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I. INTRODUCERE 

 

A. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

A.1. Structurile instituționale, administrative și manageriale 

A.1.1. Cadrul juridic 

Înființată de către Fundația Sapientia din Cluj-Napoca în anul 2001, Universitatea „Sapientia” cu 

sediul în Cluj-Napoca, Str. Matei Corvin, nr. 4 a devenit o instituție de învățământ 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 

ellenőrizve). Instituția integrată în sistemul național de învățământ superior, ca persoană juridică de 

drept privat și utilitate publică, deține un patrimoniu propriu, și funcționează în baza autonomiei 

universitare potrivit Cartei universitare (Anexa I.2.). Supusă periodic procedurii de evaluare externă 

a calității de către comisia de experți ai ARACIS a obținut la ultima evaluare, derulată în perioada 3-

5 decembrie 2015, calificativul încredere (http://arhiva.aracis.ro/345/ ).  

Identificarea universității se realizează prin denumire (Universitatea „Sapientia” din Cluj-

Napoca), logo, sigiliu, ținută de ceremonie (togă), ziua universității (3 octombrie), sediu (Str. Matei 

Corvin Nr.4, Cluj-Napoca, 400112, România) și adresa web: http://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 

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

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

educațională actuală a universității constă în 32 de programe de studii de licență, respectiv 11 

domenii de studii de master cu 12 programe de studii.  

A.1.2. Misiunea și obiectivele instituției, integritate academică 

Misiunea Universității stabilită prin art. 6. al Statutului Fundației Sapientia și în Declarația 

Fondatorilor privind înființarea Universității (Anexa I.4) este preluată în Carta Universității (Anexa 

I.2): 

✔ misiunea didactică, definește ca prioritară o educație universitară performantă și de înaltă 

calitate, continuând astfel tradițiile învățământului superior în limba maghiară din 

Transilvania, contribuind totodată la dezvoltarea sistemului de învățământ superior românesc. 

✔ misiunea de cercetare științifică ce implică organizarea, desfășurarea și dezvoltarea activității 

de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, rezultatele obținute reprezentând sursa 

principală de creștere a competenței profesionale a cadrelor didactice. 

✔ misiunea civică și culturală, constând în organizarea vieții din spațiul universitar astfel încât 

aceasta să răspundă nevoilor comunității, stabilind relații profesionale ample, bazate pe 

principiile porților deschise, ale încrederii, dedicației și reciprocității, cu efecte benefice 

puternice asupra dezvoltării sociale, economice și culturale ale regiunii. Continuând tradițiile 

culturale și de învățământ în limba maghiară, Universitatea „Sapientia” își propune ca pe 

lângă educația tinerilor (incluzând și formarea inițială și continuă a personalului didactic) și 

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

România.  

Carta Universității „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 și funcționării, statuează o relație specială între organizația fondatoare, Fundația Sapientia 

și Universitate, definește misiunea, principiile, funcțiile, obiectivele de bază, structura academică și 

instituțională a universității. Pentru desfășurarea eficientă a activităților Universitatea și-a elaborat în 

baza reglementărilor legale în vigoare anexele Cartei: 

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.1%20-%20Legea%2058_2012_infiintare%20Sapientia.pdf
http://www.sapientia.ro/data/akkreditacio/MO-legea-58-2012.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
http://arhiva.aracis.ro/345/
http://www.sapientia.ro/ro
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.3.a%20%20-%20HG_883_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.3.b%20-%20HG_906_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.4.%20-%20Declaratia%20fondatorilor.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
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✔ Codul de etică și deontologie profesională (Anexa I.2.a);  

✔ Regulamentul de studii și examene (Anexa I.2.b1);  

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

✔ Procedura de evaluare a activității profesionale a studenților (Anexa I.2.c); 

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

✔ Codul drepturilor și obligațiilor studentului (Anexa I.2.e);  

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

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

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

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

elaborate sunt revizuite periodic, fiind corelate cu legislația în vigoare și 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 educaționale și îmbunătățirea calității educației; 

✔ Înființarea școlilor doctorale;  

✔ Dezvoltarea activității de promovare a talentelor; 

✔ Dezvoltarea resursei umane (personal didactic și administrativ); 

✔ Dezvoltarea activității de cercetare; 

✔ Înființarea structurilor de la Sfântu Gheorghe; 

✔ Dezvoltarea relațiilor instituționale; 

✔ Accentuarea implicării Universității în viața publică regională; 

✔ Dezvoltarea organizațională; 

✔ Dezvoltarea managementului economic; 

✔ Dezvoltarea infrastructurii universitare. 

