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I. INTRODUCERE 

 

A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

A.1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

A.1.1. Cadrul juridic 

Înfiinţată de către Fundaţia Sapientia din Cluj-Napoca în anul 2001, Universitatea „Sapientia” cu 

sediul în Cluj-Napoca, Str. Matei Corvin, nr. 4 a devenit o instituţie de învăţământ superior particulară 

acreditată în baza Legii nr. 58/2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222 din 3 aprilie 

2012 (Anexa I.1, http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-legea-58-2012.pdf). Instituţia 

integrată în sistemul naţional de învăţământ superior, ca persoană juridică de drept privat şi utilitate 

publică, deţine un patrimoniu propriu, şi funcţionează în baza autonomiei universitare potrivit Cartei 

universitare (Anexa I.2.). Supusă periodic procedurii de evaluare externă a calităţii de către comisia de 

experţi ai ARACIS a obţinut la ultima evaluare, derulată în perioada 3-5 decembrie 2015, calificativul 

încredere (http://arhiva.aracis.ro/345/).  

Identificarea universităţii se realizează prin denumire (Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca), 

logo, sigiliu, ţinută de ceremonie (togă), ziua universităţii (3 octombrie), sediu (Str. Matei Corvin Nr. 

4, Cluj-Napoca, 400112, România) şi adresa web: https://www.sapientia.ro/ro. 

Universitatea este structurată pe trei facultăți care își desfășoară activitatea în patru centre de studiu: 

Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Sfântu Gheorghe. Structura organizatorică actuală a 

universităţii este aprobată prin HG 833/2021 şi 906/2021 (Anexa I.3.a Structura universității – 

programe de licență, Anexa I.3.b – Programe universitare de master). Conform acestora oferta 

educaţională actuală a universităţii constă în 32 de programe de studii de licenţă, respectiv 11 domenii 

de studii de master cu 12 programe de studii.  

A.1.2. Misiunea şi obiectivele instituţiei, integritate academică 

Misiunea Universităţii stabilită prin art. 6. al Statutului Fundaţiei Sapientia şi în Declaraţia 

Fondatorilor privind înfiinţarea Universităţii (Anexa I.4) este preluată în Carta Universităţii (Anexa 

I.2): 

✔ misiunea didactică, defineşte ca prioritară o educaţie universitară performantă şi de înaltă 

calitate, continuând astfel tradiţiile învăţământului superior în limba maghiară din Transilvania, 

contribuind totodată la dezvoltarea sistemului de învăţământ superior românesc. 

✔ misiunea de cercetare ştiinţifică ce implică organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii 

de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, rezultatele obţinute reprezentând sursa 

principală de creştere a competenţei profesionale a cadrelor didactice. 

✔ 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. Continuând tradiţiile 

culturale şi de învăţământ în limba maghiară, Universitatea „Sapientia” își propune ca pe lângă 

educația tinerilor (incluzând şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic) și cercetare 

să devină un forum cultural, științific și profesional al comunității maghiare din România.  

Carta Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca (Anexa I.2.), elaborată și validată conform Legii 

Educației Naționale nr. 1/2011, constituie actul fundamental care trasează liniile directoare ale 

organizării şi funcţionării, statuează o relație specială între organizaţia fondatoare, Fundația Sapientia 

și Universitate, definește misiunea, principiile, funcţiile, obiectivele de bază, structura academică şi 

instituţională a universităţii. Pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor Universitatea şi-a elaborat în 

baza reglementărilor legale în vigoare anexele Cartei: 

✔ Codul de etică și deontologie profesională (Anexa I.2.a);  

file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.1%20-%20Legea%2058_2012_infiintare%20Sapientia.pdf
http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-legea-58-2012.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
http://arhiva.aracis.ro/345/
https://www.sapientia.ro/ro
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.3.a%20%20-%20HG_883_2021.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.3.b%20-%20HG_906_2021.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.4.%20-%20Declaratia%20fondatorilor.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.a%20-%20Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20universitara.pdf
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✔ Regulamentul de studii şi examene (Anexa I.2.b1);  

✔ Regulamentul studiilor de master (Anexa I.2.b2);  

✔ Procedura de evaluare a activităţii profesionale a studenţilor (Anexa I.2.c); 

✔ Regulamentul de alegeri (Anexa I.2.d); 

✔ Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (Anexa I.2.e);  

✔ Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (Anexa I.2.f); 

✔ Regulamentul intern de funcţionare (Anexa I.2.g). 

toate fiind postate pe site-ul Universităţii împreună cu celelalte reglementări interne 

(https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri). Regulamentele 

elaborate sunt revizuite periodic, fiind corelate cu legislaţia în vigoare şi cu normele de aplicare emise 

de ministerul tutelar. 

Pentru perioada 2021-2030 Universitatea a formulat o serie de obiective primordiale (Anexa 5. – 

Principii de dezvoltare strategică):  

✔ Stabilizarea ofertei educaţionale şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei; 

✔ Înfiinţarea şcolilor doctorale;  

✔ Dezvoltarea activităţii de promovare a talentelor; 

✔ Dezvoltarea resursei umane (personal didactic şi administrativ); 

✔ Dezvoltarea activităţii de cercetare; 

✔ Înfiinţarea structurilor de la Sfântu Gheorghe; 

✔ Dezvoltarea relaţiilor instituţionale; 

✔ Accentuarea implicării Universităţii în viaţa publică regională; 

✔ Dezvoltarea organizaţională; 

✔ Dezvoltarea managementului economic; 

✔ Dezvoltarea infrastructurii universitare. 

Membrii comunităţii academice ai Universităţii sunt informaţi cu privire la misiunea şi obiectivele 

instituţiei, luând parte în definirea lor, în stabilirea şi atingerea standardelor de calitate. Informarea 

membrilor comunităţii universitare se realizează prin postarea informaţiilor şi a documentelor pe 

paginile web a Universităţii şi ale facultăţilor; prin buletinul electronic de informare periodică, în 

format electronic. În realizarea obiectivelor studenţii sunt parteneri, punându-se un accent deosebit pe 

încurajarea afirmării personalităţii, dezvoltarea abilităţii lor intelectuale, potrivit talentului şi 

aspiraţiilor lor. 

Planul strategic şi planurile operaţionale anuale sunt concepute în concordanţă cu posibilităţile şi 

aspiraţiile membrilor comunităţii academice, având la bază documentele strategice ale facultăţilor, 

dezbătute şi aprobate de forurile colective abilitate (Consiliile facultăţilor, Senat). Acestea constituie 

documente publice, accesibile pe pagina web a universităţii 

(https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/strategia-de-dezvoltare). Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor prevăzute în planurile operaţionale sunt dezbătute anual în Senat. 

Integritate, libertate academică, autonomie universitară. În scopul asigurării unui climat academic 

transparent şi etic, Universitatea şi-a definit în Codul de etică și deontologie universitară (Anexa I.2.a), 

document cunoscut de comunitatea academică şi profesională, principiile care guvernează activitatea 

în colectivele universităţii. În vederea aplicării prevederilor codului, Universitatea are o Comisie de 

etică universitară care acţionează prin intermediul unor practici şi mecanisme specifice pentru 

menţinerea unui climat bazat pe valori morale, integritate, libertate academică şi pentru apărarea 

autonomiei universitare. Comisia de etică funcţionează în baza propriului regulament (Anexa I.6.a). 

Universitatea face dovada aplicării celor prevăzute în cod prin Raportul anual al Comisiei de etică 

universitară, dezbătut în Senat (Anexa I.6.b).  

Răspundere și responsabilitate publică. Fiind o instituţie particulară de învăţământ superior, 

Universitatea „Sapientia” dispune de practici specifice de auditare internă la principalele tipuri de 

activităţi desfăşurate, punând în evidenţă respectarea angajamentelor asumate, în condiţii de 

transparenţă publică. Rectorul prezintă anual Raportul privind starea Universităţii 

file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b2%20-%20Regulament%20studii%20de%20master.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.d%20-%20Regulamentul%20de%20alegeri%202020-24.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.e%20-%20Codul%20studentilor-Sapientia.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.f%20-%20Regulament_concurs_didactic_US.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.g%20-%20Regulament%20intern%20de%20functionare.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.5%20-%20Principii%20de%20dezvoltare%20strategica.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/strategia-de-dezvoltare
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.a%20-%20Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20universitara.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.6.a%20-%20Regulamentul%20Comisiei%20de%20Etica.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.6.b%20-%20Raportul%20Comisiei%20de%20etica_%202020.pdf
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(https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii), care este o componentă a 

răspunderii publice şi care include capitole referitoare la situaţia financiară a universităţii, situaţia 

programelor de studii, situaţia personalului instituţiei, rezultatele activităţilor de cercetare, situaţia 

asigurării calităţii activităţilor în cadrul Universităţii, situaţia respectării eticii universitare şi a eticii 

activităţilor de cercetare, situaţia posturilor vacante, situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din 

promoţiile precedente. Raportul anual al Rectorului se prezintă şi se avizează în Consiliul de 

administraţie, se dezbate şi se aprobă în Senatul Universităţii şi, în final, în Consiliul Director al 

Fundaţiei Sapientia. 

 

A.1.3. Resursa umană, conducere şi administraţie 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ 

În anul universitar 2021-2022 Universitatea şi-a început activitatea cu 207 cadre didactice titulare (din 

care 25 profesori, 55 conferenţiari, 126 lectori/şef lucrări, 1 asistent), 13 cadre didactice asociate 

angajate pe durată determinată, şi 142 cadre didactice asociate cu contract de muncă pe durată 

determinată, remuneraţi prin plata cu ora. Numărul cadrelor didactice pensionate angrenate în procesul 

didactic conform legii este 26, dintre care 11 sunt profesori şi 7 conferenţiari, 2 lector şi 6 asistenţi. 

Aceştia ocupă fracţiuni de posturi, fără a depăşi în nici un caz o normă didactică. 

Calitatea personalului didactic este asigurată printr-o recrutare exigentă, derulată conform 

Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice (Anexa I.2.f) elaborat în baza legislaţiei 

naționale. Concursurile didactice sunt organizate semestrial, cu respectarea dispoziţiilor legale privind 

publicarea posturilor (jobs.edu.ro), înscrierea candidaților, derularea examenelor şi validarea 

rezultatelor în consiliile facultăţilor, Consiliul de administrație şi Senat, şi postarea informaţiilor pe 

site-ul universităţii (https://www.sapientia.ro/ro/educatie/cariera). Conform legislației în vigoare 

Universitatea a organizat în anul academic 2020/2021 pentru prima oară examene de promovare, 

asigurând exclusiv evoluţia în carieră a personalului didactic titular din Universitatea Sapientia (Anexa 

I.7).  

Sarcinile didactice şi de cercetare anuale ale personalului didactic titular şi asociat se stabilesc pe baza 

statelor de funcţii, elaborate la nivelul departamentelor, conform Procedurii de întocmire a statelor de 

funcţii (Anexa I.8), sarcinile specifice fiind stipulate în Fişa postului, anexa a contractului individual 

de muncă (model în Anexa I.9.a).   

În activităţile didactice şi de cercetare din cadrul Universităţii „Sapientia” sunt angrenaţi 133 de 

angajaţi ca personal didactic auxiliar şi personal administrativ cu studii de specialitate în concordanţă 

cu specificul postului, respectiv 51 personal operaţional şi de întreţinere. Atribuţiile acestora din urmă 

sunt stabilite în Fişa postului, anexă la contractul individual de muncă (model în Anexa I.9.b).  

Conducerea universităţii 

Conducerea Universității „Sapientia”, a facultăţilor şi a departamentelor este asigurată de cadre 

didactice titulare, având funcţii de profesor, conferenţiar sau şef lucrări/lectori cu titlul ştiinţific de 

doctor (Anexa I.10). Alegerea în funcţiile de conducere s-a realizat conform Metodologiei pentru 

organizarea şi desfăşurarea referendumului de alegere a rectorului (Anexa I.11), Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor (Anexa I.2.d.) şi Regulamentului concursului pentru desemnarea 

decanilor (Anexa I.12). Modul de subordonare a funcţiilor şi responsabilităţilor la nivelul structurilor 

academice şi administrative este prezentat în Organigrama Universităţii revizuită periodic (Anexa I.13) 

şi a celor de la nivel de facultăţilor.  

Organismele de conducere la nivelul Universităţii „Sapientia” sunt Senatul universitar 

(https://www.sapientia.ro/ro/universitate/conducerea-institutei/membrii-senatului) şi Consiliul de 

administraţie (https://www.sapientia.ro/ro/universitate/conducerea-institutei/consiliul-de-

administratie).  

Senatul universitar ales prin votul universal, direct şi secret al membrilor comunităţii academice 

(cadre didactice, cercetători şi studenţi), are în componenţa sa personal academic (75%) şi studenţi 

https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
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(25%) şi îşi desfăşoară activitatea conform unui Regulament propriu de funcţionare (Anexa I.14). 

Senatul are Comisii de specialitate din componenţa cărora fac parte şi studenţii (Anexa I.15 Comisiile 

Senatului). Deciziile Senatului sunt făcute public pe pagina web a instituţiei şi prin buletinul de 

informare periodică în format electronic. 

Consiliul de administrație al Universităţii „Sapientia”, numit de Consiliul Director al Fundaţiei 

Sapientia, este format din rector, prorectori, director general administrativ, decani, delegaţii 

Consiliului Director al Fundaţiei şi secretarul şef al universităţii, funcţionează în baza legislaţiei în 

vigoare şi a Cartei universităţii. Şedinţele săptămânale se desfăşoară conform programului stabilit la 

începutul anului / semestrului, fiind utilizat şi sistemul de video-conferinţă.  

Rectorul ales în conformitate cu rezultatele referendumului prin vot universal, direct şi secret al tuturor 

cadrelor didactice din cadrul Universităţii şi de reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din 

consiliile facultăţilor, dintre candidaţii validaţi de Consiliul Director al Fundaţiei Sapientia, a fost 

confirmat în funcţie de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Anexa I.16 - Ordinul de confirmare a 

Rectorului). Conducerea operativă a Universităţii „Sapientia” este preocupată de dezvoltarea unei 

culturi a calităţii activităţilor de învăţământ şi cercetare şi de gestiune a bunurilor, după cum rezultă şi 

din declaraţia Rectorului (Anexa I.17). Avizul de legalitate asupra tuturor demersurilor pe care le 

întreprind structurile de conducere este asigurat de un consilier juridic.  

Management strategic. Universitatea „Sapientia” şi-a adoptat strategia proprie, cu orizont până în 

anul 2030 (Anexa I.5). Aplicarea strategiei este urmărită prin Planurile operaţionale anuale, iar 

realizarea acestora este monitorizată prin rapoartele anuale dezbătute în Senat. Documentele 

referitoare la managementul strategic sunt făcute publice pe site 

https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/strategia-de-dezvoltare). 

Administrație eficace. Structurile administrative ale Universităţii „Sapientia” sunt organizate la nivel 

central şi la nivelul facultăţilor, respectiv a centrelor de studiu. La nivel central există Secretariatul 

Rectoratului, coordonat de secretarul şef, Direcţia Generală Administrativă, coordonat de directorul 

general administrativ, în subordinea căreia există compartimentele de resurse umane, respectiv 

financiar-contabil. La nivelul centrelor de studiu funcţionează câte un Decanat cu secretariat, respectiv 

o Direcţie Administrativ-Economică, cu compartimentele aferente. Bibliotecile centrelor de studiu 

dispun de personal adecvat cu studii de specialitate, fiind coordonate de câte un şef de bibliotecă (fiind 

încadrate în total 13 persoane).  

 

A.2. Baza materială 

A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare  

Universitatea are în proprietate un patrimoniu generos, compus din clădiri de patrimoniu (Cluj-

Napoca) şi clădiri noi (Cluj-Napoca, Tg. Mureş) ori renovate recent (Miercurea Ciuc) (Anexa I.18 - 

acte de proprietate), dotate în mod corespunzător desfăşurării unei activităţi academice de calitate. 

Universitatea dispune de bază didactică şi de cercetare ştiinţifică aferentă, care contribuie la creşterea 

performanţelor academice şi ştiinţifice ale resursei umane ce se formează în acest cadru.  

Spaţii de învăţământ, cercetare ştiințifică şi pentru alte activităţi.  

Universitatea dispune în trei centre de studiu – Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Miercurea Ciuc – de imobile 

în proprietate (peste 90% din întregul spaţiu folosit – (Anexa I.19. Situaţia spaţiilor de învăţământ), iar 

în centrul de studiu Sfântu Gheorghe, respectiv în Cluj-Napoca şi de imobile închiriate (Anexa I.20.a 

Acte de comodat Spaţiu Sf. Gheorghe, Anexa I.20.b – Act de închiriere Collegium Iuridicum, Anexa 

I.20.c – Acte de comodat Melody). Pentru desfășurarea activităților la disciplina de Educație fizică se 

apelează la spaţii proprii sau închiriate: Târgu Mureş (Anexa I.21.a), Miercurea Ciuc (Anexa I.21.b), 

Cluj-Napoca (Anexa I.21.c) şi Sfântu Gheorghe (Anexa I.21.d).  
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Dotare 

Dotările sălilor de curs, de seminarii cu sisteme audio-video (a se vedea Anexa I.22) facilitează 

predarea, învăţarea şi înţelegerea materialului de specialitate, iar dotarea laboratoarelor cu aparatură 

modernă, instalaţii, utilaje independente este corespunzătoare actului didactic şi de cercetare (a se 

vedea Anexa I.23). În vederea realizării educației online, în instituție se utilizează aplicațiile 

GoogleSuite (Classroom, Meet). Universitatea are în dotare 1115calculatoare cu acces la internet și 

care dispun de softurile aferente activităţii, didactice şi de cercetare, administrative şi de evidenţă 

financiar-contabilă, după caz (Anexa I.24). Instituţia dispune de un sistem performant de 

videoconferinţe care permite interconectarea centrelor de studiu. Universitatea alocă spaţii adecvate 

activităţii de cercetare ştiinţifice – laboratoare şi bază experimentală – prezentate în Anexa I.25. 

Biblioteca universităţii este formată din patru filiale care funcţionează în cadrul centrelor de studiu, 

având săli de lectură (322 locuri) dotate cu un număr suficient de calculatoare şi terminale (27) legate 

în reţea, un fond de carte în continuă creştere (cca. 127500 volume), acces on-line la bazele de date 

ştiinţifice şi la alte servicii specifice (Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, MatSciNet, 

JSTOR etc.), asigură schimburi interbibliotecare, servicii specifice conform cu Regulamentul de 

funcţionare a Bibliotecii. (Anexa I.26). Informaţii detaliate despre bibliotecile din cele patru centre de 

studii sunt prezentate pe web-site-ul acestora. 

Instituția dispune în momentul de faţă de spaţii de cazare proprii la Centrul de studiu Miercurea Ciuc 

(297 de locuri în 90 de camere a 3-4 locuri fiecare), Centrul de studiu Târgu Mureş (256 locuri) şi 

spaţii închiriate la centrul de studiu din Cluj-Napoca (59 locuri) Anexa I.27.a - Contract de închiriere 

Diakonia, Anexa I.20.b - Contract de închiriere Collegium Iuridicum). În centrul de studiu Sf. 

Gheorghe Hotelul studenţesc Fidelitas pune la dispoziţia studenţilor, respectiv oaspeţilor 20 camere cu 

un total de 62 de locuri de cazare (Anexa I.27.b - Contract de închiriere Fidelitas). În toate centrele de 

studii există cantine şi săli de mese (la Miercurea Ciuc cantina fiind în curs de reamenajare). 

Universitatea dispune de 8 camere de oaspeţi la Cluj-Napoca, de 17 la Miercurea Ciuc, 11 la Târgu 

Mureş şi 2 la Sfântu Gheorghe, asigurând cazarea cadrelor didactice şi a studenţilor aflaţi în diferite 

stagii de mobilitate (în cadrul programelor Erasmus+, Makovecz).  

Resurse financiare  
Universitatea „Sapientia” are buget anual constituit din fonduri repartizate de Fundaţia Sapientia şi din 

venituri proprii. Alocaţiile de la Fundaţia Sapientia sigură atât cheltuielile pentru investiţii, pentru 

salarii cât şi o mare parte din cheltuielile de funcţionare, iar veniturile proprii din diferite taxe, din 

cercetare şi servicii contribuie la închiderea balanţei de venituri şi cheltuieli, instituţia neavând creanţe 

faţă de terţi. 

Sistemul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi 

Universitatea „Sapientia” sprijină pe multiple căi studenţii. Celor cu situaţie bună la învăţătură acordă 

burse de merit sau de studii. Studenţii nevoiaşi beneficiază de burse sociale, cumulabile cu bursele de 

studii sau de merit, iar pentru situaţii speciale sau performanţe deosebite realizate Universitatea acordă 

burse ocazionale. Pentru stimularea cercetării ştiinţifice studenţeşti se asigură burse şi premii, 

recompensând activitatea de excelenţă în cercetare. Acordarea burselor studenţeşti se face conform 

Regulamentului de burse (Anexa I.28).  

Personalul administrativ ai serviciilor studenţeşti este format din 13 de angajaţi, care asigură 

funcţionarea în bune condiţii a căminelor, cantinelor şi a bufetelor studenţeşti, precum şi a altor 

facilităţi. În centrele de studiu Miercurea Ciuc şi Târgu Mureş viaţa spirituală a studenţilor este 

suportată de reprezentanţi ai cultelor istorice maghiare din Transilvania. Universitatea asigură de 

asemenea condiţiile de funcţionare pentru birourile organizaţiilor studenţeşti din facultăţi.    

A.3. Cooperarea naţională şi internaţională 

Până la ora actuală Universitatea „Sapientia” a semnat acorduri de cooperare cu 34 universităţi şi 

institute de cercetare din ţară şi din străinătate (https://www.sapientia.ro/ro/relatii-

internationale/institutii-partenere) şi participă în trei reţele în programul CEEPUS. În urma obţinerii 
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Cartei Erasmus (RO CLUJNAP07, EUC-No: 264386-IC-1-2013-1-RO-ERASMUS-EUCX-1), 

Universitatea „Sapientia” a elaborat regulamentele specifice pentru diferitele tipuri de mobilități: 

studențești de studiu și de plasament, ale personalului pentru predare și ale personalului pentru formare. 

Începând din anul academic 2013/2014 Universitatea participă la programele de mobilităţi europene 

Erasmus și Erasmus+, încheind acorduri specifice de colaborare în acest scop cu 58 de instituţii de 

învăţământ superior din 19 state, în cadrul programului Erasmus+ KA103 şi, începând din anul 

universitar 2017/2018, a programului KA107. În urma aplicaţiei depuse în 2020 Universitatea a obţinut 

Charta Erasmus+ pentru perioada 2021-2027. (https://www.sapientia.ro/ro/relatii-

internationale/erasmus/politici-documente) 

Din cauza pandemiei în anul universitar 2019/2020 numărul mobilităţilor a scăzut drastic faţă de cifrele 

din anii precedenţi, fiind necesară adoptarea procedurii pentru rezolvarea cazurilor vis-maior. Acest 

fenomen s-a menţinut şi în 2020/21: în această perioadă participat la mobilităţi de studiu un număr de 

27 de studenţi, la mobilități de plasament un număr de 55 de studenți însemnând că 3.47% din efectivul 

de studenţi a luat parte în mobilităţi, Din partea cadrelor didactice şi administrative 39 persoane au 

participat la mobilități de predare (10) sau formare (29). Totodată universitatea a primit în cadrul 

acestui program 3 studenţi, 6 cadre didactice şi 28 cadre administrative din străinătate (detalii în Anexa 

I.29 ). 

B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

B.1. Conţinutul programelor de studiu 

B.1.1. Structura şi prezentarea programelor de studii 

Structura programelor de studii. Universitatea „Sapientia” realizează pregătirea profesională a 

studenţilor la 32 de programe de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (29 programe de studiu acreditate și 

3 programe autorizate provizoriu), și 12 programe de studiu de master în 11 domenii acreditate, 

conform cu HG în vigoare (Anexa I.3.a şi Anexa I.3.b). Menţionăm că pentru programul de studiu de 

licenţă Ingineria şi protecţia mediului în industrie (Miercurea Ciuc) (240 credite, IF) Universitatea a 

depus la Ministerul Educaţiei cererea de lichidare începând din anul academic următor (Nr. înregistrare 

ME nr. 631/E/DGIU/18.10.2021.).  

