDT) 
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Anexă 

 

Enumerarea unităților organizaționale (enumerarea se va completa conform situației 

actuale) 

Colegii de specialitate 

1) Colegiul de specialitate Bölöni Farkas Sándor, Miercurea-Ciuc  

(Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium, Csíkszereda) 

http://ghtk.csik.sapientia.ro/hu/boloni-farkas-sandor-szakkollegium 

2) Colegiul de specialitate Kiss Elemér, Târgu-Mureș 

(Kiss Elemér Szakkollégium, Marosvásárhely) 

http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek/kiss-elemer-szakkollegium-eloadas 

Cercuri științifice studențești 

3) Cercul Științific Studențesc, Comisia pentru Promovarea Talentelor, Facultatea de 

Științe și Arte, Cluj-Napoca 

(Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, Tehetséggondozási Bizottsága, Tudományos 

Diákkör) 

4) Cercul Științific Studențesc, Comisia pentru Promovarea Talentelor, Facultatea de 

Științe Tehnice și Administrative, Târgu-Mureș 

(Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Tehetséggondozási Bizottsága, Tudományos 

Diákkör) 

5) Cercul Științific Studențesc, Comisia pentru Promovarea Talentelor, Facultatea de 

Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești, Miercurea-Ciuc  

(Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar, Tehetséggondozási Bizottsága, Tudományos 

Diákkör) 

Activități de tutoriat 

 