Membrii comunității academice ai Universității sunt informați cu privire la misiunea și obiectivele 

instituției, luând parte în definirea lor, în stabilirea și atingerea standardelor de calitate. Informarea 

membrilor comunității universitare se realizează prin postarea informațiilor și a documentelor pe 

paginile web a Universității și ale facultăților; prin buletinul electronic de informare periodică, în 

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

pe încurajarea afirmării personalității, dezvoltarea abilității lor intelectuale, potrivit talentului și 

aspirațiilor lor. 

Planul strategic și planurile operaționale anuale sunt concepute în concordanță cu posibilitățile și 

aspirațiile membrilor comunității academice, având la bază documentele strategice ale facultăților, 

dezbătute și aprobate de forurile colective abilitate (Consiliile facultăților, Senat). Acestea constituie 

documente publice, accesibile pe pagina web a universității 

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

obiectivelor prevăzute în planurile operaționale sunt dezbătute anual în Senat. 

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

academic transparent și etic, Universitatea și-a definit în Codul de etică și deontologie universitară 

(Anexa I.2.a), document cunoscut de comunitatea academică și profesională, principiile care 

guvernează activitatea în colectivele universității. În vederea aplicării prevederilor codului, 

Universitatea are o Comisie de etică universitară care acționează prin intermediul unor practici și 

mecanisme specifice pentru menținerea unui climat bazat pe valori morale, integritate, libertate 

academică și pentru apărarea autonomiei universitare. Comisia de etică funcționează 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).  

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.a%20-%20Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20universitara.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b2%20-%20Regulament%20studii%20de%20master.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.d%20-%20Regulamentul%20de%20alegeri%202020-24.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.e%20-%20Codul%20studentilor-Sapientia.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.f%20-%20Regulament_concurs_didactic_US.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.g%20-%20Regulament%20intern%20de%20functionare.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.5%20-%20Principii%20de%20dezvoltare%20strategica.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/strategia-de-dezvoltare
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.a%20-%20Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20universitara.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.6.a%20-%20Regulamentul%20Comisiei%20de%20Etica.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.6.b%20-%20Raportul%20Comisiei%20de%20etica_%202020.pdf
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Răspundere și responsabilitate publică. Fiind o instituție particulară de învățământ superior, 

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

activități desfășurate, punând în evidență respectarea angajamentelor asumate, în condiții de 

transparență publică. Rectorul prezintă anual Raportul privind starea Universității 

(https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii), care este o componentă a 

răspunderii publice și care include capitole referitoare la situația financiară a universității, situația 

programelor de studii, situația personalului instituției, rezultatele activităților de cercetare, situația 

asigurării calității activităților în cadrul Universității, situația respectării eticii universitare și a eticii 

activităților de cercetare, situația posturilor vacante, situația inserției profesionale a absolvenților din 

promoțiile precedente. Raportul anual al Rectorului se prezintă și se avizează în Consiliul de 

administrație, se dezbate și se aprobă în Senatul Universității și, în final, în Consiliul Director al 

Fundației Sapientia. 