Conţinutul programelor de studiu de licenţă şi de master, reflectat prin planurile de învățământ şi 

fișele disciplinelor aferente, se stabileşte astfel, încât să satisfacă cerinţele standardelor generale şi 

standardelor specifice ale comisiilor de specialitate ARACIS, precum şi exigenţele pieţei forţei de 

muncă.  

Relevanţa profesională a programelor de studii este monitorizată de responsabilii programelor de 

studii în concordanţă cu dezvoltarea cunoaşterii din domeniu. 

Diferenţierea în realizarea programelor de studii aparţinând unui domeniu de licenţă se efectuează 

în conformitate cu procentul stabilit prin standardele ARACIS, mai ales prin disciplinele de 

specialitate. 

Oferta de programe de studii de licenţă şi de master a universităţii este completată de programele de 

formare psihopedagogică în vederea obținerii calificării pentru profesia didactică de nivel I şi nivel II 

(Anexa I.30.a), organizate de Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic atât paralel cu 

studiile universitare cât şi în regim postuniversitar (Vezi Anexa I.30.b ).  

B.1.2. Admiterea studenţilor 

Principii ale politicii de admitere la programele de studii oferite de instituţie  

Admiterea studenţilor are loc în baza Regulamentului de admitere al Universităţii şi a 

Regulamentelor/Procedurilor de admitere proprii ale facultăţilor, derivate din prima, toate revizuite 

anual în baza Ordinului Ministrului în vigoare pentru anul universitar în curs. (Anexa I.31 - 

Regulamentul de admitere), modificat şi completat în contextul sistemului de învățământ online 

Înscrierea se face online, numai pe baza diplomei de bacalaureat sau echivalentă, respectiv a 

adeverinţei care înlocuieşte diploma de bacalaureat, recunoscute oficial. Regulamentele în vigoare 

https://www.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus/politici-documente
https://www.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus/politici-documente
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file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.29%20-%20Raport_Erasmus%202020_%202021_semnat.pdf
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prevăd la majoritatea programelor de studii probe de admitere specifice, iar la calculul mediei generale 

de admitere pot fi luate în considerare media generală de la bacalaureat şi – în cazul programelor de 

master – media generală a examenului de finalizare a studiilor. Candidaţii din statele UE sunt înscrişi 

conform procedurilor stabilite de ministerul de resort.  

Cifra de şcolarizare, propusă anual de Senat, la sugestia facultăţilor, vizată de Consiliul de 

administraţie şi aprobată de Consiliul Director al Fundaţiei, se încadrează în cifrele referitoare la 

capacitatea de şcolarizare aprobate de ARACIS, respectiv de MEd. Informaţiile privind admiterea 

(programele de studiu, cifrele de şcolarizare aprobate, criterii de admitere) sunt aduse la cunoştinţa 

celor interesaţi, prin postare pe site-ul universităţii (https://www.sapientia.ro/ro/admitere) şi publicarea 

anuală a Ghidului admiterii (https://www.sapientia.ro/ro/admitere/brosura-de-admitere), care se 

distribuie instituţiilor de învăţământ preuniversitar, asociaţiilor de tineret, birourilor de informaţii 

pentru elevi din zonele geografice interesate.  

Promovarea Universităţii şi a programelor sale de studiu prin presă, radio, televiziune, pliante, afişe, 

târguri educaţionale, porţi deschise, vizite de promovare în licee, pe site-ul universităţii şi alte foruri 

on-line este completată prin acțiuni specifice organizate de centrele de studiu (Concursuri pentru elevi 

Concursul internațional ECN din Târgu Mureş, Zilele Talentelor la „Sapientia” –„Sapi tehetségnap” 

Concurs de traducere şi interpretare „Gúzsba kötve táncolni”, Concurs de Studii de caz în domeniul 

afacerilor pentru liceeni, Concursuri de științe ale naturii „Laborkukac” şi „CSI”).  

Înmatricularea candidaţilor declaraţi reuşiţi se face prin decizia rectorului. În urma deciziei studenţii 

sunt înscrişi în Registrul matricol, fiecăruia fiindu-i atribuit un număr matricol. Cursanţii încheie un 

Contract de şcolarizare (Anexa I.31.a) valabil pe toată perioada de şcolaritate. Statutul de student este 

reconfirmat anual, printr-un Contract de studiu (Anexa I.31.b), încheiat între studentul care a îndeplinit 

condiţiile de promovare şi – după caz – cele financiare stipulate în regulamente şi de conducerea 

facultăţii. 

Organizarea studiilor 
Activitatea profesională a studenţilor este organizată în conformitate cu planurile de învăţământ ale 

programelor de studiu autorizate sau acreditate. Derularea procesului de predare, învăţare şi evaluare 

se realizează pe baza Regulamentului de studiu (Anexa I. 2.b1) a Procedurii de evaluare a activităţii 

profesionale a studenţilor (Anexa I.2.c), a Regulamentului de studii de master (Anexa I.2.b.2) şi a 

Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică (Anexa I.30.b). Aceste 

regulamente au fost revizuite și completate cu prevederile specifice învățământului online, după caz.  

Fişele disciplinelor, întocmite în format unitar, revizuite anual, precizează pe lângă numărul de credite 

cuantumul de ore, repartiţia acestora pe activităţi, condiţionările, informaţii despre titular/titularii de 

disciplină, conţinutul activităţilor, modul de derulare a evaluării, ponderea notelor/punctajelor obţinute 

la diferite activităţi, bibliografia minimală accesibilă și competențele asociate cu disciplina (Anexa 

I.32).  

Formaţiile de studiu sunt dimensionate în concordanţă cu mărimea şi cu dotarea sălilor, a studiourilor, 

a laboratoarelor de informatică și de specialitate, cu respectarea Standardelor specifice ARACIS 

(detalii în Anexa I.33).  

Studenţii au posibilitatea de a realiza mai mult de 60 de credite într-un an, precum şi de a urma studii 

paralele la cel mult încă o specializare în cadrul Universităţii sau în afara ei. Promovarea în anul 

următor este condiţionată de obţinerea a cel puțin 40 puncte de credit în anul universitar anterior. 

Evidenţa situaţiei şcolare se realizează în mod centralizat, pe de o parte prin sistemul informatic de 

gestiune a studiilor Neptun, care generează şi cataloagele formelor de verificare, respectiv 

documentele legate de studii, inclusiv actele de studii, iar pe de altă parte prin Registrele matricole 

care se completează, de regulă la încheierea anului universitar. 

https://www.sapientia.ro/ro/admitere
https://www.sapientia.ro/ro/admitere/brosura-de-admitere
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file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.31.b%20-%20Contract%20de%20studiu.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b2%20-%20Regulament%20studii%20de%20master.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.30.b%20-%20Metodologie_proprie_DSPP_2018.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.32%20-%20Fisa%20disciplinei_2021.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.32%20-%20Fisa%20disciplinei_2021.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.33%20-%20Formatii%20de%20studiu.pdf
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B.2. Rezultatele învăţării 

B.2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute  

Facultăţile responsabile cu organizarea şi derularea procesului de învăţământ dispun de mijloace şi 

proceduri pentru a evalua calitatea şi nivelul competenţelor şi abilităţilor dobândite de studenţi, astfel 

încât aceştia să poată răspunde exigenţelor angajatorilor, să se poată angaja pe piaţa muncii, să dezvolte 

o afacere proprie, să realizeze o carieră profesională, să continue dezvoltarea profesională prin alte 

studii universitare etc., corespunzător calificărilor. Evaluarea studenţilor se face în baza 

Regulamentului de studii în sistemul de credite transferabile, Regulamentul studiilor de master şi a 

Procedurii de evaluare a activităţii profesionale a studenţilor (Anexa I.2.b1, I.2.b2, I.2.c).  

Examenul de finalizare a studiilor este organizat conform legii şi Metodologiei proprii de organizare 

a examenelor de finalizare a studiilor (Anexa I.34.a) pentru programele proprii acreditate, respectiv 

autorizate provizoriu din acelaşi domeniu de licenţă sau asemănătoare, acestea din urmă cu acordul 

ARACIS. Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor prevede obligatoriu 

ca un membru al comisiei şi fie specialist din afara universităţii/facultăţii, iar în vederea asigurării 

originalităţii lucrărilor de licenţă şi proiectelor de diplomă sau disertaţiilor, toate lucrările sunt supuse 

verificării prin sistemul antiplagiat „Turnitin” (Anexa I.34.b – contract Turnitin, Anexa I.34.c – licenţă 

Turitin). 

Centrul LinguaSap a stabilit modalitatea de verificare a competențelor lingvistice ale absolvenţilor 

(Regulament examene LinguaSap) şi calendarul evaluărilor.  

Cunoştinţele dobândite, probate cu ocazia examenelor de finalizare a studiilor, asigură un grad ridicat 

de promovare (cca 92% la nivel licenţă şi 80% la nivel master), după cum rezultă şi din datele 

prezentate în Anexa I.35. 

Universitatea eliberează absolvenţilor care au promovat examenele de finalizare a studiilor Adeverinţă 

de absolvire (model Anexa I.36.a) şi diploma de licenţă sau diploma de inginer, respectiv diploma de 

master însoţită de Suplimentul la diplomă, conform legislaţiei în vigoare (model Anexa I.36.b şi Anexa 

I.36.c). Eliberarea actelor de studii se desfăşoară în conformitate cu Procedura de eliberare a actelor 

de studii (Anexa I.36.d), întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Absolvenţilor care nu au 

susţinut cu succes examenul de finalizare a studiilor li se eliberează, la cerere, Certificatul de studii 

universitare de licenţă/master (Anexa I.37.a) însoţit de Situaţia şcolară (model Anexa I.37.b).  

Sprijinirea studenților dotați se realizează prin Colegii de specialitate, unde membrii acestora își pot 

desăvârși pregătirea în domeniul de ştiință îmbrățișat (Colegiul Kiss Elemér, Colegiul Bölöni Farkas 

Sándor, Colegiul Collegium Iuridicum, prin Programul de susţinere a excelenţei studenţeşti. Premiul 

„Sapientia Maximus” se acordă anual studenţilor cu rezultate ştiinţifice deosebite. Anual în fiecare 

centru de studiu sunt organizate Sesiuni ale cercurilor științifice și de creație studenţeşti 

(https://www.sapientia.ro/ro/educatie/excelenta-studenteasca/excelenta-studenteasca_). Laureații 

locali participă apoi la conferinţe studenţeşti organizate la nivel național și nu de puține ori sunt 

prezenți și în confruntări internaționale.  

Indicatoarele privind inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii în domeniul calificării obţinute sunt în 

medie 53%, prezentând diferenţe semnificative între specialităţi (peste 80% la informatică şi 

informatică aplicată, TCM şi sub 40% la unele programe din domeniul ştiinţelor sociale sau umaniste). 

Gradul de continuare a studiilor în ciclul II. se cifrează în jurul valorii de 35%. 

Nivelul de satisfacţie a absolvenţilor este evaluat anual pe baza unui chestionar aprobat de Senat 

(Chestionar gradul de multumire absolventi), cca 80% dintre absolvenţi fiind mulţumiţi sau foarte 

mulţumiţi de mediul de învăţare oferit de Universitate.  

Facultăţile asigură pentru fiecare program de studiu câte un tutore de specialitate (Anexa I.38) ai căror 

atribuții legate de consilierea şi îndrumarea studenţilor sunt prevăzute în Regulamentul de studii, iar 

departamentele care gestionează specializările numesc câte un responsabil de an de studii. În cadrul 

fiecărui centru de studiu s-a înfiinţat conform unui regulament specific un Centru de consiliere şi 

file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b2%20-%20Regulament%20studii%20de%20master.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.b%20-%20Contract%20sistem%20antiplagiat%20Turnitin.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.c%20-%20Licenta_Turnitin_2021.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/1%20melleklet%20-%20Regulament_de_org%20_examene_LinguaSap.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.35%20-%20Situatia%20promovarii%20examenelor%20de%20finalizare%20a%20studiilor.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.a.%20-%20Adeverinta%20de%20absolvire%20model.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.b%20-%20Model_supliment_la_diploma.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.c%20-%20Model_supliment_la_diploma_master.pdf
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file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.37.a%20-%20Certificat%20de%20studii%20universitare.pdf
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orientare în carieră a studenţilor (Anexa I.39). Activităţile legate de acest domeniu în anul precedent 

sunt prezentate în Anexa I.40. 

B.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 

B.3.1. Programe de cercetare 

Programarea şi organizarea cercetării. Universitatea „Sapientia” şi-a definit obiectivele strategice 

proprii privitoare la cercetarea ştiinţifică în principiile strategice de dezvoltare (Anexa I.5), , respectiv 

Strategia de cercetare care se concretizează în planuri anuale (Anexa I.41), aprobate de Senatul 

Universităţii (https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/strategii-de-cercetare-si-rapoarte). Tematica 

planurilor de cercetare ştiinţifică este stabilită în raport cu priorităţile definite în strategie, de tematicile 

actuale naţionale şi europene ale cercetării ştiinţifice. Fiecare facultate îşi dezvoltă propriul program 

de cercetare ştiinţifică, dezbătut şi aprobat de Consiliul facultăţii.  

Realizarea cercetării. Specific universităţii este faptul că prin Institutul Programelor de Cercetare - 

IPC al Fundaţiei Sapientia (Anexa I.42 - Statutul IPC), personalul didactic şi studenţii au posibilitatea 

obţinerii de granturi individuale sau colective pe bază de concurs (Anexa I.43 – concurs proiecte de 

cercetare) (https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/competitii-de-proiecte). Selecţia temelor are la bază 

punctajul acordat de experţi evaluatori externi, personalităţi din ţară şi străinătate ale domeniilor de 

ştiinţă vizate. La aceste granturi oferite de IPC pot participa și studenţii cooptaţi în colective mixte 

cadre didactice şi studenţi (Anexa I.44 Lista granturilor IPC derulate în 2019-2020). Granturile 

naţionale şi internaţionale atrase de cadrele didactice ale universităţii în ultimii ani sunt prezentate în 

Anexa I.45. 

Valorificarea cercetării ştiinţifice. Modul de valorificare a cercetării este analizat la nivel de Senat. 

Raportul anual prezentat este dezbătut şi aprobat în Senatul universităţii (Anexa I.46) 

(http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/strategii-de-cercetare-si-rapoarte). Din aceasta reiese că, odată 

cu consolidarea structurii departamentelor numărul de publicaţii prezintă un trend ascendent, o parte 

dintre acestea apărând în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date. 

O modalitate importantă de valorificare a cercetării constituie organizarea şi participarea la 

manifestări ştiinţifice şi artistice. În perioada scursă de la precedenta evaluare externă Universitatea 

„Sapientia” a devenit forumul unor ample dezbateri ştiinţifice, culturale şi profesionale, organizând 

diferite manifestări ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri pe teme de interes reagional sau local. Dintre 

acestea menționăm: Apele minerale în Regiunea Carpatică, Conferinţa de Imagologie: Universitatea 

de Vară de Relaţii Publice, Conferinţa de Ştiinţa Mediului în Bazinul Carpatic, Conferinţa de Cinema 

şi Studii Media din Transilvania, Conferința MACRo, Conferința Matinfo, Conferința de Științe 

Economice în Bazinul Carpatic (informații suplimentare pe pagina de web a facultăților). Lista 

manifestărilor ştiinţifice, culturale şi de artă organizate de Universitate în ultimii doi ani este redată în 

Anexa I.47.a - I.47.b.  

Revista ştiinţifică a Universităţii, Acta Universitatis Sapientiae, fondată în 2008, publică articole peer 

reviewed, în domeniile Ştiinţe ale naturii, Ştiinţe tehnice şi agricole, Ştiinţe juridice şi ştiinţe 

economice, Arte şi litere, Ştiinţe sociale. Până la ora actuală au fost publicate 211 de numere în cadrul 

celor 12 serii. Seriile revistei Acta Universitatis Sapientiae sunt incluse în 60 de baze de date 

internaţionale dintre care evidențiem: Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index 

(Mathematica, Informatica, Film and Media Studies), Clarivate Analytics - Web of Science 

(Mathematica, Informatica, Film and Media Studies), Elsevier – SCOPUS (Mathematica, 

Philologica). Detalii sunt prezentate în Anexa I.48 şi pe site-ul revistei (http://www.acta.sapientia.ro/).  

Editura Universităţii „Editura Scientia”, a publicat pe lângă rezultatele cercetărilor interne cărţi de 

specialitate, manuale şi cursuri universitare, îndrumare utile în procesul de învăţământ. Informaţii  

suplimentare se regăsesc pe pagina web a editurii (https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/editura-

scientia ) și în Anexa I.49. Din anul 2020 Editura a fost clasificată de CNCS în categoria B pentru 

domeniul filologie 

(http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf ) 

file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.39%20-%20Metodologie_CCOC.pdf
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file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.45%20-%20Granturi%20nationale%20si%20internationale%202019-21.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.46%20-%20Raport_de%20cercetare_2019-2020.pdf
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B.4. Activitatea financiară 

B.4.1. Buget şi contabilitate 

Universitatea are un buget propriu de venituri şi cheltuieli (vezi Anexa I.50 - Bugetul pe anul 

universitar 2021/2022), defalcat pe facultăţi. Resursele financiare sunt asigurate majoritar de Fundaţia 

Sapientia. Veniturile proprii sunt utilizate de centrele de studii pentru acoperirea cheltuielilor de 

administrare.  

Modul de execuţie bugetară este evaluat anual, după sfârşitul anului financiar, atât la nivelul 

Universităţii, cât şi la nivelul Fundaţiei Sapientia. Rapoartele anuale de execuţie bugetară, respectiv 

rapoartele de gestiune pe anii precedenți sunt dezbătute şi adoptate de Senatul universităţii (Anexa I.51 

– Raportul de gestiune pe anul 2020). Cheltuielile cu salariile nu au depăşit în ultimii 5 ani în medie 

procentul de 65% din total cheltuieli, ceea ce îi asigură instituţiei o funcţionare sustenabilă.  

Contabilitatea instituţiei este organizată în conformitate cu Ordinul nr. 3103 din 2017 emis de 

Ministerul Finanţelor Publice, şi condusă centralizat. În contabilitate se utilizează programe 

informatice actualizate (Wincont, Winimob) în deplină transparenţă. Punctele de lucru îşi desfăşoară 

activitatea financiară în mod autonom, dispunând asupra cheltuielilor în limita bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat. Operaţiunile înregistrate la punctele de lucru sunt folosite de DGA la întocmirea 

balanţei şi bilanţul anual consolidat (Anexa I.52). Anual se efectuează inventarul bunurilor, datele fiind 

consemnate în Registrul de inventar.  

În compartimentele economice există personal angajat care are studii de specialitate, contabilul şef 

având studii superioare în domeniul economie, fiind calificat ca expert contabil. Evoluţia structurii 

cheltuielilor Universităţii în perioada 2016–2020 este prezentată în Anexa I.53). 

Cuantumul contribuţiei studenţilor la cheltuielile de şcolarizare, diferențiat pe centre de studiu, ca şi a 

taxelor administrative unitare pe instituție sunt aprobate în Senat. Hotărârea Senatului este adusă la 

cunoştinţa cursanţilor prin afişare la sediul facultăţilor şi prin postare pe site. (Taxe administrative 

2021).  

Prin decizia Consiliului Director al Fundaţiei Sapientia a fost numit un auditor intern care periodic 

analizează independent şi obiectiv activitatea din cadrul unităţilor Universităţii „Sapientia”. Totodată 

în cadrul instituţiei funcţionează un auditor intern, care efectuează pe baza unui plan de audit, aprobat 

de Consiliul de administraţie, examinarea obiectivă a ansamblului activităţilor Universităţii în scopul 

furnizării unei evaluări independente, necesare conducerii in controlul proceselor şi a managementului 

riscurilor. (Anexa I.54.a, I.54.b, I.54.c – Planuri de audit intern). De asemenea, activitatea financiar-

contabilă și de gestionare a fondurilor este supusă anual auditului extern de către societăți de audit 

recunoscute. (Raport audit financiar extern 2020)  

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

Universitatea dispune de structuri specifice pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel instituţional 

(CEAC), la nivelul facultăţilor (CEACF) şi a programelor de studii (responsabilii programelor de 

studiu). Declaraţia rectorului privind politica calității (Anexa I.17), rapoartele anuale ale CEAC şi 

planurile operative referitoare la implementarea măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii sunt postate 

de site (https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii ). 

C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii  

C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii  

Organizarea sistemului de asigurare a calităţii. La nivelul Universităţii „Sapientia” structura 

specifică de evaluare şi asigurare a calităţii o reprezintă Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

(CEAC), înfiinţată în conformitate cu legislaţia naţională şi a Regulamentului de asigurare a calităţii 

Universităţii (Anexa I.55.a). CEAC îşi desfăşoară activităţile în baza propriului regulament (Anexa 
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https://www.sapientia.ro/content/content_photos/Dokumentumok/Taxe%20administrative_2021.pdf
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file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.54.c%20-%20Plan%20de%20audit%20intern_2021_2022.pdf
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I.55.b) în strânsă colaborare cu comisiile corespondente constituite la nivelul fiecărei facultăţi 

(CEACF).  

Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii. Universitatea urmăreşte cu prioritate asigurarea 

calităţii următoarelor activităţi: predare-învăţare, cercetare ştiinţifică, conducere şi administrație. 

În ceea ce priveşte activitatea de predare-învăţare, dat fiind numărul relativ redus de studenţi şi 

diversitatea mare a programelor de studii, asigurarea calităţii pune accent pe centrarea activităţii pe 

student. Pentru aceasta, studenţii sunt parteneri în procesele de evaluare a calităţii, fiind chestionaţi 

periodic cu privire la procesul instructiv-educativ, respectiv la serviciile asigurate de universitate. 

Organizaţia studenţească întocmeşte un Raport asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor instituţiei 

prevăzute în Codul studenţilor, postat pe site 

(https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii ). 

C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii  

C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii şi a diplomelor 

ce corespund calificărilor 

Iniţierea, aprobarea programelor de studii noi se realizează după obţinerea acordului de finanţare din 

partea Consiliului Director al Fundaţiei Sapientia, conform prevederilor regulamentului din Anexa 

I.56, iar modificarea şi evaluarea internă a acestora conform procedurilor din Anexa I.57 şi Anexa I.58. 

Astfel, facultăţile, prin comisiile specifice, monitorizează, revizuiesc şi după caz operează modificări 

ale programelor de studiu. Activitatea demarează la începutul semestrului II şi se finalizează printr-o 

dezbatere în Consiliului facultăţii, respectiv în Consiliului de administraţie al Universităţii, desfăşurată 

în luna mai. Modificările de programe de studii avizate pozitiv de Consiliul de administraţie sunt apoi 

dezbătute în Senat, întrând în vigoare din anul universitar următor aprobării. 

Corespondenţa dintre diplome şi calificări Universitatea „Sapientia” a realizat evaluarea tuturor 

programelor de studii din punctul de vedere al corespondenţei conţinutului acestora cu noile standarde 

specifice ale ARACIS. Programele de studii derulate în Universitate au fost înscrise, respectiv 

actualizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), fapt atestat prin 

adeverinţele eliberate de ANC (vezi Anexa I.59). Corespondenţa dintre diplomele eliberate şi 

calificările dobândite de absolvenţi sunt evaluate intern şi extern (de ARACIS).  

C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării  

C.3.1. Evaluarea studenţilor  

Evaluarea rezultatelor învăţării se realizează în baza Regulamentului de studiu (Anexa I.2.b1) şi a 

Procedurii de evaluare a activităţii profesionale a studenţilor (Anexa I.2.c) în conformitate cu criteriile 

şi metodele precizate în fişele disciplinelor (Anexa I.32), documente publice postate de regulă pe site 

sau prezentate studenţilor la începutul semestrului. În cazul organizării online a studiilor aceste 

evaluări se realizează în format electronic și se înregistrează având în vedere respectarea 

reglementărilor GDPR (Anexa I.60). 

Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri și programe de studii. 

Fiecare curs este proiectat astfel încât să îmbine armonios predarea şi învăţarea. Procedeele de 

examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării şi sunt aduse la cunoştinţa 

studenţilor la primele ore de contact, prin prezentarea detaliată a Fişei disciplinei.  

Senatul dezbate la fiecare început de semestru rezultatele obţinute de studenţi în semestrul anterior, 

analizând cauzele problemelor semnalate, căutând totodată soluţiile acestora. Examenele de finalizare 

a studiilor sunt reglementate prin metodologie proprie (Anexa I.34.a), revizuită anual în baza 

metodologiei specifice elaborate de minister.  
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C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral  

C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare  

Competenţele cadrelor didactice şi raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi. 

Asigurarea unui corp profesoral propriu, cu o pregătire adecvată exigenţelor formulate în Declaraţia 

Rectorului cu privire la calitatea actului didactic şi de cercetare stă în atenţia managementului 

universitar. Încadrarea cadrelor didactice se face prin concurs, competenţele fiind dovedite prin 

diplomele de studii universitare, de master, de doctorat, de abilitare, respectiv de activitate de cercetare 

în domeniul disciplinelor predate. Odată cu consolidarea finanţării procesului didactic Consiliul de 

administraţie a universităţii a stabilit numărul minim de studenţi necesar pentru demararea unei 

specializări (10 studenţi la programele de licenţă, 7 studenţi la ciclul de master). Acest număr relativ 

redus de studenţi pe programe de studiu face ca raportul studenţi / cadre didactice să fie mai scăzut 

decât cel optim stabilit de Senat în 2007, actualmente media pe universitate fiind 10,8 studenţi pe cadre 

didactice titulare, respectiv 5,58 studenţi pe posturi didactice. Numărul de studenţi în cadrul grupelor 

se stabileşte odată cu întocmirea anuală a Statelor de funcţii, fiind stipulate în procedura de întocmire 

a statelor de funcţii (Anexa I.8). La stabilirea mărimii formaţiilor de studii se au în vedere atât 

Standardele specifice ale ARACIS (grupe de 25-30 studenţi, subgrupe de maxim 15 studenţi sau în 

funcţie de capacitatea laboratoarelor de specialitate, după caz), cât şi sustenabilitatea financiară. 

Evaluarea colegială se realizează anual, pe baza unui Regulament de evaluare colegială (Anexa I.61), 

care are două componente: unul strict profesional, altul vizând comportamentul în colectivul 

departamentului. Anual se realizează şi o evaluare de către management a cadrului didactic ce are 

la bază o autoevaluare multicriterială în baza Cerinţelor de evaluare stabilite de Senat (Anexa I.62) 

conform unei Fişe de autoevaluare a cadrelor didactice (Anexa I.63). Începând din 2018, Universitatea 

a introdus un sistem de stimulare financiară a excelenţei în activitatea de cercetare prin lansarea anuală 

a unui concurs intern. 

Evaluarea personalului didactic de către studenţi. Această activitate coordonată la nivelul facultăţii 

se realizează în baza unui Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi (Anexa I.64). 

Rezultatele sunt aduse la cunoştinţa cadrelor didactice de directorul de departament, analizate şi sunt 

făcute publice pe site. 

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării  

C.5.1. Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti  

Disponibilitatea resurselor de învăţare. Universitatea „Sapientia” prin bibliotecile facultăţilor oferă 

resurse de învăţare corespunzătoare în domeniile de specialitate fiecărui program de studiu, 

materializat prin creşterea numărului publicaţiilor achiziţionate, a lărgirii accesului la baze de date 

internaţionale, prin sprijinirea editării de cursuri şi îndrumare. Editura Scientia funcţionează pe baza 

unui regulament propriu (Anexa I.65) conform unui plan editorial anual aprobat de Consiliul de 

administraţie (https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/editura-scientia), iar publicarea cursurilor, 

îndrumarelor şi a altor materiale necesare procesului didactic se realizează în baza regulamentului 

intern de publicare (Anexa I.66). 

Predarea, ca sursă a învăţării. Fiecare cadru didactic dispune de strategii şi metode proprii de predare 

şi de stimulare a învăţării, pe care le aduce la cunoştinţa studenţilor la prezentarea Fişelor disciplinelor. 

Sistemul electronic NEPTUN de gestiune a activităţii profesionale a studenţilor, respectiv Google 

Classroom oferă posibilitatea de postare a fişelor disciplinelor, a cursurilor predate, a îndrumarelor de 

laborator, a temelor pentru acasă, a unor exerciţii şi probleme necesare aprofundării cunoştinţelor 

prezentate la prelegeri. 

Programe de stimulare şi recuperare. Fiecare facultate aplică măsuri specifice pentru motivarea 

profesională a studenţilor, pentru stimularea şi recompensarea studenţilor cu performanţe deosebite în 

activitatea didactică şi de cercetare studenţească. Facultăţile oferă anual premii cu caracter stimulator 

pentru activitatea profesională a studenţilor, acestea fiind înmânate într-un cadru festiv la finalizarea 

file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.8%20-%20Procedura%20de%20intocmire%20a%20statelor%20de%20functii.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.61%20-%20Procedura_evaluare-colegiala.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.62%20-%20Criterii%20de%20evaluare_cadre_didactice.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.63%20-%20Fisa%20de%20autoevaluare_cadre_didactice.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.64%20-%20Chestionar_evaluare_cadredid_stud_2015RO.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.65%20-%20Regulamentul%20de%20functionare%20Editura%20Scientia.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/editura-scientia
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.66%20-%20Metodologie%20publicare%20materiale%20didactice.pdf


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca   Programul de studiu: Lb. și lit. română – lb. și lit. engleză 

 

17 

studiilor (premiul Sapientia Maximus) sau la festivitățile ocazionate de deschiderea anului universitar. 

Studenţii merituoşi sunt răsplătiţi pe lângă scutirea totală de la plata cheltuielilor de şcolarizare și cu 

bursă de merit sau bursă de studii, care pot fi cumulate cu bursele sociale. Studenții cu probleme 

materiale sau situaţie socială dificilă sunt sprijiniţi cu burse şi ajutoare sociale. Începând din anul 

universitar 2017/2018 fondul de burse a fost majorat cu 30%, iar din anul universitar 2018/2019 cu 

încă 10%, aceasta reflectându-se în mărirea substanţială a cuantumului burselor. Universitatea 

facilitează şi obţinerea de burse private de către studenţi.  

Servicii studenţeşti. Universitatea „Sapientia” oferă mai bine de 553 locuri de cazare în spaţii proprii, 

respectiv 59 locuri la Cluj-Napoca şi 62 locuri în Sf. Gheorghe în spaţii închiriate, acoperind astfel 

peste 1/3 din numărul studenţilor. Acordarea locurilor este realizată cu implicarea organizaţiilor 

studenţilor în baza Regulamentului de cămin al Universităţii, (Regulament cazare studenti) şi a 

Procedurii de conferire a locului din cămin. Studenții merituoși înscriși în Colegii profesionale 

beneficiază de gratuitate la locurile în cămine. Universitatea contribuie la finanţarea Asociaţiilor 

studenţeşti şi asigură spaţiul pentru sediul acestora.  

C.6. Baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii, actualizată sistematic  

C.6.1. Sisteme de informaţii  

Baze de date şi informaţii. Universitatea „Sapientia” utilizează un sistem informatic pentru realizarea 

bazelor de date privitoare la activităţile de învăţământ şi cercetare şi la asigurarea instituţională a 

calităţii. Sub îndrumarea directorului responsabil pentru probleme de informatizare şi comunicare, la 

nivel central şi la nivelul facultăţilor există compartimente IT, care au atribuţii în implementarea 

programelor informatice, întreţinerea sistemelor informatice etc. Gestionarea activităţilor educaţionale 

(de la admitere până la finalizarea studiilor prin sistemul Neptun), activităţile financiare (WINCONT, 

SAL, WINIMOB), cercetarea (KPIOR) şi bibliotecile (QULTO) sunt informatizate. Universitatea 

dispune de o magistrală care integrează on-line centrele de studii cu Rectoratul, respectiv cu Direcţia 

administrativ-economică care a permis şi realizarea în condiţii tehnice unitare stabile a învățământului 

online (Google Suite: Classroom și Meet). 

C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 

certificatele, diplomele şi calificările 

C.7.1. Informaţie publică  

Universitatea, facultăţile din cadrul acesteia oferă informaţii de interes public în spaţiile alocate pe 

paginile web. Calitatea informaţiilor postate este evaluată semestrial, fiind propuse şi măsurile privind 

îmbunătăţirea lor. Noul site al Universităţii, cu un design modern şi cu aplicaţie pe dispozitive mobile 

a fost lansat în acest an academic. 

Oferta de informaţii publice. Universitatea oferă informaţii pe site cu privire la programele de studiu, 

criterii de admitere, nr. de locuri, taxe şi contribuţii la cheltuielile de studii, despre modul de organizare 

a procesului instructiv/educativ, sistemul de credite transferabile, mobilităţi Erasmus+, Makovecz, 

metodologia finalizării studiilor, regulamente şi proceduri şi alte aspecte ale activităţii sale. Un loc 

important în ansamblul informaţiilor îl ocupă prezentarea detaliată a programelor de studiu (plan de 

învăţământ, fişa disciplinelor, a competenţelor ce pot fi dobândite în urma parcurgerii lor, calificări şi 

ocupaţii posibile) rezultate remarcabile ale promoţiilor anterioare, informaţii utile despre programarea 

orelor şi a evaluărilor, respectiv despre evenimentele cotidiene din viaţa instituţiei. Prestigiul dobândit 

şi eforturile depuse în scopul îndeplinirii misiunii sale civice şi culturale sunt bine ilustrate de succesul 

neaşteptat al programului Academia Seniorilor (Ezüst Akadémia), destinat persoanelor cu vârstă peste 

50 de ani. Demarat la Miercurea Ciuc cu o promoţie de 250 cursanţi, a ajuns să funcţioneze în trei 

localităţi (Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe), având în anul universitar 2019-2020, 

1200 de cursanţi. (Programul Academia Seniorilor) 

 

https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/szabalyzatok-hu/4.%20melleklet%20-%20Regulamant_cazare_studenti.pdf
https://csik.sapientia.ro/hu/hirek-esemenyek/ezust-akademia-oktatasi-program-20192020-as-tanevben-is


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca   Programul de studiu: Lb. și lit. română – lb. și lit. engleză 

 

18 

C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii  

C.8.1. Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor legale 

şi îşi desfăşoară activitatea permanent  

Senatul Universităţii a înființat Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) care coordonează 

aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, funcţionând în colaborare cu 

comisiile organizate la nivel de facultăţi. Procesul de asigurare a calităţii are la bază o serie de 

regulamente şi proceduri aprobate de Senatul universitar, elaborate şi actualizate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, reglementând toate domeniile de activitate ale instituției (Anexa I.67). Rapoartele 

anuale și planurile operaționale sunt dezbătute de Consiliul de administrație și adoptate în Senat 

(https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii). Măsurile de îmbunătăţire a 

managementului calităţii propuse de CEAC sunt implementate la nivel central şi la fiecare facultate, 

departament şi compartiment în parte. Conducerea CEAC colaborează cu comisiile similare din alte 

universităţi din ţară, precum şi cu organisme similare din universităţi din străinătate, în vederea 

dezvoltării şi ameliorării sistemului de management al calităţii. Conducerea CEAC participă la diferite 

cursuri şi seminarii privind asigurarea calităţii.  

 

C.9. Asigurarea externă a calităţii în mod periodic 

Toate programele de studii din cadrul instituţiei au fost supuse evaluării externe de către experţii 

ARACIS (evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, evaluare externă 

în vederea obţinerii acreditării, respectiv evaluarea periodică a calităţii), la termenele stabilite de 

legislaţia în vigoare. De asemenea, Universitatea „Sapientia” a fost supusă evaluării instituţionale 

(acreditarea instituţională în 2009/10, şi evaluarea periodică instituţională în 2015/2016) obţinând 

calificativul “încredere”. 

  

file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-1%20RA%20akkreditáció/RA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.67%20-%20Lista%20regulamentelor%20si%20procedurilor.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
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Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 
⮚ Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca fiind o instituție relativ mică poate realiza o mai 

bună centrare a învăţământului pe student; 

⮚ Baza materială şi dotările în continuă dezvoltare corespund în cea mai mare parte cerinţelor 

actuale ale unui învățământ de calitate; 

⮚ Relaţii speciale cu universităţile din Ungaria conturează un potenţial de colaborare în domeniul 

învăţământului şi a cercetării; 

⮚ Contribuții relativ reduse la cheltuielile de studii şi asigurarea unor facilităţi conexe: burse, 

cazare în cămine moderne, activităţi culturale, finanțarea asociațiilor studenților pot fi 

exploatate în procesul de atragere de studenți; 

⮚ O politică sănătoasă privind acoperirea cu cadre didactice proprii a procesului didactic la 

majoritatea programelor de studiu;  

⮚ Flexibilitatea instituțională care a permis trecerea rapidă și eficientă la educația digitală în urma 

crizei provocate de pandemia COVID-19; 

Puncte slabe: 

⮚ Procesul relativ lent de aderare a tuturor membrilor comunităţii academice la un set de valori 

indiscutabile caracteristice sistemului academic; 

⮚ Fărâmițarea forțelor prin menținerea și chiar extinderea paralelismelor programelor de studii 

în cele patru centre, ce conduce la susținerea unor departamente mici, cu un număr redus de 

cadre didactice și cercetători; 

⮚ Motivarea insuficientă a unor cadre didactice; 

⮚ Insuficienta comunicare către mediul de afaceri locali şi regionali a oportunităților oferite de 

universitate în dezvoltarea zonei; 

⮚ Menținerea unor situații de compromis, datorate stadiului încă insuficient dezvoltat a culturii 

instituționale care slăbesc coeziunea colectivului; 

⮚ Limitarea organizării activităților practice și laboratoarelor în mediu online; 

Oportunităţi: 
⮚ Campusuri universitare cu toate facilităţile, în continuă transformare şi modernizare; 

⮚ Corp profesoral tânăr, modelabil, capabil ca printr-o cointeresare materială și activitate 

managerială adecvată să îmbrățișeze valorile definite ale universității; 

⮚ Existența la nivel de centre de studiu a unor competenţe capabile la adaptare rapidă la 

modificările pe piaţa muncii; 

⮚ Dezvoltarea unui ecosistem educațional digital de înaltă calitate și consolidarea competențelor 

digitale; 

Ameninţări: 
⮚ Factor demografic deficitar, resimţit prin probleme privind ocuparea locurilor la admitere în 

ultimii ani, fapt ce periclitează viitorul unor programe; 

⮚ Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământul superior cu profil socio-

umanist, în detrimentul celui tehnic şi de științe aplicate, ca urmare a dezvoltării relativ lente a 

regiunilor în care funcționează centrele de studii din afara sediului central;  

⮚ Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi străinătate ce oferă 

avantaje materiale; 

⮚ Telemunca poate duce la scăderea disciplinei muncii și poate cauza o eventuală reducere a 

performanței în muncă. 
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II. EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDIU 

 

II.1. CADRUL LEGISLATIV DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

PROGRAMULUI DE STUDIU 

 

II.1.1. Prezentarea facultății 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc a Universităţii 

„Sapientia” din Cluj-Napoca – înființată prin contopirea în 2015 a două facultăți din Miercurea Ciuc: 

Facultatea de Științe (înființată în 2001) şi Facultatea de Științe Economice şi Umane (înființată în 

2004) – gestionează 14 programe de studii universitare de licență, și 5 programe universitare de master 

prezentate în Anexa II.1.5. În oferta educațională a facultății sunt reprezentate 4 domenii 

fundamentale: științe economice (5 programe de licență și 2 programe de master), științe inginerești (4 

programe de licență și 1 program de master), științe sociale (3 programe de licență, 1 program de 

master), științe umane (2 programe de studiu de licență, 1 program de master).  

Numărul total al studenților, la nivelul facultății, fluctuează într-o mică măsură în jurul cifrei de 820, 

la începutul anului universitar 2021-2022 acesta fiind 815. Anual sunt înmatriculați cca. 330 de 

studenți, iar studiile sunt absolvite de cca. 200, cifra fiind în creștere în ultimii 3 ani. În 2021 au fost 

înmatriculați 630 de studenți la programele de licență și 185 de studenți la programele master. 

Totodată, în 2021 studiile de licență au fost absolvite de 142 de studenți, iar studiile master de către 62 

de studenți. 

Structura organizatorică a Facultății de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea 

Ciuc este prezentată în Organigrama facultății (Anexa II.1.2), iar personalul de conducere în Anexa 

II.1.3. În cadrul facultății există 6 departamente: Departamentul de Științe Umane, Departamentul de 

Bioinginerie, Departamentul de Știința Afacerilor, Departamentul de Științe Alimentare, 

Departamentul de Științe Economice și Departamentul de Științe Sociale. În anul universitar 2021-

2022 facultatea şi-a început activitatea cu 75 cadre didactice titulare, din care 9 profesori, 18 

conferențiari, 47 lectori / șef lucrări și 1 asistent. Campusul universitar din Miercurea Ciuc este 

amplasat la adresa Piața Libertății nr. 1, jud. Harghita. Facultatea dispune de 20 de săli de predare 

(Anexa II.8.2), 17 laboratoare didactice și 7 laboratoare de informatică (Anexa II.8.3), 75 de locuri în 

bibliotecă, 292 de locuri de cazare în căminul studențesc, respectiv 17 camere de oaspeți în clădirea 

principală.  

Activitatea de cercetare a departamentelor este organizată în cadrul 5 centre de cercetare: Centrul de 

Cercetare Confluențe Interculturale, Centrul de Cercetare Oeconomica, Centrul de Cercetare de 

Biochimie și Biotehnologie BIBIRC, Centrul de Cercetare MATINFO și Centrul de Cercetare de 

Științe Sociale Aplicate.  

Activitatea didactică și de cercetare este sprijinită de unitățile administrative ale facultății (Decanatul 

și Direcția administrativ-economică, respectiv personalul administrativ al departamentelor și birourile 

speciale), personalul administrativ totalizând un număr de 22 persoane din care 16 sunt implicate în 

programul de studiu evaluat (Anexa II.7.11)  

 

II.1.2. Prezentarea programului de studii 

Programul de studii Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză funcţionează 

începând cu anul universitar 2010-2011 în cadrul Facultăţii de Științe Economice, Socio-Umane și 

Inginerești din Miercurea Ciuc a Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, sub coordonarea 

Departamentului de Ştiinţe Umane. A fost autorizat să funcţioneze provizoriu, cu calificativul 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.5.%20Lista%20programelor%20de%20studii%20gestionate%20de%20facultate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.2.%20Organigrama%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.3.%20Personalul%20de%20conducere%20a%20facultatii%20si%20departamentelor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.3.%20Personalul%20de%20conducere%20a%20facultatii%20si%20departamentelor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.2.%20Lista,%20locatia,%20capacitatea%20si%20dotarea%20salilor%20de%20curs%20si%20de%20seminare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.3.%20Lista,%20locatia%20si%20capacitatea%20laboratoarelor%20didactice%20si%20de%20specialitate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.11.%20Dinamica%20raportului%20studenti%20-%20personal%20auxiliar%20-%20cadre%20didactice.pdf
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„încredere”, pe baza raportului consiliului ARACIS din 22 aprilie 2010 (Anexa II.1.9.b), ca urmare a 

vizitei comisiei ARACIS la Miercurea Ciuc din data de 12-13 aprilie 2010 (Anexa II.1.9.a). În urma 

evaluării externe și a raportului comisiei de experți din 13-15 iunie 2016 (Anexa II.1.9.c), în 

28.07.2016 Consiliul ARACIS a decis acreditarea programului de studii de licență (Anexa II.1.9.d). 

Conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare 

(publicat în Monitorul Oficial nr. 378bis din 12 aprilie 2021)1, în domeniul de studii universitare de 

licență, specializarea Literatura universală și comparată – limba și literatura engleză se încadrează în 

Domeniul fundamental Științe umaniste și arte, ramura de știință Filologie, domeniul de studii 

universitare Filologie, domeniul de licență Limbă și literatură. Conform standardelor specifice din 

2017 ale Comisiei de specialitate nr. 2 – Științe umaniste și teologie, programul de studii / specializarea 

Literatura universală și comparată – limbă și literatură „pregătește profesori în învățământul 

secundar, asistenți de cercetare, cercetători, muzeografi, bibliotecari, traducători de literatură, filologi, 

editori, redactori, referenți literari, secretari literari, consilieri în probleme de cultură sau integrare, 

documentariști, agenți în turismul cultural, manageri culturali.” 

Programul de studii este organizat în conformitate cu principiile de organizare și funcționare stipulate 

în Carta Universității2, respectă și promovează integral prevederile Codului de etică și deontologie 

profesională al Universității acordând o atenție deosebită pregătirii studenților în concordanță cu 

respectarea normelor specifice activității de predare și cercetare din domeniul Limbă și literatură. 

Planul de învățământ (Anexa II.3.4), Fișele disciplinelor (Anexa II.3.6), precum și sistemul de 

asigurare a calității activităților de educație și de cercetare sunt concepute în așa fel încât să se asigure 

o pregătire solidă în domeniului literaturii universale și a limbii și literaturii engleze. 

Conform Regulamentului de asigurare a calității al Universității, „asigurarea calității este o prioritate 

permanentă pentru toate structurile organizaționale ale universității Sapientia” (art. 2.1.), o parte 

integrantă a acesteia fiind urmărirea continuă a îndeplinirii condițiilor de asigurare a calității 

programului de studii la nivel de facultate și departament (Anexa II.1.6.a, II.1.6.b, II.1.6.c și II.1.6.d).  

Strategiile de dezvoltare și administrare a programului de studii se reflectă în planurile operaționale 

anuale ale Facultății. Fiecare unitate structurală realizează anual un raport de autoevaluare internă, 

parte a Raportului la nivel de Facultate. Acest document de analiză internă a calității elaborate periodic 

(anual) la nivelul fiecărui departament sunt utilizate de responsabilii cu asigurarea calității la nivel de 

facultate în scopul întocmirii Raportului Anual. În concordanță cu prevederile legii calității în 

învățământul superior și Procedura de evaluare internă a calității în Universitatea Sapientia, la nivelul 

activității academice se realizează evaluarea în funcție de cele trei domenii ale calității: capacitatea 

instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității. Informaţiile culese sunt valorificate 

în rapoartele CEAC la nivel de facultate (Anexa II.1.6.a, II.1.6.b, II.1.6.c și II.1.6.d), respectiv în 

Planul operaţional privind îmbunătăţirea calităţii (Anexa II.1.8), care cuprinde și strategiile de 

dezvoltare a programului de studiu Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză în 

următoarele capitole: examenul de licență, planul de învățământ, evaluarea periodică a programului de 

studii, asigurarea personalului didactic de calitate, calitatea pregătirii profesionale, dezvoltarea 

cercetării științifice şi a creației artistice, creșterea vizibilității și evaluarea internă a calității 

activităților în cadrul programului de studii. Pe lângă acesta Planul operațional al facultății cuprinde și 

capitole referitoare la întreaga facultate: admiterea, promovarea imaginii universității și a ofertei 

educaționale, dezvoltarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, derularea programelor de practică 

                                                 
1 https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20403_2021%20Nomenclator%20programe%20licenta% 

202021-2022.pdf  
2 Toate regulamentele și procedurile de organizare și funcționare ale Universității „Sapientia” se regăsesc în Anexa I.67 și 

pe pagina web (https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri). 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.9.b.%20Raport%20de%20acreditare%202010.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.9.a.%20Fisa%20vizitei%202010.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.9.c.%20Fisa%20vizitei%202016.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.9.d.%20Raport%20de%20acreditare%202016.PDF
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.4.%20Planul%20de%20invatamant%20al%20specializarii%202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.6.%20Fisele%20disciplinelor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.a.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202017.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.b.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202018.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.c.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.d.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202020.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-2%20VIA%20akkreditáció/VIA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.a.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202017.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-2%20VIA%20akkreditáció/VIA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.b.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202018.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-2%20VIA%20akkreditáció/VIA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.c.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202019.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-2%20VIA%20akkreditáció/VIA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.d.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.8.%20Planul%20operational%20al%20facultatii%20pe%202021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20403_2021%20Nomenclator%20programe%20licenta%25%20202021-2022.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG%20403_2021%20Nomenclator%20programe%20licenta%25%20202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.67%20-%20Lista%20regulamentelor%20si%20procedurilor.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
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studențească, dezvoltarea bazei de informații în Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor „Neptun”, 

dezvoltarea bazei de date a sistemului Alumni. 