 

A.1.3. Resursa umană, conducere și administrație 

Personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ 

În anul universitar 2021-2022 Universitatea și-a început activitatea cu 207 cadre didactice titulare 

(din care 25 profesori, 55 conferențiari, 126 lectori/șef lucrări, 1 asistent), 13 cadre didactice asociate 

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

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

procesul didactic conform legii este 26, dintre care 11 sunt profesori și 7 conferențiari, 2 lector și 6 

asistenți. Aceștia ocupă fracțiuni de posturi, fără a depăși 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 legislației 

naționale. Concursurile didactice sunt organizate semestrial, cu respectarea dispozițiilor legale 

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

rezultatelor în consiliile facultăților, Consiliul de administrație și Senat, și postarea informațiilor pe 

site-ul universității (http://www.sapientia.ro/ro/cariera). Conform legislației în vigoare Universitatea 

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

exclusiv evoluția în carieră a personalului didactic titular din Universitatea Sapientia (Anexa I.7).  

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

baza statelor de funcții, elaborate la nivelul departamentelor, conform Procedurii de întocmire a 

statelor de funcții (Anexa I.8), sarcinile specifice fiind stipulate în Fișa postului, anexa a 

contractului individual de muncă (model în Anexa I.9.a).   

În activitățile didactice și de cercetare din cadrul Universității „Sapientia” sunt angrenați 133 de 

angajați ca personal didactic auxiliar și personal administrativ cu studii de specialitate în concordanță 

cu specificul postului, respectiv 51 personal operațional și de întreținere. Atribuțiile acestora din 

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

Conducerea universității 

Conducerea Universității „Sapientia”, a facultăților și a departamentelor este asigurată de cadre 

didactice titulare, având funcții de profesor, conferențiar sau șef lucrări/lectori cu titlul științific de 

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

organizarea și desfășurarea referendumului de alegere a rectorului (Anexa I.11), Regulamentului de 

organizare și desfășurare a alegerilor (Anexa I.2.d.) și Regulamentului concursului pentru 

desemnarea decanilor (Anexa I.12). Modul de subordonare a funcțiilor și responsabilităților la 

nivelul structurilor academice și administrative este prezentat în Organigrama Universității revizuită 

periodic (Anexa I.13) și a celor de la nivel de facultăților.  

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

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

https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.f%20-%20Regulament_concurs_didactic_US.pdf
http://www.sapientia.ro/ro/cariera
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.7.%20-%20Regulament_examen_promovare_US.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.8%20-%20Procedura%20de%20intocmire%20a%20statelor%20de%20functii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.9.a%20-%20Model%20Fisa%20postului_cadre%20didactice.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.9.b%20-%20Model%20Fisa%20postului%20pers%20aux.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.10%20-%20Conducerea%20Universitatii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.11%20-%20Metodologie%20organizare%20referendum.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.d%20-%20Regulamentul%20de%20alegeri%202020-24.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.12%20-%20Regulament%20concurs%20selectare%20decani.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.13%20-%20Organigramma_US.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/conducerea-institutei/membrii-senatului
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administrație (https://www.sapientia.ro/ro/universitate/conducerea-institutei/consiliul-de-

administratie).  

Senatul universitar ales prin votul universal, direct și secret al membrilor comunității academice 

(cadre didactice, cercetători și studenți), are în componența sa personal academic (75%) și studenți 

(25%) și își desfășoară activitatea conform unui Regulament propriu de funcționare (Anexa I.14). 

Senatul are Comisii de specialitate din componența cărora fac parte și studenții (Anexa I.15 

Comisiile Senatului). Deciziile Senatului sunt făcute public pe pagina web a instituției și prin 

buletinul de informare periodică în format electronic. 

Consiliul de administrație al Universității „Sapientia”, numit de Consiliul Director al Fundației 

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

Consiliului Director al Fundației și secretarul șef al universității, funcționează în baza legislației în 

vigoare și a Cartei universității. Ședințele săptămânale se desfășoară conform programului stabilit la 

începutul anului /semestrului, fiind utilizat și sistemul de video-conferință.  