 

 Documentare program 

1. Denumirea programului de studii conform cu 

nomenclatorul aprobat prin HG 

Literatura universală și comparată – limba și 

literatura engleză 

2. Denumirea programului de studii în limba 

engleză 

World Literature and Comparative Literature – 

English Language and Literature 

3. Tipul evaluării solicitate A 

4. Situația evaluărilor anterioare 15.04.2010, ARACIS, Încredere – autorizare 

28.07.2016, ARACIS, Acreditare 

5. Denumirea facultății organizatoare Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane 

și Inginerești din Miercurea Ciuc 

6. Persoana de contact Prof univ. dr. Tapodi Susana-Monica 

Telefon: 0724 374 030 

E-mail: tapodizsuzsa@uni.sapientia.ro 

7. Echipa care a întocmit raportul de evaluare 

internă / raportul de autoevaluare 

Prof. univ. dr. Tapodi Susana-Monica 

Lect. univ. dr. Mihály Vilma-Irén 

Sipos Katalin, secretar departament 

8. Comisia de evaluare internă Conf. univ. dr. Kósa István 

Prof. univ. dr. Pethő Ágnes 

Conf. univ. dr. Suba Réka 

 

II.2. RELEVANȚA PROGRAMULUI DE STUDII EVALUAT: MISIUNE, 

OBIECTIVE, PROIECTARE, REZULTATE 

 

II.2.1. Misiunea și obiectivele programului de studiu 

Specializarea Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză a fost iniţiată pentru a 

răspunde unor cerinţe educaţionale şi socio-culturale impuse, pe de o parte, de specificul local al 

regiunii, iar pe de altă parte, de cerinţele pieței forţei de muncă şi a societăţii bazate pe cunoaştere. 

Instituțiile culturale din zonă necesită colaboratori cu o temeinică pregătire profesională atât în 

domeniul literaturii universale și comparate cât și al disciplinelor aferente specializării. Astfel 

pogramul de studii Literatură universală și comparată – limba și literatura engleză pregătește referenți 

literari, secretari literari, consilieri în probleme de cultură sau integrare, documentariști, agenți în 

turismul cultural, manageri culturali profesori de limbă engleză pentru învățământul secundar, asistenți 

de cercetare, cercetători, muzeografi, bibliotecari, traducători de literatură, filologi, editori, redactori. 

Din momentul înfiinţării ei, prin oferta de conţinut şi prin domeniile prioritare de cercetare, această 

specializare şi-a conturat repere specifice de inserţie socio-profesională şi de cercetare. Astfel, o 

preocupare distinctă o constituie atât problematica inițierii în domeniul confluențelor interculturale și 

ale transferului cultural cât și cea a predării-învăţării eficiente a limbii engleze, ca cel mai frecvent 

folosită limbă de contact peste tot în lume. 

Drept urmare, misiunea specială a acestei specializări, definită și în Anexa II.2.1, o constituie atât 

cercetarea fenomenelor legate de multilingvism, multiculturalism şi studiul confluențelor culturale, cât 

şi pregătirea unor specialişti în domeniul științelor umaniste (filologi) pentru diverse profesii cum ar 

fi: 264301 filolog, 264304 referent literar, 264305 secretar literar, 233002 profesor de limba engleză 

mailto:tapodizsuzsa@uni.sapientia.ro
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20programului%20de%20studiu.pdf
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în învățământul gimnazial (cu condiția promovării modulului pedagogic – nivel I), 235103 consilier 

învăţământ; 235901 secretar institut / facultate; 242215 referent relaţii externe; 262103 muzeograf; 

262202 bibliotecar; 262203 documentarist; 262204 referent difuzare carte; 262205 lector carte; 

264102 scriitor; 264207 editorialist; 264209 lector presă / editură; 264210 publicist comentator; 

264211 redactor; 264306 traducător; 264215 secretar de redacţie; 264218 tehnoredactor; 264309 

revizor lingvist; 264312 cercetător în lingvistică; 264313 asistent de cercetare în lingvistică; 264315 

asistent de cercetare în filologie; 265405 lector scenarii; 334301 secretar administrativ; 334303 asistent 

manager; 411001 funcţionar administrativ (conform clasificării COR) (Anexa II.2.2).  

Specializarea îşi propune să se sincronizeze dinamic cu cerinţele şi schimbările din domeniul 

învăţământului preuniversitar, dar şi cu cele ale pieţei forţei de muncă, urmărindu-se formarea unor 

tineri cu o cultură comunicaţională eficientă în limbile maghiară, engleză şi română. 

Specializarea își structurează obiectivele sale în jurul unor priorități de natură socială, profesională şi 

pragmatică:  

 Crearea unor şanse multiple de realizare profesională şi de viaţă, de locuri de muncă pentru tinerii 

preocupaţi de a se dedica activităților filologice și culturale, respectiv activităților pedagogice și 

administrative din învățământ; 

 Asigurarea stabilităţii sporite în şcolile cu limba de predare maghiară a cadrelor didactice care 

predau limba şi literatura engleză şi, odată cu aceasta, creşterea considerabilă a eficienţei predării a 

acestor discipline; 

 Îndreptarea atenţiei cadrelor didactice şi cercetătorilor spre găsirea şi elaborarea celor mai eficiente 

metode şi strategii privind învăţarea limbii engleze. 

Misiunea și obiectivele programului de studii sunt în concordanță cu misiunea instituției de învățământ 

superior, cu cerințele identificate pe piața muncii (Anexa II.2.1). 

 

II.2.2. Obiectivele strategice ale programului 

Obiectivele strategice ale programului sunt: 

 Implementarea unei perspective integrate în predarea limbii engleze, ca limbă străină, îndreptarea 

atenţiei spre găsirea şi elaborarea celor mai eficiente metode şi strategii privind învăţarea acestei limbi; 

 Promovarea valorilor literaturii generale-universale, a literaturii şi culturii engleze, a ideii de 

interculturalitate, a interferenţelor literare şi culturale;  

 Realizarea unui nucleu al cercetării problemelor confluenţelor interculturale.  

Misiunea specializării, în concordanţă cu misiunea facultăţii, comportă două aspecte: cea didactică şi 

cea de cercetare. 

Temele propuse spre cercetare de către membrii Departamentului de Ştiinţe Umane sunt în strânsă 

legătură cu misiunea specializării: fenomenele estetice-literare, ale multilingvismului, contacte 

lingvistice şi culturale, studii de imagologie, traducere şi transfer cultural, strategii ale predării 

eficiente a limbii engleze etc. (Anexa II.10.2). 

Rezultatele cercetărilor sunt valorificate prin participări la conferinţe în ţară şi în străinătate dedicate 

acestor domenii, prin publicaţii, prin granturi şi contracte sau prin alte modalităţi (Anexa II.7.4). Se 

propune familiarizarea studenţilor cu munca de cercetare, antrenându-i în activitatea cercurilor 

ştiinţifice studenţeşti şi invitându-i pe cei mai buni la programele de cercetare ale cadrelor didactice. 

Astfel unii studenți reușesc să elaboreze lucrări științifice împreună cu îndrumătorul lor de exemplu 

studenta Asztalos Anita cu lect. univ. dr. Dégi Zsuzsanna (Anexa II.7.4, pag. 75). Se facilitează 

totodată participarea profesorilor şi studenţilor la diferite granturi internaţionale, programe 

internaţionale de cercetare (de exemplu conf. dr. Ajtony Zsuzsanna-Ildikó, Anexa II.7.4, pag. 8), 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.2.%20Calificarile%20si%20ocupatiile%20posibile%20in%20corelatie%20cu%20COR.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20programului%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.2.%20Planul%20de%20cercetare%20al%20Centrului%20de%20Cercetare%20Confluente%20Interculturale.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.4.%20CV%20si%20listele%20publicatiilor%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.4.%20CV%20si%20listele%20publicatiilor%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.4.%20CV%20si%20listele%20publicatiilor%20cadrelor%20didactice.pdf


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca   Programul de studiu: Lb. și lit. română – lb. și lit. engleză 

 

24 

programe şi proiecte internaţionale de mobilitate, adresate atât cadrelor universitare, cât şi studenţilor. 

Astfel, în perioada vizată un număr de 16 studenți au avut oportunitatea de a-și îmbogăți cunoștințele 

prin proiecte internaționale de mobilitate (Anexa II.3.19). 

Rezultatele cele mai importante în domenii de cercetare mai sus semnalate sunt valorificate şi prin 

procesul didactic, ele sunt incluse în materiile predate studenţilor, conform curriculumului universitar 

(Anexa II.5.1). 

Programul de studiu este structurat pe 6 semestre, perioadă în care se realizează obiectivele propuse. 

Elementele specifice ale programului de studii se regăsesc în Planul de învăţământ (Anexa II.3.4) şi 

în Fişele disciplinelor (Anexa II.3.6). Fişele disciplinelor precizează rezultatele de învăţare exprimate 

sub forma competențelor profesionale şi transversale. 

Experiența ultimilor ani ne arată că absolvenții specializării Literatura universală și comparată – limba 

și literatura engleză doresc să-și completeze studiile prin programe de studii universitare de master și 

de doctorat. În cadrul Facultății, studenții specializării pot opta pentru studii universitare de master în 

cadrul programelor Traducere și interpretare și Comunicare și relații publice. 

 

II.2.3. Cerințele identificate pe piața muncii 

În cadrul întâlnirilor cu factorii competenți ai pieței muncii (Anexa II.2.9 și II.3.3) am identificat 

următoarele cerințe profesionale care au fost incluse și în planul de învățământ: 

 Cunoașterea și înțelegerea fenomenului literar; 

 Cunoașterea operelor clasice ale literaturii universale; 

 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba maghiară, în limba engleză şi română; 

 Utilizarea componențelor domeniului limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica 

profesională; 

 Elaborarea unui proiect articulat şi coerent, motivat din punct de vedere științific, în conformitate 

cu standardele filologice; 

 Relaţionarea în echipă; 

 Comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice: realizarea unui proiect în echipă, cu 

demonstrarea capacităţilor de comunicare. 

 

II.2.4. Obiective şi competenţe profesionale 

Pentru atingerea, realizarea misiunilor şi obiectivelor de mai sus ale specializării Literatura universală 

și comparată – limba şi literatura engleză, am elaborat planul de învăţământ al acesteia (Anexa II.3.4), 

urmărind asigurarea unui suport adecvat pregătirii profesionale a absolvenţilor.  

Obiectivul prioritar de formare a fost şi este înzestrarea şi pregătirea cadrelor didactice în vederea 

formării profesorilor de limbă şi literatură engleză, precum și a unor specialiști în domeniul literaturii 

generale și universale. În posesia cunoştinţelor de specialitate şi a abilităţilor metodice, absolvenţii 

acestei specializări trebuie să depăşească dificultăţile specifice provenite din structurile gramaticale 

ale limbii maghiare şi engleze să aibă o deschidere către valorile estetice transmise prin artă.  

Pentru a răspunde solicitărilor multiple ale societăţii, am asigurat studenţilor un cadru optim de formare 

intelectuală-profesională, urmărind, pe de o parte, diversificarea disciplinelor, iar pe de altă parte, 

armonizarea, proporţionalitatea şi condiţionările în cazul disciplinelor obligatorii, opţionale, 

facultative, precum şi flexibilizarea instruirii (Anexa II.3.7 și II.3.8). 

Categoria disciplinelor facultative este formată din discipline de cultură generală şi limbi străine. 

Acestea sunt repartizate proporţional pe semestre, cu precizarea condiţiilor de frecventare. În această 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.19.%20Numarul%20studentilor%20implicati%20in%20mobilitati.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.1.%20Titularii%20de%20disciplina%20si%20acoperirea%20disciplinelor%20cu%20materiale%20didactice%20proprii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.4.%20Planul%20de%20invatamant%20al%20specializarii%202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.6.%20Fisele%20disciplinelor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.9.%20Opinia%20angajatorilor%20asupra%20calitatii%20absolventilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.3.%20Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20de%20analiza%20a%20programului%20la%20nivel%20de%20departament_2.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.4.%20Planul%20de%20invatamant%20al%20specializarii%202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.7.%20Lista%20disciplinelor%20ce%20definesc%20specializarea.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.8.%20Lista%20disciplinelor%20optionale%20si%20trasee%20posibile.pdf
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ordine de idei am conceput organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate a studenţilor, în cadrul 

căreia studenţii sunt repartizaţi la instituții culturale reprezentative ale regiunii. Activitatea de practică 

se desfăşoară pe baza contractelor, programelor încheiate şi stabilite de comun acord cu instituţiile 

gazdă, sub îndrumarea cadrului universitar desemnat. Anexele II.3.10, II.3.11.a, II.3.11.b, II.3.11.c, 

II.3.11.d, II.3.11.e, II.3.11.f, II.3.11.g și II.3.11.h conțin modele de convenții de cadru, de foaie de 

prezență și de adeverință, folosite în desfășurarea practicii în cadrul instituțiilor de profil. 

Pentru realizarea misiunilor şi obiectivelor anterior formulate am elaborat următorul sistem al 

competenţelor (prezentate detaliat în Anexa II.2.1): 

Competenţe profesionale: 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii 

universale şi comparate; 

C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba maghiară şi în limba engleză; 

C3. Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar; 

C4. Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii engleze şi utilizarea acestuia în 

producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală; 

C5. Analiza textelor literare în limba engleză, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă. 

Competenţe transversale:  

CT1. Utilizarea componențelor domeniului limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica 

profesională; 

CT2. Construirea unui proiect articulat şi coerent, motivat din punct de vedere ştiintific, în 

conformitate cu standardele filologice; 

CT3. Realizarea unui proiect în echipă, cu demonstrarea capacităţilor de comunicare; 

CT4. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare 

prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de 

dezvoltare personală şi profesională. Utilizarea integrată a tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării 

în activităţile de învăţare curente; elaborarea unui program multianual de formare continuă. 

Aceste cunoştinţe, clasificate conform planului de învăţământ în discipline fundamentale (DF), de 

specialitate (DS) şi complementare (DC) pot fi grupate şi sub forma unor pachete de cunoştinţe care 

conferă abilităţile şi dezvoltă competenţele.  

 

II.2.5. Proiectarea planului de studii 

La elaborarea planului de învăţământ (Anexa II.3.4) s-a ţinut cont de faptul că specializarea face parte 

din domeniul Ştiinţe Umaniste şi au fost luate în considerare Standardele Specifice de evaluare 

academică din acest domeniu (Anexa II.3.2). Odată cu întocmirea planului de învăţământ au fost 

consultate planurile de învăţământ ale specializărilor similare din mai multe centre universitare din 

ţară (Anexa II.3.5). Drept urmare, conţinutul disciplinelor este în concordanţă cu ceea ce se predă în 

alte centre universitare din ţară şi cu misiunea şi obiectivele specializării, fiind astfel conceput, încât 

să asigure o pregătire sistematică a studenţilor şi, în acelaşi timp, să fie evitate suprapunerile în ceea 

ce priveşte conţinutul tematic al disciplinelor. Proiectarea programul de studii s-a făcut cu implicarea 

reprezentanților mediului academic, inclusiv studenți, ai mediului socio-economic și cultural-artistic 

și ai pieței muncii (Anexa II.3.3).  

Întrucât în cadrul Departamentului de Științe Umane al Facultății de Științe Economice, Socio-Umane 

și Inginerești din Miercurea Ciuc, funcționează un alt program de studiu în același domeniu de licență, 

Limba și literatura română – limba și literatura engleză, am elaborat analiza comparativă a 

disciplinelor de specialitate (DS) din cele două planuri de învățământ. Așa cum reflectă tabelul din 

Anexa II.3.5.a, se poate constata că dintr-un număr total de 17 discipline de specialitate 6 nu figurează 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.10.%20Prezentarea%20practicii%20de%20specialitate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.a.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Capalnita%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.b.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_CCD%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.c.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Jud%20Covasna%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.d.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Kajoni%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.e.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Kajoni%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.f.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Korosi%20Csoma%20Sandor%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.g.%20Practica_Model%20foaia%20de%20prezenta_CCD%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.h.%20Practica_Model%20de%20adeverinta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20programului%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.4.%20Planul%20de%20invatamant%20al%20specializarii%202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.2.%20Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20de%20analiza%20a%20programului%20la%20nivel%20de%20departament_1.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.5.%20Compatibilitatea%20planului%20de%20invatamant%20cu%20alte%20planuri%20si%20cu%20Standardele%20Specifice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.3.%20Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20de%20analiza%20a%20programului%20la%20nivel%20de%20departament_2.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.5.a.%20Compararea%20planului%20de%20invatamant%20cu%20planul%20de%20invatamant%20RE.pdf
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în planul de învățământ al celeilalte specializări, iar 11 (65%) sunt identice. Aceasta înseamnă că planul 

de învățământ al specializării evaluate Literatură universală și comparată – limba și literatura engleză 

conține într-o proporție de 35% discipline de specialitate diferite. 

 

II.2.6. Desfășurare 

Studenții programului de studii sunt înmatriculați în baza unui contract de școlarizare încheiat între 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca și student (Anexa II.2.3), iar la începutul fiecărui an 

universitar se încheie un contract de studiu anual între facultate și student (Anexa II.2.4). În aceste 

contracte se stipulează obiectul și termenul contractului, drepturile și obligațiile părților (ale 

universității / facultății și ale studentului), clauzele de încetare a contractului, astfel studenții fiind 

informați referitor la cele mai importante drepturi și obligații. 

Odată cu finalizarea programului de studiu se eliberează Certificatul de studii universitare de licență 

pentru fiecare absolvent (Anexa II.2.5). Suplimentul la diplomă este eliberat pentru fiecare absolvent 

și conține informațiile privind calificarea, nivelul calificării, curriculumul și rezultatele obținute, 

inclusiv disciplinele parcurse și notele obținute pe fiecare an, sistemul de notare și informații privind 

distribuția statistică a notelor, informațiile privind drepturile conferite de calificare și de titlu, împreună 

cu informații privind sistemul național de învățământ. Suplimentul la diplomă este întocmit în format 

bilingv, română și engleză (Anexa II.2.6). 

 

II.2.7. Rezultate 

Un important factor în proiectarea, evaluarea și optimizarea procesului de formare din cadrul 

programului de studii Literatura universală și comparată – limba și literatura engleză este analiza 

rezultatelor sondajelor de opinie și a anchetelor realizate în rândul absolvenților. Sondajul de opinie 

este realizat în fiecare an de către Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Facultății de 

Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc cu ajutorul unui chestionar de 

evaluare a gradului de mulțumire al absolvenților (Anexa II.2.7), iar rezultatele sunt publicate și în 

raportul CEAC din fiecare an (Anexa II.1.6.a, II.1.6.b, II.1.6.c și II.1.6.d).  

Conform datelor obținute majoritatea absolvenților (100% în 2017, 91% în 2018, 100% în 2019, 100% 

în 2020, respectiv 90% în 2021) erau în ansamblu mulțumiți sau foarte mulțumiți de educația primită 

la Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc. Dacă analizăm 

componentele acestei satisfacții, atunci se poate afirma că la baza acestei aprecieri pozitive stă în 

primul rând, nivelul înalt de pregătire a personalului didactic, în structura optimă a orarului, în calitatea 

procesului de predare, respectiv mulțumirea cu Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor „Neptun”. Ceea 

ce privește gradul de satisfacție a absolvenților specializării Literatura universală și comparată – limba 

și literatura engleză peste 90% au o părere pozitivă atât despre procesul de predare cât și despre 

infrastructura oferită de Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea 

Ciuc (Anexa II.2.8). 

Planul de învățământ este structurat astfel, încât permite absolvirea studiilor în perioada de timp de 6 

semestre. În perioada evaluată (2016-2021) 86,00% (43) dintre studenții absolvenți ai programului de 

studiu Literatură universală şi comparată – limba şi literatura engleză și-au terminat studiile în 6 

semestre, iar restul de 14,00% dintre studenți în perioade între 8 și 18 semestre (Anexa II.3.17). După 

compararea rezultatelor academice din anul universitar 2020-2021 cu cele din anul academic precedent 

2019-2020, se pot face următoarele constatări: indicele mediu de credit al programului de studiu 

Literatură universală şi comparată – limba şi literatura engleză a crescut fiind 8,46 față de 8,17 din 

anul universitar trecut. Numărul studenților a crescut semnificativ, de la 34 de studenți la 42 de 

studenți, în timp ce numărul studenților activi a rămas la fel (Anexa II.3.16). 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.3.%20Model%20contract%20de%20scolarizare%20BsC%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.4.%20Model%20contract%20de%20studii%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.5.%20Model%20certificat%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.6.%20Model%20supliment%20la%20diploma.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.7.%20Chestionar%20de%20evaluare%20a%20gradului%20de%20satisfactie%20a%20absolventilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.a.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202017.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.b.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202018.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.c.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.d.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.8.%20Rezultatele%20sondajelor%20de%20opinie%20realizate%20in%20randul%20absolventilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.17.%20Durata%20medie%20de%20absolvire%20a%20programului%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.16.%20Analiza%20rezultatelor%20academice%20ale%20studentilor.pdf
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Dintre absolvenții din promoția 2020 50% și-au continuat studiile, iar în ultimii patru ani procentul 

acestora a fost 53,57%. Din acest punct de vedere programul depășește dublu standardul minim de 

20%. Din totalul de absolvenți cu licență din promoțiile 2017, 2018, 2019 și 2020 42,86% s-au angajat 

în termen de doi ani la nivelul calificării universitare (Anexa II.2.10). 

De asemenea, este luat în considerare și feedback-ul primit din partea angajatorilor. Planul de 

învățământ și conținutul disciplinelor sunt actualizate și pe baza propunerilor provenite din întâlnirile 

cu unii reprezentanți ai potențialilor angajatori, aceste întâlniri contribuind la armonizarea procesului 

de învăţământ cu cerinţele pieţei forței de muncă (Anexa II.3.3). Rezultatele acestor demersuri sunt 

reflectate și în opinia angajatorilor care apreciază efortul depus de către membrii departamentului și 

au în general o părere foarte bună despre nivelul de pregătire al absolvenților și asupra programului de 

studiu (Anexa II.2.9). 

Pe lângă acestea, cadrele didactice care activează în programul de studiu participă, în mod regulat, la 

consultări privind actualizarea curriculei, a conținutului disciplinelor și modificarea planului de 

învățământ (Anexa II.3.2), conform schimbărilor Standardelor specifice ARACIS, respectiv 

propunerilor mediului economic. Aceste modificări s-au realizat în conformitate cu Metodologia de 

elaborare şi modificare a programelor de studii şi a planurilor de învățământ (Anexa II.3.1). 

Calificările și ocupațiile posibile prevăzute în programul de studiu sunt în corelație cu COR (Anexa 

II.2.2), conform aprobării ANC (Anexa II.2.2.a).  

 

II.3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI DE STUDII: PLANUL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT, FIȘELE DISCIPLINELOR, MOBILITATE STUDENȚEASCĂ  

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca organizează activitățile didactice de predare, învățare și 

evaluare raportându-se în ceea ce privește rezultatele procesului de educație la performanțele de 

dezvoltare și transfer ale cunoașterii și tehnologiei din alte țării ale Uniunii Europene, în vederea 

stabilirii nivelului eficacității educaționale. Planul de învăţământ al programului de studii Literatura 

universală și comparată – limba şi literatura engleză este elaborat cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare, și după Metodologia de elaborare şi modificare a programelor de studii şi a planurilor de 

învăţământ al Universității Sapientia (Anexa II.3.1). 

 

II.3.1. Prevederi normative  

Planul de studii Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză a fost conceput pe 

baza următoarelor prevederi normative: 

a) Programul de studii este prezentat sub forma unui pachet de documente care include: misiunea, 

obiectivele generale şi specifice. Disciplinele din planul de învățământ sunt prevăzute într-o succesiune 

logică iar ponderile acestora sunt exprimate în credite de studii ECTS;  

b) Planul de învățământ este astfel conceput încât rezultatele învățării (cunoștințe, competențe, valori 

și atitudini) declarate pentru toate disciplinele, coroborate, asigură obținerea rezultatelor programului 

de studii evaluat;  

c) Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învățământ şi conținutul acestor discipline, 

precizat prin programele analitice / fișele disciplinelor, corespund domeniului de licență şi programului 

de studii;  

d) Metodele de predare și activitățile de învățare sunt astfel alese / concepute încât să asigure atingerea 

rezultatelor previzionate ale învățării. Procesul de predare-învățare are în vedere atât activități 

didactice directe cât și studiu individual;  

e) Planul de învățământ este structurat astfel încât să permită absolvirea în perioada de timp alocată;  

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.10.%20Situatia%20angajarii%20pe%20piata%20muncii%20si%20a%20continuarii%20studiilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.3.%20Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20de%20analiza%20a%20programului%20la%20nivel%20de%20departament_2.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.9.%20Opinia%20angajatorilor%20asupra%20calitatii%20absolventilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.2.%20Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20de%20analiza%20a%20programului%20la%20nivel%20de%20departament_1.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.1.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.2.%20Calificarile%20si%20ocupatiile%20posibile%20in%20corelatie%20cu%20COR.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.2.%20Calificarile%20si%20ocupatiile%20posibile%20in%20corelatie%20cu%20COR.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.2.a.%20Aprobarea%20ANC%20cu%20privire%20la%20actualizarea%20calificarii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.1.%20Procedura%20de%20elaborare%20a%20planurilor%20de%20invatamant.pdf
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f) Programele analitice / fișele disciplinelor reflectă centrarea pe student a procesului de predare-

învățare, inclusiv prin prevederea activităților specifice studiului individual (teme de casă, proiecte 

individuale sau în echipă etc.) și includerea acestora în procesul de evaluare;  

g) Programele analitice / fișele disciplinelor prevăd corelații între rezultatele învățării declarate la 

care contribuie disciplina, conținutul acesteia și modul de evaluare a rezultatelor învățării dobândite 

de student;  

h) Raportul dintre orele de curs şi cele privind activitățile didactice aplicative – seminare, laboratoare, 

proiecte, stagii de practică etc. trebuie să fie conform standardelor specifice ale domeniilor de licență 

/ programelor de studii, elaborate de ARACIS;  

i) Planul de învățământ al programului de studii prevede stagii de practică, începând cu anul doi de 

studii, precum şi pentru elaborarea lucrării de licență / proiectului de diplomă, la ultimul an de studii;  

j) Cel puțin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în planul de 

învățământ sunt examene;  

k) Formațiile de studii – serii, grupe, subgrupe – sunt astfel dimensionate încât să asigure desfăşurarea 

eficientă a procesului de învățământ; 

l) Examenul de finalizare a studiilor este un examen sumativ care certifică asimilarea rezultatelor 

învățării previzionate corespunzătoare calificării universitare;  

m) Structura planului de învățământ permite studenților să participe la mobilități interne sau / și 

internaționale. 

 

II.3.2. Realizare 

Programele analitice sunt elaborate, corectate, adaptate și revizuite la sfârșitul fiecărui an universitar, 

la nivel de departament și facultate, cu participarea cadrelor didactice care activează în program, fiind 

validate de Consiliului facultății (Anexa II.3.2 și II.3.3). Conform sistemului creditelor transferabile 

(ECTS), unitatea de bază a planului de învăţământ este disciplina cu durata de un semestru, notarea se 

face semestrial, numărul de ore pe săptămână aferent fiecărei discipline fiind prezentat în planul de 

învăţământ, iar repartizarea orelor este prezentată în Anexa II.3.9. Anul universitar este structurat pe 

două semestre a câte 14 săptămâni de predare completate cu perioadele sesiunilor de examene aferente 

(3+1+1 săptămâni, Anexa II.6.1). În cazul semestrului 6, conform structurii anului universitar aprobat 

de Consiliul Facultății pentru programul de studii evaluat, activitatea didactică se organizează pe 12 

săptămâni, urmată de sesiunea de examene (3+1 săptămâni) și perioada dedicată finalizării lucrării de 

licență (2 săptămâni). Numărul de ore pe săptămână variază între 25 şi 28, deci este sub limita maximă 

stabilită de ARACIS. 

Planul de învăţământ îndeplineşte condiţiile normative, fiind elaborat într-o succesiune logică a 

obiectivelor de formare care să contribuie la dobândirea competenţelor necesare (Anexa II.3.4 și 

II.2.1). Fiecărui an universitar îi corespund câte 60 de credite de studiu transferabile în sistemul 

european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii şi opţionale. 

Pregătirea prin disciplinele incluse în programul de studii asigură compatibilitatea cu cadrul de 

calificări de nivel naţional şi internaţional (Anexa II.3.5). Se asigură compatibilitatea cu programele 

de studiu similare, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite transferabile. Anexa II.3.20 

conține procedura de recunoaștere a creditelor de studii obtinuți din mobilități.  

Disciplinele facultative se încheie cu probă de verificare şi li se atribuie puncte de credit peste cele 180 

ECTS ale ciclului de licenţă. Se respectă raportul 1/1 ±20% între orele de curs şi seminarii, respectiv 

laboratoare (Anexa II.3.9). Raportul examenelor este, conform standardelor ARACIS, de 51,61%. 

În planul de învățământ este prevăzut pentru semestrul II al anului de studiu II un stagiu de practică de 

specialitate. Numărul total de ore este 56, repartizate în câte 4 ore pe săptămână pe parcursul celor 14 

săptămâni. Conform planului de învățământ, îndeplinirea cerințelor disciplinei se punctează cu 3 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.2.%20Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20de%20analiza%20a%20programului%20la%20nivel%20de%20departament_1.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.3.%20Procesul%20verbal%20al%20sedintei%20de%20analiza%20a%20programului%20la%20nivel%20de%20departament_2.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.9.%20Situatia%20repartizarii%20orelor%20de%20studiu%20si%20a%20formelor%20de%20evaluare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.1.%20Structura%20anului%20universitar%202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.4.%20Planul%20de%20invatamant%20al%20specializarii%202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.1.%20Misiunea%20si%20obiectivele%20programului%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.5.%20Compatibilitatea%20planului%20de%20invatamant%20cu%20alte%20planuri%20si%20cu%20Standardele%20Specifice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.20.%20Procedura%20de%20recunoastere%20a%20creditelor%20de%20studii%20obtinuti%20din%20mobilitati.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.9.%20Situatia%20repartizarii%20orelor%20de%20studiu%20si%20a%20formelor%20de%20evaluare.pdf
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puncte de credit. În vederea efectuării acesteia s-au încheiat convenții cu instituțiile culturale partenere 

(II.3.11.a, II.3.11.b, II.3.11.c, II.3.11.d, II.3.11.e și II.3.11.f). Anexa II.3.10 conține prezentarea 

modului de desfășurare a practicii de specialitate. S-a prevăzut pentru semestrul II al anului de studiu 

III și un stagiu de 2 săptămâni (60 ore) practică pentru elaborarea lucrării de licență de 3 credite. De 

asemenea s-a prevăzut pentru un număr de 4 semestre disciplina Educație fizică conform prevederilor 

legale (Anexa II.3.4). 

Prezentarea la examenul de finalizare a studiilor este condiţionată de parcurgerea integrală a planului 

de învăţământ în structura sa de bază, obţinerea a 180 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, 

dobândirea a 4 credite la Educaţie fizică. Metodologia de finalizare a studiilor pe nivel de universitate 

este prezentată în Anexa II.3.12, iar procedura de finalizare a studiilor la programul evaluat în Anexa 

II.3.13, tematica probei scrise în Anexa II.3.14, iar Anexa II.3.15 este ghidul de elaborare a lucrării de 

diplomă. Pentru promovarea examenului de finalizare a studiilor studentul beneficiază de 10 credite.  

Planul de învățământ cuprinde discipline fundamentale (DF), discipline de specialitate (DS) şi 

discipline complementare (DC), grupate la rândul lor în discipline obligatorii (impuse), opţionale (la 

alegere) şi facultative, în proporții care se încadrează în limitele stabilite prin normative (Anexa II.3.7). 

Flexibilizarea programului de studiu este asigurată prin discipline opţionale (la alegere) şi discipline 

facultative. Disciplinele opţionale sunt propuse pentru toate semestrele şi completează traseul de 

specializare a studentului, după cum urmează: 

Semestrul 1: Se aleg 2 discipline dintre disciplinele opţionale oferite pe semestrul 1; 

Semestrul 2: Se aleg 2 discipline dintre disciplinele opţionale oferite pe semestrul 2; 

Semestrul 3: Se aleg 2 discipline dintre disciplinele opţionale oferite pe semestrul 3; 

Semestrul 4: Se aleg 3 discipline dintre disciplinele opţionale oferite pe semestrul 4; 

Semestrul 5: Se aleg 4 discipline dintre disciplinele opţionale oferite pe semestrul 5; 

Semestrul 6: Se aleg 4 discipline dintre disciplinele opţionale oferite pe semestrul 6. 

Alegerea traseului se face de către student înainte de începerea semestrului, majoritatea decide traseul 

pentru toţi studenţii specializării. Anexa II.3.8 conține elemente detaliate referitoare la conţinutul 

disciplinelor.  

Procedura de desfăşurare a activităţilor didactice la disciplinele facultative şi de înscriere a 

calificativelor în Suplimentul la diplomă este prezentată în Regulamentul de studii în sistemul de 

credite transferabile al Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca (Anexa II.2.4, II.2.5 și II.2.6). 

Rezultatele academice ale studenților programului studiu Literatura universală și comparată – limba 

şi literatura engleză sunt evaluate anual, la nivel de departament și facultate (Anexa II.1.6.a, II.1.6.b, 

II.1.6.c și II.1.6.d).  

La stabilirea mărimii formațiilor de studii se iau în vedere atât Standardele Specifice ale ARACIS 

(grupe de 30 studenţi, subgrupe de maxim 15 studenţi), cât şi suportabilitatea financiară, adaptat 

capacității laboratoarelor didactice, conform legii în vigoare.  

Programele analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ sunt prezentate în Fişele 

disciplinelor (Anexa II.3.6). Pentru fiecare disciplină în parte, fişa disciplinei conţine numărul de ore 

alocate prin Planul de învăţământ (Anexa II.3.4), numărul orelor alocate studiului individual, 

obiectivele disciplinei şi competenţele specifice care urmează să fie însuşite de studenţi, conţinutul pe 

capitole, subcapitole şi numărul de ore pentru fiecare, tematica seminarului sau laboratorului (după 

caz), metodele didactice folosite pentru fiecare formă de activitate în parte, condiţionările şi 

modalităţile de stabilire a notei finale, precum şi bibliografia și cerințele minimale. Tot aceste fișe 

reflectă centrarea pe student a procesului de predare prin înșiruirea activităților specifice studiului 

individual sau a temelor în echipe. 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.a.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Capalnita%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.b.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_CCD%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.c.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Jud%20Covasna%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.d.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Kajoni%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.e.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Kajoni%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.f.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Korosi%20Csoma%20Sandor%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.10.%20Prezentarea%20practicii%20de%20specialitate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.4.%20Planul%20de%20invatamant%20al%20specializarii%202021-2022.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.12.%20Metodologia%20de%20organizare%20a%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20a%20universitatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.13.%20Procedura%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20la%20programul%20evaluat.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.13.%20Procedura%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20la%20programul%20evaluat.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.14.%20Tematica%20examenului%20de%20licenta%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.15.%20Ghidul%20de%20elaborare%20a%20lucrarii%20de%20diploma.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.7.%20Lista%20disciplinelor%20ce%20definesc%20specializarea.pdf
file:///D:/Dokumentumok/akkreditáció/2021-2%20VIA%20akkreditáció/VIA_kész%20dokumentumok/Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.8.%20Lista%20disciplinelor%20optionale%20si%20trasee%20posibile.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.4.%20Model%20contract%20de%20studii%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.5.%20Model%20certificat%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.6.%20Model%20supliment%20la%20diploma.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.a.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202017.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.b.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202018.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.c.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.d.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.6.%20Fisele%20disciplinelor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.4.%20Planul%20de%20invatamant%20al%20specializarii%202021-2022.pdf
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Universitatea dispune de o metodologie proprie de organizare a examenului de finalizare a studiilor 

universitare (Anexa II.3.12). Examenul de licență constă din două probe: evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate se realizează sub forma probei scrise, respectiv prezentarea și susținerea 

publică a lucrării de licență / diplomă (Anexa II.3.13). În conformitate cu prevederile Regulamentului 

de studii al Universităţii, tematica probei I prestabilită din disciplinele de domeniu şi de specialitate 

(Anexa II.3.14) este aprobată de Consiliul Facultăţii şi postată pe site-ul facultăţii și a departamentului, 

împreună cu material didactic și bibliografie din care se pot pregăti absolvenții la acest examen. Tot 

aici este postată și structura lucrării de licenţă / proiectului de diplomă după care se pot ghida 

absolvenții (Anexa II.3.15), data examenelor, alcătuirea comisiei de licență și a comisiei de rezolvare 

a contestațiilor. Informații privind examenul de finalizarea studiilor și structura lucrării de licență / 

proiectului de diplomă se regăsesc și pe pagina web a facultății. Lucrările de finalizare a studiilor pot 

fi consultate în Biblioteca Facultății de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea 

Ciuc, exemple ale acestor lucrări fiind anexate prezentului Raport de autoevaluare (Anexa II.10.9.a, 

II.10.9.b, II.10.9.c, II.10.9.d și II.10.9.e). Validitatea evaluării rezultatelor învățării este asigurată de 

componența comisiei examenului de licență, care include și specialiști renumiți din alte departamente 

(componența comisiilor de examen de licență pe perioada evaluată din se găsește în Anexa II.6.5). 

În realizarea misiunii și obiectivelor sale, Universitatea dispune de mecanisme prin care sunt încurajate 

și sprijinite libertatea academică și diversitatea în procesul de predare, dar și de responsabilizare a 

personalului didactic și auxiliar în îndeplinirea acestora. Facultatea dispune de birou și personal separat 

pentru derularea programului Erasmus+3, asigurând astfel condiții pentru mobilitatea studenților și a 

profesorilor. Universitatea are 106 contracte cu 43 instituții universitare din 16 țări din Europa, care 

oferă pentru studenți, personalul didactic și cel auxiliar posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe și de 

a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări. Astfel, în perioada 

2015-2019 la specializarea Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză s-au 

realizat un număr de 15 mobilități pentru studii sau practică de specialitate prin programul 

ERASMUS+ la diferite universități și centre de cercetare din străinătate (Anexa II.3.19), iar creditele 

de studii sunt recunoscute conform procedurii proprii (Anexa II.3.20). Începând din anul universitar 

2016-2017, programul de burse Makovecz4 (coordonat de Ministerul Resurselor Umane din Ungaria) 

sprijină cadrele didactice și studenții pentru a participa la programe de mobilitate din alte universități 

din Ungaria (și din Bazinul Carpatic). Prin programului Makovecz, în ultimii 5 ani, 10 studenți de la 

diferite universități din Ungaria au beneficiat de mobilități incoming cu obiective de cercetare și de 

pregătire a lucrării de licenţă / diplomă. 

Procesul didactic facilitează dezvoltarea abilităților de studiu individual și dezvoltare profesională 

continuă, deoarece considerăm că acestea sunt într-o relație dialectică: dezvoltare profesională fără 

studiu individual nu poate fi posibilă, la nivel universitar, însă, nivelul de dezvoltare profesională 

induce modificări în tehnicile de studiu, crescându-și eficiența. Facultatea aplică măsuri specifice 

pentru motivarea profesională a studenților, pentru stimularea şi recompensarea studenților cu 

performanțe deosebite în activitatea didactică şi de cercetare studențească (Anexa II.3.20 și II.3.21). 

În cadrul Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și 

Inginerești din Miercurea Ciuc a fost fondat în anul 2002 Colegiul Studențesc „Bölöni Farkas Sándor” 

care se ocupă cu organizarea diferitelor programe pentru studenții talentați și doritori să se inițieze în 

munca de cercetare (Anexa II.3.21.a). 

 

 

                                                 
3 https://www.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus  
4 https://www.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/makovecz-program  

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.12.%20Metodologia%20de%20organizare%20a%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20a%20universitatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.13.%20Procedura%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20la%20programul%20evaluat.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.14.%20Tematica%20examenului%20de%20licenta%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.15.%20Ghidul%20de%20elaborare%20a%20lucrarii%20de%20diploma.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.a.%20Lucrare%20de%20licenta_2016_Laszlo%20Henrietta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.b.%20Lucrare%20de%20licenta_2017_Benedek%20Agnes.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.c.%20Lucrare%20de%20licenta_2019_Szakacs%20Renata.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.d.%20Lucrare%20de%20licenta_2020_Nagy%20Kinga.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.e.%20Lucrare%20de%20licenta_2021_Egyed%20Tamas.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.5.%20Componenta%20comisiilor%20de%20examen%20de%20licenta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.19.%20Numarul%20studentilor%20implicati%20in%20mobilitati.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.20.%20Procedura%20de%20recunoastere%20a%20creditelor%20de%20studii%20obtinuti%20din%20mobilitati.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.20.%20Procedura%20de%20recunoastere%20a%20creditelor%20de%20studii%20obtinuti%20din%20mobilitati.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.21.%20Programe%20de%20stimulare%20si%20de%20recuperare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.21.a.%20Prezentarea%20Colegiului%20Studentesc.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus
https://www.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/makovecz-program
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II.4. ADMITEREA STUDENȚILOR 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca organizează admiterea studenților pe baza procedurilor de 

recrutare, admitere, transfer și mobilități în conformitate cu legislația în vigoare și proceduri aprobate 

de Senatul Universității (Anexa II.4.2). Recrutarea studenților se realizează printr-o informare continuă 

a posibililor candidați asupra ofertei educaționale a Universității. În acest sens facultățile elaborează 

ghiduri, pliante de informare, organizează campanii de informare şi reînnoiesc periodic informațiile 

conținute pe pagina de internet.  

Echipa de relații publice a facultăţii promovează regulamentul de admitere prin vizite la liceele din 

regiune, unde prezintă elevilor, directorilor liceelor şi profesorilor programele de studii. În fiecare an 

se editează broșura de admitere care este distribuită împreună cu alte materiale publicitare, acestea 

fiind prezentate şi pe pagina web a universității, respectiv a facultăţii5. Principalele acţiuni organizate 

anual pentru promovarea facultăţii şi a programelor de studii sunt prezentate în Anexa II.4.1. 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca duce la toate facultăţile, inclusiv la Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc, o politică transparentă a recrutării şi 

admiterii studenţilor, anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. Admiterea studenţilor la 

specializarea Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză se realizează conform 

criteriilor stabilite (Anexa II.4.3), iar procedura de admitere include măsurile de prevenire a admiterii 

unor candidați pregătiţi necorespunzător (Anexa II.4.2), conform căreia înscrierea la concursul de 

admitere se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat și este în concordanţă cu Regulamentul 

de admitere al Universităţii, adoptată de Senat prin Hotărârea nr. 2473 din 12.02.20216, care include 

precizări referitoare la situațiile speciale cauzate de pandemia COVID-19. 

Înscrierea la specializările universității se desfășoară pe o platformă special creată7, iar metodologia și 

calendarul admiterii sunt publicate pe site-ul Universităţii, precum şi pe site-ul facultăţii, și sunt 

anunțate şi în presa locală şi pe platforme electronice și rețele sociale. Informaţii se pot obţine în mod 

direct la secretariatul facultăţii. Informaţiile publice se referă la: domeniul fundamental, domeniul de 

specializare, forma de învăţământ, durata studiilor, condiţii de admitere, data de depunere a dosarelor 

pentru concurs, data examenelor, planurile de învăţământ, oportunităţile oferite de facultate (burse) 

etc. În cazul candidaților cu dizabilități, pentru garantarea egalității de șanse facultatea asigură suport 

adițional adaptat nevoilor acestor persoane. 

Regulamentul şi programul admiterii este respectat cu rigurozitate, comunicarea rezultatelor se face în 

mod transparent, se respectă principiul egalității șanselor tuturor candidaților, fără discriminare. 

Admiterea se desfăşoară în două sesiuni: iulie şi septembrie. A doua sesiune se organizează pentru 

locurile care nu au fost ocupate în prima sesiune. Principiile admiterii la programele de studiu oferite 

de instituție sunt detaliat formulate în regulamentul de admitere al facultății (Anexa II.4.2). 

Data examenelor de admitere este aprobată de către facultate cu consultarea departamentelor. 

Concursul de admitere pe anul universitar 2021-2022 s-a desfășurat între 22-24 iulie 2021, o analiză 

detaliată a acestuia se găsește în Anexa II.4.4. Dacă în urma sesiunii de admitere de vară nu sunt 

ocupate toate locurile scoase la concurs, sau se renunță la locuri dobândite prin concurs, pentru 

ocuparea locurilor vacante se organizează o nouă sesiune de admitere, derulată în mod similar, 

programată înaintea începerii anului academic nou, a cărei perioadă se stabilește şi se anunță ulterior 

de către facultate. 

                                                 
5 https://www.sapientia.ro/ro/admitere  
6 https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri 
7 https://felveteli.sapientia.ro/ 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.2.%20Regulamentul%20de%20admitere%20BsC%202021%20a%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.1.%20Activitati%20de%20promovare%20a%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.3.%20Criteriile%20de%20admitere%20in%20programul%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.2.%20Regulamentul%20de%20admitere%20BsC%202021%20a%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.2.%20Regulamentul%20de%20admitere%20BsC%202021%20a%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.4.%20Analiza%20admiterii%202021.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/admitere
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
https://felveteli.sapientia.ro/
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Procedura de înscriere şi modul de înscriere a disciplinelor în contractul de studii, prin utilizarea 

Sistemului Unitar de Gestiune a Studiilor „Neptun”, este în conformitate cu Regulamentul de studii, 

care descrie și procedura de înmatriculare. 

La începutul fiecărui an universitar studenții completează la înscrierea în anul I. un contract de 

şcolarizare (Anexa II.2.3) valabil pe toată perioada studiilor, iar la fiecare început de an universitar se 

încheie câte un contract de studii (Anexa II.2.4). Contractul de şcolarizare este semnat de studentul în 

cauză şi de conducerea facultăţii. 

Promovarea studentului dintr-un an în altul este reglementată de Regulamentul de studii, conform 

căruia se declară promovat studentul care a realizat minim 40 de credite în anul în curs. 

Orarul este elaborat prin consultarea cadrelor didactice, având în vedere formațiile de studiu aprobate 

de conducerea Universităţii (Anexa II.4.7). Sunt create condițiile de parcurgere a tuturor formelor de 

activitate (curs, lucrări de laborator, seminarii) asigurând și timpul necesar studiului individual. 

Transferul studenților de la alte instituții la specializarea Literatura universală și comparată – limba 

şi literatura engleză se efectuează la propunerea Comisiei de Studiu şi de Credit (Anexa II.1.4), 

finalizat prin avizul Consiliului Facultății, și Senatul Universității și se realizează înaintea începerii 

anului universitar. Totodată Universitatea are un regulament de recunoaștere a studiilor ca urmare a 

unor mobilități (Anexa II.3.20). Modelul Suplimentului de diplomă, redactat în limba română şi 

engleză este prezentat în Anexa II.2.6. 

Pe perioada 2016-2021 pentru programul Literatura universală și comparată – limba şi literatura 

engleză dinamica înmatriculărilor variază în intervalul 10-17 de studenți (în limita numărului de locuri 

aprobate, adică 30). Promovabilitatea primului an de studii în perioada 2016-2021, prezentată în Anexa 

II.4.6, indică valori între 52% și 100%. Numărul de studenți înmatriculați pe ani de studiu pentru 

programul evaluat reiese din Anexa II.4.5, în anul universitar 2021-2022 un total de 33 studenți fiind 

înmatriculați la specializarea Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză. 

 

II.5. PREDARE-ÎNVĂȚARE – CENTRARE PE STUDENT 

Programul de studiu urmăreşte să dezvolte nu numai competenţe academice de bază, dar îşi propune 

şi formarea unor specialişti cu abilitatea de a se adapta repede la diferite tipuri de activităţi în domeniu, 

respectiv cu capacitatea de a-şi continua studiile la nivel de master. Scopul declarat al programului 

este înzestrarea studenţilor cu metode de identificare şi soluţionare exigentă a problemelor în domeniul 

filologiei, iar obiectivele formative sunt asigurate prin pregătiri eficiente directe și prin studiu 

individual. Necesitatea autoperfecţionării continue, a spiritului de echipă şi a gândirii autonome sunt 

printre ideile principale promovate pe parcursul programului. 

Studenții Facultății de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc au acces 

gratuit la Internet și la resursele de studiu (materiale didactice publicate, tipărite sau în format 

electronic) prin reţelele informatice proprii ale universității (sistemul Neptun), dar și prin platforma 

Google Drive, Classroom și pe grupurile şi conturile Facebook proprii pentru fiecare an de studiu 

(Anexa II.5.3).  

În cadrul specializării Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză, conform fișelor 

de disciplină, se folosesc o serie de metode de predare. Putem găsi și metode clasice (tradiționale): 

expunerea (PPT), conversația, exercițiul etc., dar și metode moderne: studiul de caz, metoda 

proiectelor, metode de simulare, modelare etc.. Metodele moderne, determinate de progresele 

înregistrate în știință şi tehnică, se apropie deja de metodele de cercetare științifică, astfel aceste metode 

sunt folosite mai ales în anii de studii superioare. Astfel studenții sunt puși în situații de investigație 

proprie, realizează proiecte și cercetări individuale, întocmesc rapoarte de activitate complexe. 

Metodele de predare aplicate sunt prezentate în Anexa II.5.2. Se cuvine de menționat faptul că mutarea 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.3.%20Model%20contract%20de%20scolarizare%20BsC%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.4.%20Model%20contract%20de%20studii%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.7.%20Orarul%20specializarii%202021-2022-1.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.4.%20Comisii%20la%20nivel%20de%20facultate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.20.%20Procedura%20de%20recunoastere%20a%20creditelor%20de%20studii%20obtinuti%20din%20mobilitati.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.6.%20Model%20supliment%20la%20diploma.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.6.%20Promovabilitatea%20anului%20I.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.6.%20Promovabilitatea%20anului%20I.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.4/II.4.5.%20Numarul%20de%20studenti%20pe%20ani%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.3.%20Centralizarea%20modului%20de%20utilizare%20a%20noilor%20tehnologii%20informatice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.2.%20Prezentarea%20metodelor%20de%20predare.pdf


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca   Programul de studiu: Lb. și lit. română – lb. și lit. engleză 

 

33 

procesului instructiv-educativ în spațiul online a reprezentat o adevărată provocare cadrelor didactice 

și facultății organizatoare a programului de studii. Începând din 16.03.2020 până în 12.09.2021, 

conform orarului specializării, procesul instructiv-educativ a fost mutat în context digital (cu excepția 

examenului final din iunie 2021), prin folosirea platformei Google Classroom și a aplicației Meet. 

Această schimbare a implicat regândirea metodică a procesului de proiectare în context digital, 

determinând folosirea și chiar crearea variatelor resurse educaționale digitale, implicând perfecționarea 

profesorilor în acest domeniu, fapt care se reflectă și în tabelul sintetizator al metodelor, tehnicilor 

digitale aplicate în această perioadă. 

Cadrele didactice au ore de consultaţie la dispoziţia studenţilor şi personalizează îndrumarea la cererea 

studentului. Programul consultaţiilor este afişat la loc vizibil și pe site-ul specializării (Anexa II.5.4). 

Cadrele didactice menţin legătura cu studenţii și prin intermediul grupelor comune de e-mail, respectiv 

conturile Google Classroom. Totodată și Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor „Neptun” asigură 

contactul cadru didactic-grupă, cadru didactic-student. Cadrele didactice folosesc în procesul de 

predare și învățare o serie de resurse ale noilor tehnologii informatice și materiale auxiliare. Modurile 

de utilizare a noilor tehnologii informatice sunt prezentate în Anexa II.5.3. Se poate menționa, că în 

situația cauzată de pandemia SARS-COV2, Universitatea și Facultatea a optat pentru introducerea 

promptă, unitară și obligatorie a sistemului de e-learning asigurată prin platformele Google, astfel 

asigurând continuitatea procesului didactic și în această situație.  

Există și servicii de îndrumare și sprijin pentru studenți implementate în cadrul programului de studiu 

Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză, coordonatorul programului de studiu 

urmăreşte evoluţia studenţilor din anul I până în anul III, îi sprijină pe studenţi în iniţiativele lor, ţine 

contactul permanent cu aceștia atât personal cât şi prin listele comune de e-mail. Studenţii din anii 

superiori au iniţiat tutoriatul colegial pentru studenţii din anii I și II, care se realizează în grupe și 

focusează pe disciplinele cele mai dificile, în special în perioada de dinainte şi în cursul sesiunii (Anexa 

II.5.5). Pe parcursul anilor s-au introdus o serie de programe și măsuri menite să recupereze studenții, 

cum ar fi: ore suplimentare de pregătire (pentru studenții din anul I), oferirea unor discipline pentru 

alinierea cunoștințelor fundamentale (limba română), oferirea unor ore de consultații săptămânale, 

tutoriatul oferit de coordonatorii programelor de studii (Anexa II.3.21, II.5.4). 

Conform Planului de învățământ, studenții specializării Literatura universală și comparată – limba şi 

literatura engleză au obligația să efectueze un total de 56 ore de practică profesională pe parcursul 

anului II. Practica profesională se realizează la instituții cu care sunt încheiate convenții de practică 

(Anexa II.3.11.a, II.3.11.b, II.3.11.c, II.3.11.d, II.3.11.e, II.3.11.f, II.3.11.g și II.3.11.h). Optarea pentru 

efectuarea practicii prin programul Erasmus+ îi încurajează pe studenți să joace un rol activ în crearea 

propriului proces de învățare, și eventual îi ajută în crearea rețelelor profesionale, utile din perspectiva 

angajării. Organizarea activităților de practică, și evaluarea cunoștințelor dobândite pe parcursul 

stagiilor de practică sunt descrise în Anexa II.3.10, respectiv în Fișele de disciplină.  

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se realizează pe baza procedurii aprobate de Senat, care 

se aplică după fiecare ciclu semestrial de instruire. Chestionarul de evaluare este prezentat în Anexa 

II.5.7, iar rezultatele la nivel de facultate se regăsesc în Anexa II.5.8. Rezultatele evaluărilor arată că 

cele mai favorabile aprecieri se referă la disponibilitatea cadrului didactic de a răspunde la întrebările 

şi nelămuririle studenţilor, ceea ce atestă caracterul deschis al comunicării dintre studenţi şi profesori. 

De asemenea studenţii sunt mulţumiţi de modul în care se organizează şi planifică cursurile: cadrele 

didactice utilizează eficient timpul alocat cursului (termină de predat materia, nu întârzie la ore, 

respectă pauzele), anunţă din timp procedura şi criteriile de evaluare, prezintă clar ideile principale ale 

cursului şi obiectivele acestuia, urmărind îndeaproape îndeplinirea lor pe parcursul semestrului. 

Pentru rezolvarea eventualelor contestații există proceduri de management și soluționare a 

reclamațiilor și contestațiilor, integrate în diferite regulamente ale Universității, prezentate sintetic în 

Anexa II.5.6. 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.4.%20Orele%20de%20consultatii%20ale%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.3.%20Centralizarea%20modului%20de%20utilizare%20a%20noilor%20tehnologii%20informatice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.5.%20Servicii%20de%20indrumare%20si%20sprijin%20pentru%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.5.%20Servicii%20de%20indrumare%20si%20sprijin%20pentru%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.21.%20Programe%20de%20stimulare%20si%20de%20recuperare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.4.%20Orele%20de%20consultatii%20ale%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.a.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Capalnita%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.b.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_CCD%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.c.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Jud%20Covasna%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.d.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Kajoni%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.e.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Kajoni%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.f.%20Practica_Model%20conventie%20cadru_Korosi%20Csoma%20Sandor%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.g.%20Practica_Model%20foaia%20de%20prezenta_CCD%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.11.h.%20Practica_Model%20de%20adeverinta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.10.%20Prezentarea%20practicii%20de%20specialitate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.7.%20Chestionarul%20de%20evaluare%20a%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.7.%20Chestionarul%20de%20evaluare%20a%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.8.%20Rezultatele%20evaluarii%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti%202020-2021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.6.%20Proceduri%20de%20rezolvare%20a%20conflictelor.pdf


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca   Programul de studiu: Lb. și lit. română – lb. și lit. engleză 

 

34 

Transferul studenţilor de la programe de studii similare ale altor universităţi sau între programe de 

studii din cadrul universităţii noastre este descris de către Regulamentul de studii, şi se poate efectua 

numai la recomandarea Consiliului Facultăţii prin ordinul Rectorului. 

Resursele şi serviciile oferite studenţilor sunt suficiente, adecvate şi relevante pentru sprijinirea 

învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-

Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc pune la dispoziţia studenţilor o serie de facilităţi: sălile de 

predare şi laboratoarele sunt dotate cu echipamente moderne pentru sprijinirea procesului de predare-

învăţare, cercetării precum şi elaborării lucrărilor de licență. Fiecare cadru didactic dispune de strategii 

actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul de studiu şi cu criteriile de calitate 

predefinite. 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și 

Inginerești din Miercurea Ciuc dispune de programe de stimulare a studenților merituoși și programe 

de recuperare a studenților cu dificultăţi în învăţare (Anexa II.5.5). Sistemul de acordare a burselor 

adoptat de Senatul universităţii prevede acordarea burselor de studii, a burselor de merit, burselor 

sociale şi a burselor speciale, totodată permite cumularea bursei de merit și de studiu cu bursa socială 

(Anexa II.3.21). Studenţii sunt atraşi în diferite domenii de cercetare. Rezultatele cercetării efectuate 

de către studenţi se prezintă şi se premiază anual în cadrul Conferinței Cercurilor Științifice 

Studențești. Aspectele organizatorice ale acestei manifestări sunt stipulate în Regulamentul 

Universității Sapientia privind Conferințele Cercurilor Științifice Studențești8. Studenţii pot fii cooptaţi 

în proiecte de cercetare cu finanţare internă sau externă, beneficiind de avantajele ştiinţifice, 

profesionale şi materiale ale acestora. Astfel instituţia asigură studenţilor prin Institutul Programelor 

de Cercetare (IPC) posibilitatea de a participa la cercetare, oferind și remunerare.  

 

II.6. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

Universitatea are un regulament privind evaluarea și notarea studenților, care este aplicat în mod 

riguros și consecvent: Regulamentului de studii în sistemul de credite transferabile al Universității 

Sapientia și Procedura de evaluare a activităţii profesionale a studenţilor. Acesta din urmă descrie 

metodele de evaluare folosite, care sunt diverse şi încurajează gândirea critică, creativitatea, munca în 

echipă, studiile de caz și acoperă atât competențele exprimate oral cât și pe cele în scris. Metodele și 

criteriile de evaluare a studenților sunt transparente, adecvate și permit verificarea dobândirii efective 

de către aceștia a rezultatelor învățării (cunoștințe, competențe, valori și atitudini) prevăzute în fișele 

disciplinelor. 

Universitatea are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în 

funcție de creditele de studii ECTS acumulate, pe baza Regulamentului de studii în sistemul de credite 

transferabile al Universității Sapientia (Art. §26.3), în care se precizează că pentru a promova un an și 

a trece în anul de studiu următor este necesară acumularea a minim 40 de credite la disciplinele 

obligatorii și opționale din planul de învățământ al specializării. 

Procedura de evaluare şi notare a studenţilor stabileşte 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 examinator este asistat de un alt cadru didactic de specialitate. 

Modul de evaluare şi notare se specifică în fişa fiecărei discipline a programului de studiu. În cadrul 

acesteia sunt stabilite competenţele specifice vizate, examinarea realizându-se în raport cu acestea. La 

începutul semestrului, titularii de disciplină stabilesc şi comunică modul de verificare precum şi alte 

                                                 
8 https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.5.%20Servicii%20de%20indrumare%20si%20sprijin%20pentru%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.21.%20Programe%20de%20stimulare%20si%20de%20recuperare.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
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exigenţe privind promovarea (lucrări, proiecte realizate etc.) şi ponderea acestora în nota finală, 

conform Fișelor de discipline (Anexa II.3.6). 

Fiecare curs este astfel realizat, încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. Conform 

paragrafului al 15-lea din Regulamentului de studii, participarea unui student la un anumit examen este 

condiţionată de prezenţa la activităţile didactice. Astfel prezenţa la lucrări practice este obligatorie în 

proporţie de 100%, iar la seminarii este indicat o prezenţă obligatorie stabilită de titularul disciplinei. 

Înregistrarea prezenţei la seminarii şi la lucrări practice / proiecte intră în responsabilitatea cadrului 

didactic titular al activităţii, conform Fişei postului. Titularul disciplinei stabileşte modul concret de 

verificare a participării la activităţile obligatorii, respectiv modul de recuperare a orelor neefectuate şi 

a activităţilor restanțe, şi informează studenţii despre acestea la începutul semestrului. Practicile de 

evaluare sunt de tip dinamic-formativ şi urmăresc dobândirea unor competenţe raportate la obiectivele 

specifice ale programelor analitice. Sunt promovate atât evaluările pe parcursul semestrului prin 

proiecte individuale sau de grup, cât şi participarea activă la discuţiile şi activităţile de seminar sau 

lucrări practice. Acestea oferă o imagine asupra nivelului de cunoştinţe a studenţilor, dar şi asupra 

formării unor abilităţi şi deprinderi practice vizate de programul de studii. În acelaşi timp, este evitată 

o evaluare de tip sumativ, punctiformă, care nu vizează modul în care studentul îşi dezvoltă anumite 

abilităţi. Evaluarea studenţilor pentru activităţile de curs şi seminar se realizează prin considerarea 

următoarelor aspecte: rezultatele de pe parcursul semestrului, privind prezentarea unor materiale legate 

de tematica cursului, care demonstrează capacitatea de sintetizare şi analiză a informaţiilor, cât şi 

capacitatea de a susţine oral într-o manieră comprehensivă în faţa colegilor materialul pregătit; nota 

examenului final. Activităţile de practică sunt evaluate ţinând cont de prestaţia studentului din timpul 

practicii, în care se evaluează receptivitatea, capacitatea de conceptualizare a studentului, atitudinea 

participativă la executarea diferitelor activităţi practice. 

Numărul și distribuția formelor de examinare dintr-un semestru sunt astfel organizate încât asigură 

timpul necesar atât pregătirii studenților cât și desfășurării procesului de evaluare. Același Regulament 

de studii (Art. §22) precizează faptul că data examenelor trebuie stabilită astfel, încât fiecare student 

să aibă posibilitatea de a susține examenele după o programare echilibrată. Fixarea datei examenelor 

se face pe grupe mari de studiu, iar eventuala restanță se programează astfel încât între data examenului 

și cea a restanţei pentru o anume disciplină să existe o perioadă de cel puțin 3 zile. În Anexa II.6.2 este 

prezentată programul sesiunii de examene din semestrul II al anului universitar 2020-2021. Sesiunea 

complementară din toamnă reprezintă o oportunitate de evaluare în plus față de cele două stabilite la 

finele semestrelor, și oferă studenților posibilitatea de dobândire a creditelor aferente disciplinei, 

respectiv mărirea de notă, contra unei taxe de examen. Studentul, care nu se poate prezenta la examen 

în sesiunea de iarnă din cauze justificate (boală îndelungată, naștere etc.), în baza propunerii 

coordonatorului specializării, cu aprobarea decanului, poate susține examenul mai târziu, dar trebuie 

să se încadreze în perioada de activități didactice a celui de-al doilea semestru, stabilindu-se o perioadă 

excepțională de examinare în Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor „Neptun”. Examenele restante 

din perioada sesiunii de vară se pot susține doar în sesiunea de restanțe și în sesiunea complementară. 

Procentul examenelor dintre formele de evaluare totale este de 51,61%, procentul colocviilor 9,68%, 

iar cel al verificărilor pe parcurs de 32,26% (Anexa II.3.9 și II.6.7).  

Pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de diplomă, pentru prevenirea fraudării examenelor și a 

colocviilor, și pentru prevenirea plagiatului în timpul semestrului, la predarea aplicațiilor și proiectelor 

Departamentul de Științe Umane depune eforturi semnificative (Anexa II.6.6). În vederea asigurării 

originalităţii lucrărilor şi proiectelor de diplomă, în conformitate cu Regulamentul de studii (Art. 

§29.7) și cu Metodologia proprie de finalizare a studiilor de licență, toate lucrările de licență / diplomă 

sunt supuse verificării prin sistemul antiplagiat „Turnitin”. Studenții trebuie să evite practicarea unor 

metode ilegale, neagreate de comunitatea academică (ex. utilizare de documente false, copiere, 

corupere, plagiat). Este interzisă introducerea în sălile de examen a genților, telefoanelor mobile, 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.6.%20Fisele%20disciplinelor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.2.%20Programul%20sesiunii%20de%20examene%202020-2021-2.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.9.%20Situatia%20repartizarii%20orelor%20de%20studiu%20si%20a%20formelor%20de%20evaluare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.7.%20Situatia%20centralizatoare%20a%20metodelor%20de%20evaluare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.6.%20Masuri%20de%20prevenire%20a%20plagiatului.pdf
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cărților, caietelor, hărților sau deținerea oricăror obiecte care fac posibilă obținerea de informații, cu 

excepția cazului când titularul de disciplină permite utilizarea unor mijloace auxiliare. Încălcarea 

normelor etice se constată de cadrele didactice participante la examen, care vor întocmi un proces 

verbal spre a fi înaintat conducerii facultății. Conducerea va stabili în termen de 3 zile lucrătoare modul 

sancționării. În caz de fraudă la examen studentul va fi exclus din rândul celor care studiază disciplina 

respectivă și nu va putea participa la examenul disciplinei în cauză în acel an universitar, însă va fi 

obligat să se înscrie la aceasta în anul următor. Frauda repetată se sancționează foarte sever, de la 

suspendarea statutului de student fără taxă până la exmatricularea din instituție. Conform 

Regulamentului de studii (Art. §22.18), dacă se dovedește că rezultatele unui examen au fost obținute 

prin fraudă sau prin lezarea normelor etice, se aplică prevederile Art. 144 (4), Art. 147 (2) precum și 

Art. 170 din Legea nr. 1 / 2011. 

Regulamentului de studii precizează în Art. §22.19 faptul că în termen de o zi lucrătoare de la 

publicarea rezultatelor examenului, studentul poate depune la Decanat contestație referitor la 

rezultatele examenelor scrise, respectiv poate formula sesizare legată de încălcarea Regulamentului de 

studii și a Procedurii de evaluare a activității profesionale a studenților, în termen de două zile 

lucrătoare de la data evaluării. Decanul este responsabil pentru rezolvarea contestației.  

Una dintre cele mai importante aspecte ale evaluării rezultatelor învățării este rata de promovare a 

anilor de studiu, care în cazul programului de studiu evaluat variază între 60% și 100% (Anexa II.6.3).  

Metodologia proprie de organizare a examenului de finalizare a studiilor (examen de licență / diplomă 

și disertație) a Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca (Anexa II.3.12) precizează că finalizarea 

studiilor implică elaborarea unei lucrări de licență / proiect de diplomă, ce demonstrează capacitatea 

studentului de a realiza o sarcină dată în mod independent și la nivelul standardelor impuse. O statistică 

privind promovabilitatea examenului de licență organizat în cadrul Facultătii de Ştiinţe Economice, 

Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc pentru absolvenții specializării Literatura universală 

și comparată – limba şi literatura engleză este prezentată în Anexa II.6.4, din care rezultă o rată de 

promovabilitate de 94,2% pe perioada evaluată. 

Comisiile examenelor de licență / diplomă organizate în facultate au fost alcătuite conform 

prevederilor legale și a metodologiei proprii de organizare a examenelor de finalizare a studiilor 

(Anexa II.6.5). Examenul de licenţă constă din două probe: Proba I – Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate se realizează pe baza tematicii prestabilite din disciplinele de domeniu 

și de specialitate; Proba II – Prezentarea şi susținerea lucrării de licenţă. Câteva exemple de lucrări de 

licență din ultimii ani sunt prezentate în Anexa II.10.9.a, II.10.9.b, II.10.9.c, II.10.9.d și II.10.9.e. La 

finalizarea programului de studiu, absolvenţilor li se eliberează de către Universitatea „Sapientia” 

Certificatul de studii universitare de licență (Anexa II.2.5), iar după susținerea examenului de licență 

alte două documente: diploma de licență și suplimentul la diplomă (Anexa II.2.6). Cunoştinţele, 

competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul programului de studii sunt suficiente pentru a permite 

absolvenţilor să continue studiile universitare sau să se angajeze pe piaţa muncii, eventual să-și 

dezvolte o afacere proprie. Tabelul centralizator din Anexa II.2.10 pune în evidenţă faptul că unii 

absolvenţi al ultimilor 2 promoții şi-au continuat studiile sau sunt angajați într-un domeniu care 

corespunde calificării obținute (45,45% și 54,55%, respectiv), restul absolvenților s-au angajat în alte 

domenii în țară și în străinătate. 

Disciplinele din planul de învăţământ îşi propun să modeleze spiritul critic al studentului, îmbinând 

sistematic componenta teoretică şi cea explicativă, încurajând verificarea soluţiilor alternative şi 

valorificarea opiniilor divergente. Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din 

perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. 

 

 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.3.%20Rata%20de%20promovare%20a%20anilor%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.12.%20Metodologia%20de%20organizare%20a%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20a%20universitatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.4.%20Situatia%20promovarii%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.6/II.6.5.%20Componenta%20comisiilor%20de%20examen%20de%20licenta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.a.%20Lucrare%20de%20licenta_2016_Laszlo%20Henrietta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.b.%20Lucrare%20de%20licenta_2017_Benedek%20Agnes.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.c.%20Lucrare%20de%20licenta_2019_Szakacs%20Renata.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.d.%20Lucrare%20de%20licenta_2020_Nagy%20Kinga.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.9.e.%20Lucrare%20de%20licenta_2021_Egyed%20Tamas.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.5.%20Model%20certificat%20de%20studii%20universitare%20de%20licenta.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.6.%20Model%20supliment%20la%20diploma.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.10.%20Situatia%20angajarii%20pe%20piata%20muncii%20si%20a%20continuarii%20studiilor.pdf
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II.7. RESURSE UMANE: PERSONALUL DIDACTIC, PERSONAL AUXILIAR 

În cadrul programului de studii activează în total 15 cadre didactice, dintre care un număr de 14 cadre 

didactice sunt titulari în învăţământ superior, cu norma de bază la Universitatea „Sapientia” Facultatea 

de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc, iar un cadru didactic este 

asociat (Anexa II.7.1). Acordul pentru cadrul didactic asociat se găsește în Anexa II.7.3. 

Toate posturile didactice din cadrul programului de studii de licenţă Literatura universală și 

comparată – limba şi literatura engleză au fost constituite conform normelor legale în vigoare şi toate 

cadrele didactice îndeplinesc cerinţele legale necesare pentru ocuparea postului. Ocuparea posturilor 

s-a desfășurat conform Regulamentului propriu de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

(titulari și asociați). Anexele prezentului Raport conțin și deciziile de numire pe posturi ale cadrelor 

didactice titulare care au norma de bază în cadrul programului de studiu analizat (Anexa II.7.2). 

Titularii de disciplină au titlul științific de doctor în domenii relevante pentru cursurile predate în cadrul 

programul de studii. Centralizatorul competențelor profesionale a cadrelor didactice care predau în 

cadrul programului de studii Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză se găsesc 

în Anexa II.7.5, respectiv în Curriculum Vitae şi Listele de publicații (Anexa II.7.4). Din aceste 

documente reiese că toate cadrele didactice au activitate științifică şi didactică vizând teme cuprinse 

în cadrul cursurilor predate. 

Documentele personale care atestă aceste competențe sunt în Anexa II.7.5.d (diplomele de doctor), 

II.7.5.c (diplomele de master), II.7.5.a (diplomele de licență) și II.7.5.b (diplomele psihopedagogice 

ale asistenților) și reflectă competența și clasificarea necesară a personalului didactic. 

Normele didactice ale personalului implicat în programul de studiu nu depășesc limita stabilită de lege, 

iar conform recomandării din Standardul specific ARACIS, majoritatea cadrelor didactice titulare (12 

din 15) ocupă mai puțin de 2 norme didactice. Situația gradului de ocupare a personalului didactic în 

anul universitar 2021-2022 este prezentată în Anexa II.7.6, completată cu declarațiile pe propria 

răspundere privind numărul de norme (Anexa II.7.10). 

Statele de funcțiuni ale departamentelor sunt elaborate conform prevederilor legale, pe baza procedurii 

proprii de întocmire a statelor de funcții adoptate de Senatul Universității. Modul de acoperire a 

disciplinelor (impuse) cuprinse în programul de studii în anul universitar 2021-2022 cu personal 

didactic reiese din Statele de funcțiuni ale departamentelor care participă la program (Anexa II.7.7 și 

II.7.8), respectiv din centralizatorul posturilor și a ponderilor (Anexa II.7.9). Din totalul celor 9,58 de 

posturi din staturile de funcții, constituite conform prevederilor legale, 6,96 (73%) sunt ocupate de 

cadre didactice titulare la Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca, din care numărul posturilor 

ocupate de profesori şi conferenţiari titulari este de 4,47, reprezentând o pondere de 64% din totalul 

posturilor ocupate de către titulari. Din cele prezentate rezultă faptul că acoperirea disciplinelor din 

planul de învăţământ cu personal didactic, în majoritate titular, este asigurată pe durata a întregului 

ciclu de licenţă. 

Dinamica raportului dintre numărul de studenţi şi numărul cadrelor didactice cu norma de bază, al 

cadrelor didactice asociate, respectiv al personalului auxiliar tehnic în perioada 2017-2020 pentru 

programul de studii analizat este prezentat sub formă de grafic în (Anexa II.7.11). 

Importanța asigurării calităţii corpului profesoral este prezentă în toate documentele fundamentale, 

începând cu Carta Universităţii, Codul de Etică, Regulamentul de ocupare a posturilor didactice până 

la Procedura de elaborare a statelor de funcţii şi în Fişele posturilor. Politica de personal este atent 

urmată atât de către managementul universităţii cât şi de către conducerea facultăţii şi a 

departamentului. Regulamentul de ocupare a posturilor didactice respectă toate prevederile legale în 

vigoare şi este aplicat cu stricteţe la nivelul întregii universităţi. Promovarea personalului didactic se 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.1.%20Lista%20cadrelor%20didactice%20care%20activeaza%20in%20program.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.3.%20Acordurile%20pentru%20cadrele%20didactice%20asociate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.2.%20Deciziile%20de%20numire%20pe%20posturi.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.5.%20Gradul%20de%20indeplinire%20a%20indicatorului%20privind%20competentele%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.4.%20CV%20si%20listele%20publicatiilor%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.5.d.%20Diplomele%20PhD%20ale%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.5.c.%20Diplomele%20MsC%20ale%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.5.a.%20Diplomele%20BsC%20ale%20cadrelor%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.5.b.%20Diplomele%20psihopedagogice%20ale%20asistentilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.6.%20Gradul%20de%20ocupare%20a%20personalului%20didactic.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.10.%20Declaratiile%20privind%20numarul%20de%20norme.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.7.%20Statul%20de%20functiuni%20al%20Departamentului%20de%20Stiinte%20Umane.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.8.%20Statul%20de%20functiuni%20al%20Departamentului%20de%20Stiinte%20Sociale.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.9.%20Centralizatorul%20cu%20posturi%20si%20ponderi.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.7/II.7.11.%20Dinamica%20raportului%20studenti%20-%20personal%20auxiliar%20-%20cadre%20didactice.pdf
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face numai prin concurs, pe baza standardelor şi criteriilor prevăzute în regulamentul pentru ocuparea 

posturilor didactice. 

Referitor la evaluarea cadrelor didactice, în cadrul universității, respectiv al facultății funcționează o 

procedură complexă de evaluare, având drept scop dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, 

motivarea dezvoltării competențelor didactice, științifice și administrative, monitorizarea calității 

corpului didactic și identificarea problemelor care pot să apară în activitatea acestora. 

Componentele procesului de evaluare a cadrelor didactice sunt: 

a) Evaluarea colegială (conținând evaluarea de către management a activității profesionale, respectiv 

privind atmosfera din cadrul departamentului) (Anexa II.5.9); 

b) Evaluarea cadrelor didactice de către management bazat pe autoevaluarea multicriterială a fiecărui 

cadru didactic (Anexa II.5.10); 

c) Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi (Anexa II.5.7 și II.5.8). 

Toate formele de evaluare se realizează conform regulamentului și prin completarea de formulare 

aprobate de către Senat. Modul de prelucrare a datelor asigură atât confidenţialitatea acestora, cât şi 

transparenţa rezultatelor finale. Evaluarea colegială se realizează după proceduri standard elaborate de 

conducerea instituţiei, procedura conţine două tipuri de evaluări: prima evaluare are un caracter 

profesional, metodologic şi de conţinut, iar cea de a doua se bazează pe impresiile colegilor de muncă.  

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți se realizează pe baza procedurii aprobate de Senat, care 

se aplică după fiecare ciclu semestrial de instruire, formularul de evaluare fiind prezentat în Anexa 

II.5.7. Rezultatele evaluării, realizată conform metodologiei CEAC, sunt sintetizate într-un raport 

realizat la nivel de decanat, iar rapoartele sunt analizate și pe nivel de departament / program de studiu. 

Rezultatele prelucrării informațiilor din chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți 

pentru anul universitar 2020-2021 se poate găsi în Anexa II.5.8, aceste rezultate contribuie în mod 

semnificativ la evaluarea anuală a cadrelor didactice titulare la nivel de departament. 

 

II.8. RESURSE MATERIALE: SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, BIBLIOTECĂ, 

SPAȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc funcţionează într-un 

sediu situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 1, cu o suprafață utilă de 3907 m2 (Anexa II.8.1). 

Facultatea dispune de un număr corespunzător de servicii sociale, culturale şi sportive pentru studenţi, 

cum sunt: spaţii de cazare (290 locuri), săli de predare, birouri pentru asociaţia studenţească (HÖK), 

spaţii închiriate pentru activităţi sportive (Anexa II.8.1.a). 

Activitățile didactice (cursuri, seminarii, laboratoare) şi de cercetare din cadrul programului de studii 

Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză se desfăşoară în spaţii de învăţământ 

(Aula mare, săli de curs, de seminarii și laboratoare) din cadrul facultății, dotate cu echipamente și 

software corespunzătoare cerinţelor de predare-învăţare, respectiv de cercetare necesare acestei 

specializări (Anexa II.8.2, II.8.3, II.8.4 și II.8.5). Pentru desfășurarea cursurilor şi seminariilor, 

programul de studii are la dispoziţie un număr suficient de săli cu suprafeţe corelate cu mărimea 

formaţiilor de studiu, conform normelor ARACIS. Acestea au dotarea materială şi tehnică necesară: 

echipamente didactice, echipamente multimedia, acces la Internet și reţele wireless. Sălile de predare 

/ seminarizare dispun de echipamente tehnice de învățare, predare şi comunicare care facilitează 

activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenților. Conform Anexei II.8.5, programul de studiu 

evaluat dispune separat de un laborator lingvistic multimedia înzestrat cu un echipament corespunzător 

exigențelor domeniului de știință (care include și un sistem special de conferință audio pentru 

interpretare), și de programul de traducere asistată de calculator „SDL Trados Studio”. În ansamblu, 

considerăm că laboratoarele Facultății sunt echipate conform exigențelor domeniului de știință și 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.9.%20Evaluarea%20colegiala%20din%202021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.10.%20Evaluarea%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20management.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.7.%20Chestionarul%20de%20evaluare%20a%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.8.%20Rezultatele%20evaluarii%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti%202020-2021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.7.%20Chestionarul%20de%20evaluare%20a%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.7.%20Chestionarul%20de%20evaluare%20a%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.8.%20Rezultatele%20evaluarii%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti%202020-2021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.1.%20Patrimoniul%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.1.a.%20Contracte%20de%20inchiriere%20sali%20de%20sport.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.2.%20Lista,%20locatia,%20capacitatea%20si%20dotarea%20salilor%20de%20curs%20si%20de%20seminare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.3.%20Lista,%20locatia%20si%20capacitatea%20laboratoarelor%20didactice%20si%20de%20specialitate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.4.%20Dotarea%20laboratoarelor%20de%20informatica%20si%20de%20specialitate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.5.%20Lista%20de%20software%20utilizate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.5.%20Lista%20de%20software%20utilizate.pdf
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dispun de echipamente corespunzătoare pentru a asigura un nivel superior al activităților didactice și 

de cercetare.  

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc dispune de o 

bibliotecă modernă, cu o suprafață de 551,48 m2 și 75 de locuri disponibile în sala de lectură. 

Prezentarea bibliotecii și situaţia centralizatoare a publicaţiilor, al abonamentelor la periodice, accesul 

la baze de date electronice, dotarea cu calculatoare şi software sunt descrise în Anexa II.8.6. Facultatea 

asigură surse de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii, antologii etc.) pentru 

fiecare program de studiu în bibliotecă, centre de resurse etc., în format clasic sau electronic şi în mod 

gratuit. Biblioteca facultăţii asigură un număr de peste 10.500 de titluri de cărţi în domeniul științelor 

umane, din care peste 8000 de titluri pentru disciplinele specializării Literatura universală și 

comparată – limba şi literatura engleză (Anexa II.8.7). Pentru activitățile de curs și aplicațiii, studenții 

au acces la o serie de manuale şi cărţi recomandate în programa analitică a fiecărei discipline, precum 

şi la numeroase materiale în format electronic (Anexa II.5.1). Accesul la acestea se poate face prin 

intermediul bibliotecii facultății care dispune de sală de lectură proprie, fond de carte destinat 

disciplinelor din planul de învățământ al specializării. Disciplinele din planul de învățământ sunt 

acoperite în proporţie însemnată cu publicaţii recente: la aproape fiecare disciplină o proporție de peste 

50% este reprezentată de publicații apărute în ultimii 10 ani (Anexa II.8.7). Titularii de disciplină 

elaborează în mod continuu materiale didactice în format tipărit sau electronic cursuri, (îndrumare, 

materiale didactice auxiliare), destinate studenților, gradul de acoperire a disciplinelor cu materiale 

didactice fiind prezentat în Anexa II.5.1. 

Biblioteca dispune de un fond de 205 de titluri de periodice de specialitate publicate în ţară şi în 

străinătate, cotidiane și ziare locale. Este abonată în curs la 3 ziare și 46 reviste de specialitate. De 

asemenea, prin Programul Național de Servicii de Informare Electronică al Academiei Maghiare de 

Știință9, Universitatea „Sapientia” este abonată la o serie baze de date electronice internaționale, 

asigurând accesul utilizatorilor la mai mult de 20.000 de publicaţii științifice în mare parte full-text. 

Astfel prin intermediul bibliotecii studenţii au acces la numeroase cărţi şi reviste ştiinţifice de ultimă 

oră. Aceste baze de date sunt: AKJournals, Arcanum Digitheca (reviste și ziare electronice în limba 

maghiară), JSTOR Essential Collection, MERSZ (baza de date a Editurii Academiei Maghiare), 

Science Direct Freedom Collection, SpringerLink, Szaktars.hu (cărți electronice în limba maghiară), 

SzóTudásTár (dicționare ale limbii maghiare), Typotex Interkönyv (cărți electronice a Editurii 

Typotex din Ungaria), USC Shoah Foundation. Prin aceste baze de date ale publicaţiilor ştiinţifice şi 

ale periodicelor ştiinţifice pot fi accesate mai reviste ştiinţifice relevante în domeniul de studiu (Anexa 

II.8.6). 

Studenții programului de studiu Literatura universală și comparată – limba și literatura engleză au 

acces la reviste de specialitate publicate în limbile studiate, și relevante domeniului de studiu, în format 

tipărit și electronic (Anexa II.8.8). 

 

II.9. RESURSE FINANCIARE 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca, și implicit Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane 

și Inginerești din Miercurea Ciuc ca parte integrantă a universității, este finanțată în principal de către 

Fundația Sapientia. Veniturile repartizate sunt completate cu taxele plătite de către studenți (de 

școlarizare, de reexaminare, de reînscriere, etc.). Restul finanțării provine din capitolul de „alte 

venituri” (donații, sponsorizări, burse speciale, proiecte naționale și internaționale de cercetare, etc.). 

În cadrul exercițiului financiar pe anul 2021-2022 Facultatea de Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc beneficiază de cca. 37% din finanțarea pentru 

                                                 
9 http://www.eisz.mtak.hu/index.php/en 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.6.%20Prezentarea%20si%20dotarea%20bibliotecii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.7.%20Fondul%20de%20carte%20din%20ultimii%2010%20ani%20din%20domeniul%20Stiintelor%20Umane.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.1.%20Titularii%20de%20disciplina%20si%20acoperirea%20disciplinelor%20cu%20materiale%20didactice%20proprii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.7.%20Fondul%20de%20carte%20din%20ultimii%2010%20ani%20din%20domeniul%20Stiintelor%20Umane.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.5/II.5.1.%20Titularii%20de%20disciplina%20si%20acoperirea%20disciplinelor%20cu%20materiale%20didactice%20proprii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.6.%20Prezentarea%20si%20dotarea%20bibliotecii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.6.%20Prezentarea%20si%20dotarea%20bibliotecii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.8/II.8.8.%20Abonamente%20la%20reviste%20de%20specialitate.pdf
http://www.eisz.mtak.hu/index.php/en
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funcţionare a Universităţii, totalul fiind împărțit în proporție de cca. 47-37-16% între cele patru locații 

ale instituției (Târgu Mureș și Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Cluj-Napoca). La această finanțare 

normativă se adaugă veniturile din surse proprii (Anexa II.9.2). Activitatea financiară este derulată în 

baza bugetului anual de venituri şi de cheltuieli aprobat de Senatul Universității (Anexa II.9.1). 

În anul 2021-2022 finanțarea normativă de funcționare este de 12.334.183 lei, ceea ce reprezintă cca. 

84% din totalul veniturilor al Facultății. Veniturile proprii din activitatea de bază reprezintă 6,3%, din 

totalul veniturilor. Veniturile din taxe școlare și de examene au un procent de 2,05% din totalul de 

venituri. În ceea ce privește cheltuielile de funcționare, planificate la 14.627.667 lei, conțin o bună 

parte cheltuieli cu salariile (personalul didactic și nedidactic), respectiv cheltuielilor cu utilități, 

materiale și servicii. În același timp ponderea cheltuielilor pentru bursele studenților și pentru 

finanțarea autoguvernării studențești este planificat la 724.838 lei, reprezentând 5% din totalul 

cheltuielilor. Cheltuielile legate de organizarea evenimentelor și protocol au un procent de 1,1% din 

totalul cheltuielilor. În decursul anului universitar 2021-2022 în cadrul Facultății se fac dotări în 

echipamente de cca. 90.000 lei (Anexa II.9.1). 

Alături de cheltuielile de funcţionare, Fundaţia Sapientia a asigurat şi finanţarea investitiilor vizând 

reabilitarea termică şi funcţională a clădirii în care se derulează programul de studiu. Nivelul finanțării 

pe perioada derulării investiției se cifrează la mai bine de 39.748 lei în 2017, 127.7418 lei în 2018, 

7.693.893 lei în 2019, 3.096.178 lei în 2020 și 1.689.720 lei pentru anul în curs. 

Bursele acordate studenților se încadrează în 6 tipuri: de studiu, de merit, sociale, ocazionale, private 

și speciale. Condițiile de acordare pentru primele trei tipuri, precum și regulamentele aferente sunt 

disponibile pe site-ul universității, și sunt prelucrate studenților în prima săptămână a anului 

universitar. Sursa de finanţare a burselor acordate de Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane 

și Inginerești din Miercurea Ciuc este un fond special creat în acest scop în Planul de venituri şi 

cheltuieli. Cuantumul burselor pentru anul universitar 2021-2022 este de 500 RON / lună bursa de 

merit, 400 RON / lună bursa de studiu şi 220 RON / lună bursa socială conform deciziei Senatului nr. 

2535 din 10.09.2021. Pe lângă burse, studenții pot fi cooptaţi în activităţi de cercetare remunerate prin 

granturile Institutului Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia. Acordarea burselor studenţeşti 

se face conform Regulamentului de acordare a burselor. Bursele ocazionale, speciale și cele private 

sunt reglementate prin contracte bilaterale și aprobate, respectiv doar vizate (după caz, conform 

legislației în vigoare) de conducerea facultății, respectiv Consiliul Facultății. Înmânarea burselor 

speciale are loc, de regulă, într-un cadru festiv. 

Învățământul poate fi gratuit sau cu o contribuție simbolică în intervalul de 250-750 euro/an 

universitar, în funcție de programul de studiu ales. Cuantumul acestei contribuţii este stabilit anual de 

Senatul Universității conform Art. 68 din Carta Universității. 

Pentru programul de studiu Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză, 

contribuţia la școlarizare este de 250 EUR / an universitar/student (există 16 locuri fără și 14 locuri cu 

contribuţie de 250 EUR / an) care se plătește în lei, conform Deciziei Senatului la cursul valutar bancar 

mediu din ziua deciziei (1250 RON în acest an universitar). Contribuţiile se pot plăti în rate semestriale 

sau trimestriale, termenele de plată și valoarea ratelor fiind înmânate studenților, afișate pe aviziere și 

sunt disponibile și pe site-ul facultății (Anexa II.9.2). 

Urmărirea realizării bugetului de venituri și cheltuieli, respectarea procedurilor contabile și a politicilor 

fiscale este sarcina serviciului de audit intern, a șefilor de compartimente economice, a Comisiei de 

Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC), iar la încheierea fiecărui exercițiu financiar anual un auditor 

independent extern verifică în baza reglementărilor fiscale și contabile în vigoare situațiile financiare 

aferente anului calendaristic anterior. Aceste verificări sunt finalizate cu rapoarte anuale de audit 

extern, care sunt publicate și disponibile pe site-ul Universității. Raportul pe anul 2020 se poate 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.9/II.9.2.%20Taxe%20de%20studii%20si%20administrative.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.9/II.9.1.%20Bugetul%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.9/II.9.1.%20Bugetul%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.9/II.9.2.%20Taxe%20de%20studii%20si%20administrative.pdf
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consulta pe pagina web a Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, împreună cu celelalte rapoarte, 

din anii precedenți10.  

Analizând datele de mai sus, se poate constata că pentru programul de studiu Literatura universală și 

comparată – limba şi literatura engleză din cadrul Universității „Sapientia”, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc sunt întrunite condițiile financiare pentru 

funcționare. 

 

II.10. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Având în vedere că activitatea de cercetare este una din priorităţile Universităţii „Sapientia” din Cluj-

Napoca, strategia universitară conține obiectivele principale ale fiecărei facultăți (Anexa II.10.1) 

privind cercetarea științifică. Strategia integrează direcțiile de cercetare al departamentelor Facultății 

de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc, actualizate anual. 

Direcțiile de cercetare abordate de Departamentul de Științe Umane sunt în concordanţă cu misiunea 

declarată a specializării, iar activitățile de cercetare sunt relevante pentru domeniul programului de 

studii de licenţă Literatura universală și comparată – limba şi literatura engleză. Principalele teme 

relevante în domeniul specializării, conform Anexei II.10.2, sunt:  

 cercetări din domeniul literaturii, cum ar fi: Literatură, traumă, memorie, narațiune; Literatură și 

mit; Schimbări de paradigme; Generația literară; Criză și literatură; Narațiune și boală; Literatura 

și celelalte arte; Tendințe în literatura pentru adolescenți – genul fantasy; 

 cercetări din domeniul lingvisticii aplicate, cum ar fi: Bilingvism, multilingvism; Politici 

lingvistice, peisaj lingvistic; Contacte lingvistice, conduita verbală; Interacțiuni școlare și analiză 

de discurs; Dinamica metodelor de cercetare din domeniul lingvisticii; Ideologie, socializare și 

revitalizare lingvistică; Frazeologie; Construcții lingvistice în limba engleză. 

La acestea se adaugă teme de cercetare cum ar fi: Intermedialitate în arta filmului; Relații 

interculturale; Traducere – teorie și practică. 

Activitatea de cercetare a Departamentului de Științe Umane se desfășoară în cadrul Centrului de 

Cercetare Confluențe Interculturale), în care sunt cooptați cadre didactice, cadre didactice asociate și 

doctoranzi din domeniu sau domenii înrudite. Statutul, organizarea, obiectivele şi membrii centrului 

de cercetare sunt prezentate în Anexele II.10.3 și II.10.4. Obiectivele centrului de cercetare sunt în 

concordanță cu planul de cercetare al departamentului (Anexa II.10.2), iar studenții sunt cooptați în 

activitățile de cercetare pe durata proiectelor sau contractelor de cercetare (de exemplu, în proiectele 

finanțate prin Institutul Programelor de Cercetare – IPC al universității). Raportul Centrului de 

Cercetare Confluențe Interculturale pe perioada 2016-2021 este prezentat în Anexa II.10.5. 

Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin lucrări ştiinţifice publicate în reviste de 

specialitate şi prin prezentări de comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale, lista cu 

publicațiile realizate de cadrele didactice de la programul de studii fiind prezentată în Anexa II.10.8. 

Se poate afirma, că numărul publicațiilor cadrelor didactice din cadrul Departamentului de Științe 

Umane este unul semnificativ, în perioada 2016-2021 fiind publicate în domeniul specializării în total 

153 publicații științifice, dintre care: 4 cursuri universitare, 13 cărți, 21 capitole de cărți din țară, 1 

capitol de carte din străinătate, 55 articole BDI, 3 articole ISI, 9 articole în reviste din străinătate, 9 

articole în reviste din țară, 33 articole în volume de conferință, 1 dicționar și 3 traduceri. Datele 

referitoare la rezultatele științifice sunt consemnate în baza de date proprie a Universității, prin sistemul 

online al Institului Programelor de Cercetare11.  

                                                 
10 https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii 
11 https://kpi.sapientia.ro/ 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.1.%20Planul%20de%20cercetare%20al%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.2.%20Planul%20de%20cercetare%20al%20Centrului%20de%20Cercetare%20Confluente%20Interculturale.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.3.%20Aprobarea%20Senatului%20privind%20Centrul%20de%20Cercetare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.4.%20Statutul%20modificat%20al%20Centrului%20de%20Cercetare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.2.%20Planul%20de%20cercetare%20al%20Centrului%20de%20Cercetare%20Confluente%20Interculturale.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.5.%20Raport%20de%20cercetare%20al%20Centrului%20de%20Cercetare%202016-2021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.8.%20Publicatiile%20cadrelor%20didactice%20din%20domeniul%20programului%20de%20studiu.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
https://kpi.sapientia.ro/
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Membrii departamentului s-au implicat şi în organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. Lista manifestărilor care prezintă și implicarea cadrelor didactice ale Departamentului 

de Științe Umane în organizarea unor manifestări ştiinţifice se regăseşte în Anexa II.10.6. În perioada 

2016-2021 membrii Departamentului de Științe Umane au organizat 8 conferințe internaționale și 8 

concursuri și manifestări științifice pentru elevi și studenți.  

Activitatea de cercetare a studenților este sprijinită în mod organizat de către Universitate, conform 

metodologiilor proprii (Regulamentul comisiei pentru excelenţă studenţească). Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc organizează anual Conferința Cercurilor 

Studențești conform metodologiei proprii. Prezentarea sintetică a conferințelor studențești din perioada 

evaluată se regăsește în Anexa II.10.7. 

Activitatea de cercetare în cadrul Universităţii Sapientia este sprijinită instituţional, Institutul 

Programelor de Cercetare (IPC) fiind înfiinţată încă din anul universitar 2001-2002, instituţie care 

lansează anual programe de finanţare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice din universitate şi 

nu numai12. Aceeaşi instituţie administrează Editura Scientia13, editură care publică o parte importantă 

a rezultatelor cercetărilor, dar şi cărţi, note de curs care sprijină activitatea didactică, publicaţii cu 

ISSN, ISBN. La sfârșitul anului 2020, în urma evaluării editurilor și revistelor cu profil umanist, 

derulate sub egida Consiliului Național al Cercetării Științifice, Editura Scientia a fost incadrată în 

categoria B14. 

Universitatea Sapientia gestionează şi periodice ştiinţifice, înfiinţând seria de reviste Acta Universitatis 

Sapientiae, indexate în baze de date internaţionale: Informatica, Mathematica, Alimentaria, 

Philologica, Agriculture and Environment, Electrical and Mechanical Engineering, European and 

Regional Studies, Film and Media Studies, Legal Studies, Social Analysis, Economics and Business 

(B.D.I. DOAJ)15. Tematica revistei „Acta Universitatis Sapientiae”, seria Philologica16, coordonată de 

membrii Departamentului de Științe Umane este indexată la următoarele baze de date: Baidu Scholar; 

Cabell's Directory; CEEOL – Central and Eastern European Online Library; CEJSH (The Central 

European Journal of Social Sciences and Humanities); Celdes; CNKI Scholar (China National 

Knowledge Infrastructure); CNPIEC; Dimensions; DOAJ – Directory of Open Access Journals; 

EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; ERIH PLUS (European Reference Index for 

the Humanities and Social Sciences); Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate; KESLI-NDSL 

(Korean National Discovery for Science Leaders); Linguistic Bibliography Online; Linguistics 

Abstracts Online; Microsoft Academic; MLA International Bibliography; Naviga (Softweco); NSD 

(Nordic Scientific Database); Primo Central (ExLibris); Publons; ReadCube; SCImago (SJR); 

SCOPUS; Sherpa / RoMEO; Summon (Serials Solutions / ProQuest); TDOne (TDNet); Ulrich's 

Periodicals Directory / ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat (OCLC). 

 

 

 

II.11. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei funcționează conform prevederilor legale şi îşi 

desfăşoară activitatea permanent. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca dispune de politici clare 

și procese manageriale bine definite privind asigurarea internă a calității, utilizate în stabilirea 

                                                 
12 https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/institutul-programelor-de-cerctetare-ipc 
13 https://www.scientiakiado.ro/ro/?pg=txt&op=bemutato 
14 http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf 
15 http://www.acta.sapientia.ro/ 
16 http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.6.%20Manifestarile%20stiintifice%20organizate%202016-2021.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.10/II.10.7.%20Conferinta%20Cercurilor%20Stiintifice%20Studentesti.pdf
http://www.acta.sapientia.ro/acta-legal/legal-main.htm
http://www.acta.sapientia.ro/acta-social/social-main.htm
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=234
https://doaj.org/toc/7326134ab2c4447c929fff22c8d06f5d
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=480474
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=480474
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/KanalTidsskriftInfo.action?id=480474&bibsys=false
https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/institutul-programelor-de-cerctetare-ipc
https://www.scientiakiado.ro/ro/?pg=txt&op=bemutato
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf
http://www.acta.sapientia.ro/
http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm
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obiectivelor strategice educaționale la nivel instituțional și care includ inițierea, dezvoltarea și 

administrarea programului de studii universitare de licență. 

Structurile, politicile şi strategiile Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca creează cadrul 

instituţional pentru dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii, pentru consacrarea unui cult al 

calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate. Specializarea, respectiv 

departamentul care gestionează programul de studii urmăreşte strategiile şi procedurile de asigurare a 

calităţii trasate de universitate. În cadrul Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca asigurarea calităţii 

este reglementată prin hotărârea internă privind indicatori şi repere. Anual se stabilesc obiectivele 

specifice, cuprinse în Planul Operaţional, dezvoltate într-un program al asigurării calităţii, pe o 

perioadă de un an, la nivel de universitate. Fiecare facultate îşi stabileşte strategii şi obiective proprii, 

operaționalizate la nivel de departamente și coordonate la nivel de facultate, respectiv instituție. Atât 

programul elaborat la nivel de universitate cât şi cele elaborate de către facultăţi, fac referire la calitatea 

predării-învăţării, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor – interne şi către comunitate. Lista 

regulamentelor existente, valabile pentru anul didactic 2021-2022 se găsește în Anexa I.67 și pe site-

ul universității17. 

Atât universitatea cât şi Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea 

Ciuc are o Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC, Anexa II.1.4), care coordonează 

aplicarea procedurilor pentru asigurarea calităţii şi elaborează raportul anual de evaluare internă şi 

formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei și sunt aplicate la nivel de departament. 

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

Regulamentul de asigurare al calităţii stabilit la nivel de universitate, respectiv regulamentul la nivel 

de instituție18. Procedurile de evaluare a calităţii folosite în cadrul facultăţii se bazează pe un set de 

reguli şi principii statuate la nivelul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul 

universităţii.  

În acest sens sunt urmărite: 

– autoevaluarea a ceea ce s-a realizat la nivelul respectiv – individual, departament – în perioada de 

analiză considerată, cu identificarea punctelor forte, a punctelor slabe şi elaborarea explicită de 

măsuri de corectare a slăbiciunilor; 

 dezbaterea rezultatelor evaluărilor cu cei implicaţi la nivelul respectiv şi adoptarea de măsuri în 

consecinţă. 

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

Științe Umane respectă reglementările legale în vigoare şi pe cele concepute pentru uz intern. 

Principalul document care asigură ordinea internă de funcţionare a facultăţii este Regulamentul 

Facultăţii (Anexa II.1.1), regulament care a fost elaborat prin consultarea cadrelor didactice şi a 

studenţilor. Rapoartele privind asigurarea calităţii (Anexa II.1.6.a, II.1.6.b, II.1.6.c și II.1.6.d), precum 

și rapoartele decanului privind starea facultății (Anexa II.1.7.a, II.1.7.b, II.1.7.c, II.1.7.d și II.1.7.e) pe 

perioada evaluată sunt întocmite în vederea urmăririi realizării obiectivelor de îmbunătăţire a calităţii. 

Procedurile privind monitorizarea și perfecționarea activității personalului didactic, de cercetare și 

auxiliar implicat în programul de studii evaluat s-au prezentat în capitolul II.8 al prezentului raport. 

La nivel de Universitate, respectiv Facultate există proceduri de colectare și analiză al feedback-ului 

studenților cu privire la conținutul și modul de desfășurare al procesului de învățare și de cercetare, 

respective al mediului de învățare, rezultatele cărora sunt prezentate în Anexa II.2.7, II.2.8 și II.3.18. 

 

                                                 
17 https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri 
18 https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii 

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.67%20-%20Lista%20regulamentelor%20si%20procedurilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.4.%20Comisii%20la%20nivel%20de%20facultate.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.1.%20Regulamentul%20facultatii.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.a.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202017.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.b.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202018.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.c.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.6.d.%20Raportul%20CEAC%20al%20facultatii%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.7.a.%20Raportul%20decanului%20privind%20starea%20facultatii%202016.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.7.b.%20Raportul%20decanului%20privind%20starea%20facultatii%202017.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.7.c.%20Raportul%20decanului%20privind%20starea%20facultatii%202018.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.7.d.%20Raportul%20decanului%20privind%20starea%20facultatii%202019.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.7.e.%20Raportul%20decanului%20privind%20starea%20facultatii%202020.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.7.%20Chestionar%20de%20evaluare%20a%20gradului%20de%20satisfactie%20a%20absolventilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.2/II.2.8.%20Rezultatele%20sondajelor%20de%20opinie%20realizate%20in%20randul%20absolventilor.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.18.%20Aprecierea%20studentilor%20asupra%20procesului%20de%20formare%20si%20a%20mediului%20de%20invatare.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YQYIfkiXOX9Jo6I9xAXdbiiP_uPDSdfP/view?usp=sharing
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
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II.12. TRANSPARENŢA INFORMAŢIILOR ȘI DOCUMENTAREA 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca adună, prelucrează şi analizează date şi informaţii privind 

starea calităţii educaţiei şi a vieţii studenţilor în spaţiul universitar. Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc are un website propriu pe care se găsesc informaţiile 

de interes pentru cadre didactice şi studenţi19. Instituţia are un sistem informatic (în domeniul financiar-

contabil, bibliotecar şi al cercetărilor) care facilitează adunarea, prelucrarea şi analiza datelor și 

informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii (accesibil pe reţeaua 

locală). Secretariatul facultăţii deţine baza de date în format electronic, cu informaţii despre studenţi 

şi situaţia lor şcolară. 

Facultatea oferă informaţii şi date (cantitativ şi calitativ) actuale şi utile, despre calificările, despre 

programele de studiu, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi 

despre orice alte aspecte de interes public, cu caracter general, şi pentru studenţi, în special. Studenţii 

programului de studiu Literatură universală și comparată – limba și literatura engleză se pot informa 

de pe site-ul programului de studiu unde sunt afişate informaţiile necesare cu privire la buna 

desfăşurare a activităţii didactice. Lista link-urilor utile se regăsește în Anexa II.12.1.  

Informaţii privind activitatea didactică, de cercetare și conexe sunt oferite și prin intermediul punctelor 

de informate din cadrul facultății (tabla de afiş), publicitate în mass-media (ziare, reviste, publicitate 

radio şi TV), pe site-ul universităţii, pe site-ul facultăţii. 

Universitatea are un sistem informatic care facilitează adunarea, prelucrarea şi analiza datelor şi 

informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. Sistemul Unitar de 

Gestiune a Studiilor cu denumirea ,,Neptun”20 este un sistem informațional profesional accesibil atât 

pentru studenți, cât și pentru cadre didactice (Anexa II.12.2). Astfel cu ajutorul sistemului Neptun este 

asigurat contactul cadru didactic-grupă, cadru didactic-student. 

Misiunea şi obiectivele asumate de Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea Ciuc sunt conforme cu cele stipulate în cazul Universităţii „Sapientia” din Cluj-Napoca, dar 

sunt adaptate specificului organizaţional, educaţional şi de cercetare al acesteia. 

În realizarea obiectivelor studenţii sunt parteneri, punându-se un accent deosebit pe încurajarea 

afirmării personalităţii, dezvoltarea abilităţii intelectuale, potrivit talentului şi aspiraţiilor lor. Planul 

strategic şi planurile operaţionale anuale sunt concepute în concordanţă cu posibilităţile şi aspiraţiile 

membrilor comunităţii academice, având la bază analizele SWOT şi documentele strategice ale 

facultăţilor, dezbătute şi aprobate de forurile colective abilitate (Consiliul Facultăţii, Senat). Acestea 

constituie documente publice, accesibile pe pagina web a Universităţii, respectiv a Facultăţii. 

Detaliile referitoare la conducerea şi administraţia facultății sunt cuprinse în prezentarea Facultății și 

în lista persoanelor de conducere21. Din această prezentare reiese că Facultatea dispune de un sistem 

de conducere coerent, integrat şi transparent care se bazează pe o administraţie eficientă, adaptată 

misiunii şi obiectivelor asumate. Acesta respectă reglementările legale în vigoare. 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca dispune de planuri operaţionale respectate şi urmărite de 

către fiecare facultate şi cunoscute de către membrii comunităţii universitare (Partea I al prezentului 

Raport). Pe lângă acesta Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea 

Ciuc dispune la rândul său de un plan operaţional care se încadrează în concepţia unitară a Universităţii 

(Anexa II.1.8). Descrierea programelor de studii universitare de licență, gestionate de către Facultatea 

                                                 
19 https://csik.sapientia.ro/hu/  
20 https://www.sapientia.ro/hu/oktatas/hallgatoknak/neptun 
21 https://csik.sapientia.ro/ro/facultate/conducerea-institutei/conducere 

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.12/II.12.1.%20Lista%20de%20link-uri%20spre%20sursele%20de%20informare.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.12/II.12.2.%20Descrierea%20Sistemului%20Unitar%20de%20Gestiune%20a%20Studiilor%20NEPTUN.pdf
Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.1/II.1.8.%20Planul%20operational%20al%20facultatii%20pe%202021.pdf
https://csik.sapientia.ro/hu/
https://www.sapientia.ro/hu/oktatas/hallgatoknak/neptun
https://csik.sapientia.ro/ro/facultate/conducerea-institutei/conducere


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca   Programul de studiu: Lb. și lit. română – lb. și lit. engleză 

 

45 

de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc se găsește pe pagina web a 

facultății22. 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca are un regulament referitor la iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui program de studiu (Anexa II.3.12), iar acesta este aplicat 

în mod riguros şi consecvent. La nivel de universitate programele de studiu sunt evaluate periodic 

privind îndeplinirea obiectivelor asumate şi, pe baza evaluărilor, se elaborează planul de măsuri în 

vederea îmbunătăţirii activităţii de asigurare a calităţii. 

Carta Universităţii şi regulamentele interne sunt profund democratice, transparente şi 

nediscriminatorii, asigurând dreptul deplin al studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. 

Alegerile de la nivel de departament şi până la senat se desfăşoară în mod democratic şi transparent pe 

baza prevederilor Regulamentului de alegeri al Universităţii Sapientia. 

Transparenţa privind activitățile legate de specializare, procedurile de admitere, examinare şi formare 

sunt publicate pe site-ul propriu. 

Vizibilitatea programului de licenţă este asigurată pe plan internaţional prin implicarea studenților și a 

cadrelor didactice în: 

− participări la conferinţe internaţionale; 

− publicaţii ştiinţifice în reviste indexate în baze de date internaţionale; 

− cursuri şi prelegeri ţinute în universităţi de prestigiu din străinătate; 

− mobilități internaționale; 

− evenimente științifice și workshop-uri organizate.  

                                                 
22 https://csik.sapientia.ro/ro/admitere/specializari-studii-de-licenta  

Anexe%20partea%20II/Capitolul%20II.3/II.3.12.%20Metodologia%20de%20organizare%20a%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor%20a%20universitatii.pdf
https://csik.sapientia.ro/ro/admitere/specializari-studii-de-licenta
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ANALIZA SWOT A PROGRAMULUI DE STUDII 

 

Puncte tari: 

 Planul de învăţământ care corespunde indicațiilor ARACIS; 

 Gradul de acoperire a disciplinelor cu cadre didactice titularizate; 

 Relație foarte strânsă, colegială cu studenții facilitată de mărimea formațiilor de studii; 

 Absolvenţii dispun de o pregătire solidă care crează premisele pentru continuarea studiilor; 

 Rezultate ştiinţifice bune ale cadrelor didactice; 

 Numărul mare de colaborări interne şi internaţionale; 

 Vizibilitatea programului de studii de licenţă, care este asigurată prin participarea cadrelor didactice 

la manifestări naţionale şi internaţionale şi publicaţii în reviste indexate în baze de date 

internaţionale; 

 Accesibilitatea unor baze de date şi publicaţii prestigioase în domeniul programului. 

 

Puncte slabe: 

 Aria teritorială de recrutare a studenților este restrânsă (în principal, județele Harghita, Covasna); 

 Locurile tot mai limitate în învățământul preuniversitar la limba engleză; 

 Atragerea – datorită cunoștințelor de limbă – absolvenților specializării Literatură universală și 

comparată – limba și literatura engleză spre alte domenii, cum ar fi cel bancar; 

 Posibilități de angajare mai reduse în regiune. 

 

Oportunităţi: 

 Atracţia specializării este constantă în ultimii ani; 

 Există oportunităţi crescute pentru mobilitatea studenţilor în spaţiul european al educaţiei, mai ales 

în Ungaria, precum şi în alte ţări; 

 Posibilităţi de participare în programe de cercetare naţionale şi internaţionale; 

 Creșterea procentului de angajare al absolvenților; 

 Componenta de cercetare/inovare este prezentă în prioritățile tuturor strategiilor naționale și 

europene, cu instrumentele de finanțare conexe. 

 

Ameninţări: 

 Scădere semnificativă a numărului absolvenţilor de liceu; 

 În învăţământul preuniversitar din România se generalizează dezinteresul manifestat faţă de unele 

discipline fundamentale; 

 Creşterea costului vieţii poate determina imposibilitatea absolvenţilor de liceu de a participa la 

programe de studii de licenţă; 

 Situația creată de pandemia COVID-19, și evenimente similare poate reduce numărul absolvenților 

de liceu care își continuă studiile (din motive financiare sau din cauza sentimentului generalizat de 

insecuritate). 
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Anexe la Partea II 

II.1.1. Regulamentul facultății 

II.1.2. Organigrama facultății 

II.1.3. Personalul de conducere a facultății și departamentelor 

II.1.4. Comisii la nivel de facultate 

II.1.5. Lista programelor de studii gestionate de facultate 

II.1.6.a-d. Rapoartele CEAC ale facultății 2017-2020 

II.1.7.a-e. Rapoartele decanului privind starea facultății 2016-2020 

II.1.8. Planul operațional al facultății pe 2021 

II.1.9.a-d. Situația evaluărilor anterioare 

II.2.1. Misiunea și obiectivele programului de studiu 

II.2.2. Calificările și ocupațiile posibile în corelație cu COR 

II.2.2.a. Aprobarea ANC cu privire la actualizarea calificării 

II.2.3. Model contract de școlarizare BsC 2021 

II.2.4. Model contract de studii 2021 

II.2.5. Model certificat de studii universitare de licență 

II.2.6. Model supliment la diplomă 

II.2.7. Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a absolvenților 

II.2.8. Rezultatele sondajelor de opinie realizate în rândul absolvenților 

II.2.9. Opinia angajatorilor asupra calității absolvenților 

II.2.10. Situatia angajării pe piața muncii și a continuării studiilor  

II.3.1. Procedura de elaborare a planurilor de învățământ 

II.3.2. Procesul verbal al ședinței de analiză a programului la nivel de departament_1 

II.3.3. Procesul verbal al ședinței de analiză a programului la nivel de departament_2 

II.3.4. Planul de învățământ al specializării 

II.3.5. Compatibilitatea planului de invatamant cu alte planuri si cu Standardele Specifice 

II.3.5.a. Compararea planului de învățământ cu planul de învățământ al specializării RE 

II.3.6. Fișele disciplinelor 

II.3.7. Lista disciplinelor ce definesc specializarea 

II.3.8. Lista disciplinelor opționale și trasee posibile 

II.3.9. Situația repartizării orelor de studiu și a formelor de evaluare 

II.3.10. Prezentarea practicii de specialitate 

II.3.11.a-h. Practica de specialitate: modele de convenții, foaie de prezență, adeverință 

II.3.12. Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor a universității  

II.3.13. Procedura de finalizare a studiilor la programul evaluat 

II.3.14. Tematica examenului de licență 2021 

II.3.15. Ghidul de elaborare a lucrării de diplomă 

II.3.16. Analiza rezultatelor academice ale studenților 

II.3.17. Durata medie de absolvire a programului de studiu 

II.3.18. Aprecierea studenților asupra procesului de formare și a mediului de învățare 

II.3.19. Numărul studenților implicați in mobilități 

II.3.20. Procedura de recunoaștere a creditelor de studii obținuți din mobilități 

II.3.21. Programe de stimulare și de recuperare 

II.3.21.a. Prezentarea Colegiului Studențesc 

II.4.1. Activități de promovare a facultății 

II.4.2. Regulamentul de admitere BsC 2021 al facultății 

II.4.3. Criteriile de admitere în programul de studiu 

II.4.4. Analiza admiterii 2021 

II.4.5. Numărul de studenți pe ani de studiu 

II.4.6. Promovabilitatea anului I 

II.4.7. Orarul specializării 2021-2022-1 

II.5.1. Titularii de disciplină și acoperirea disciplinelor cu materiale didactice proprii 

II.5.2. Prezentarea metodelor de predare 
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II.5.3. Centralizarea modului de utilizare a noilor tehnologii informatice 

II.5.4. Orele de consultații ale cadrelor didactice 

II.5.5. Servicii de îndrumare și sprijin pentru studenți 

II.5.6. Proceduri de rezolvare a conflictelor 

II.5.7. Chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți 

II.5.8. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți 2020-2021 

II.5.9. Evaluarea colegială din 2021 

II.5.10. Evaluarea cadrelor didactice de către management 

II.6.1. Structura anului universitar 2021-2022 

II.6.2. Programul sesiunii de examene 2020-2021-2 

II.6.3. Rata de promovare a anilor de studiu 

II.6.4. Situația promovării examenului de finalizare a studiilor 

II.6.5. Componența comisiilor de examen de licență 

II.6.6. Măsuri de prevenire a plagiatului 

II.6.7. Situația centralizatoare a metodelor de evaluare 

II.7.1. Lista cadrelor didactice care activează in program 

II.7.2. Deciziile de numire pe posturi 

II.7.3. Acordurile pentru cadrele didactice asociate 

II.7.4. Curriculum Vitae și listele publicațiilor cadrelor didactice 

II.7.5. Gradul de îndeplinire a indicatorului privind competențele cadrelor didactice 

II.7.5.a. Diplomele BsC ale cadrelor didactice 

II.7.5.b. Diplomele psihopedagogice ale asistentilor 

II.7.5.c. Diplomele MsC ale cadrelor didactice 

II.7.5.d. Diplomele PhD ale cadrelor didactice 

II.7.6. Gradul de ocupare a personalului didactic 

II.7.7. Statul de funcțiuni al Departamentului de Științe Umane 

II.7.8. Statul de functiuni al Departamentului de Stiinte Sociale 

II.7.9. Centralizatorul cu posturi și ponderi 

II.7.10. Declarațiile privind numărul de norme 

II.7.11 Dinamica raportului studenți – personal auxiliar – cadre didactice 

II.8.1. Patrimoniul facultății 

II.8.1.a. Contracte de închiriere săli de sport 

II.8.2. Lista, locația, capacitatea și dotarea sălilor de curs și de seminare 

II.8.3. Lista, locația și capacitatea laboratoarelor didactice și de specialitate 

II.8.4. Dotarea laboratoarelor de informatică și de specialitate 

II.8.5. Lista de software utilizate 

II.8.6. Prezentarea și dotarea bibliotecii 

II.8.7. Fondul de carte din ultimii 10 ani din domeniul Științelor Umane 

II.8.8 Abonamente la reviste de specialitate în limbile programului de studiu 

II.9.1. Bugetul facultății 

II.9.2. Taxe de studii și administrative 

II.10.1. Planul de cercetare al facultății 

II.10.2. Planul de cercetare al Centrului de Cercetare Confluențe Interculturale 

II.10.3. Aprobarea Senatului privind Centrul de Cercetare 

II.10.4. Statutul modificat al Centrului de Cercetare 

II.10.5. Raport de cercetare al Centrului de Cercetare 2016-2021 

II.10.6. Manifestările științifice organizate 2016-2021 

II.10.7. Conferința Cercurilor Științifice Studențesti 

II.10.8. Publicațiile cadrelor didactice din domeniul programului de studiu 

II.10.9.a-e. Exemple de lucrări de licență 

II.12.1. Lista de link-uri spre sursele de informare 

II.12.2. Descrierea Sistemului Unitar de Gestiune a Studiilor NEPTUN 

 