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

tuturor cadrelor didactice din cadrul Universității și de reprezentanții studenților din Senatul 

universitar și din consiliile facultăților, dintre candidații validați de Consiliul Director al Fundației 

Sapientia, a fost confirmat în funcție de Ministerul Educației și Cercetării (Anexa I.16 - Ordinul de 

confirmare a Rectorului). Conducerea operativă a Universității „Sapientia” este preocupată de 

dezvoltarea unei culturi a calității activităților de învățământ și cercetare și de gestiune a bunurilor, 

după cum rezultă și din declarația 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” și-a adoptat strategia proprie, cu orizont până în 

anul 2030 (Anexa I.5). Aplicarea strategiei este urmărită prin Planurile operaționale 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 Universității „Sapientia” sunt organizate la 

nivel central și la nivelul facultăților, respectiv a centrelor de studiu. La nivel central există 

Secretariatul Rectoratului, coordonat de secretarul șef, Direcția Generală Administrativă, coordonat 

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

respectiv financiar-contabil. La nivelul centrelor de studiu funcționează câte un Decanat cu 

secretariat, respectiv o Direcție Administrativ-Economică, cu compartimentele aferente. Bibliotecile 

centrelor de studiu dispun de personal adecvat cu studii de specialitate, fiind coordonate de câte un 

șef 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) și clădiri noi (Cluj-Napoca, Tg. Mureș) ori renovate recent (Miercurea Ciuc) (Anexa I.18 - 

acte de proprietate), dotate în mod corespunzător desfășurării unei activități academice de calitate. 

Universitatea dispune de bază didactică și de cercetare științifică aferentă, care contribuie la creșterea 

performanțelor academice și științifice ale resursei umane ce se formează în acest cadru.  

Spații de învățământ, cercetare științifică și pentru alte activități.  

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

imobile în proprietate (peste 90% din întregul spațiu folosit – (Anexa I.19. Situația spațiilor de 

învățământ), iar în centrul de studiu Sfântu Gheorghe, respectiv în Cluj-Napoca și de imobile 

închiriate (Anexa I.20.a Acte de comodat Spațiu Sf. Gheorghe, Anexa I.20.b – Act de închiriere 

Collegium Iuridicum, Anexa I.20.c – Acte de comodat Melody). Pentru desfășurarea activităților la 

https://www.sapientia.ro/ro/universitate/conducerea-institutei/consiliul-de-administratie
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/conducerea-institutei/consiliul-de-administratie
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.14%20-%20Regulamentul%20de%20functionare%20a%20Senatului.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.15%20-%20Comisii%20universitare.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.16%20-%20Ordinul%20de%20confirmare%20a%20rectorului.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.17%20-%20Declaratia%20rectorului%20privind%20politica%20calitatii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.5%20-%20Principii%20de%20dezvoltare%20strategica.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/strategia-de-dezvoltare
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.18%20-%20Acte%20de%20proprietate
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.19%20-%20Spatii%20de%20invatamant.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.20.a%20-%20Contract%20comodat%20Sfantu_Gheorghe.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.20.b%20-%20Contract%20inchiriere%20Collegium%20Iuridicum.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.20.c%20-%20Contract%20de%20comodat%20Melody_FS+US+HH.pdf
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disciplina de Educație fizică se apelează la spații proprii sau închiriate: Târgu Mureș (Anexa I.21.a), 

Miercurea Ciuc (Anexa I.21.b), Cluj-Napoca (Anexa I.21.c) și Sfântu Gheorghe (Anexa I.21.d).  

 

Dotare 

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

predarea, învățarea și înțelegerea materialului de specialitate, iar dotarea laboratoarelor cu aparatură 

modernă, instalații, utilaje independente este corespunzătoare actului didactic și 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 770 calculatoare cu acces la internet și 

care dispun de softurile aferente activității, didactice și de cercetare, administrative și de evidență 

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

videoconferințe care permite interconectarea centrelor de studiu. Universitatea alocă spații adecvate 

activității de cercetare științifice – laboratoare și bază experimentală – prezentate în Anexa I.25. 

Biblioteca universității este formată din patru filiale care funcționează în cadrul centrelor de studiu, 

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

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

științifice și la alte servicii specifice (Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, MatSciNet, 

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

funcționare a Bibliotecii. (Anexa I.26). Informații detaliate despre bibliotecile din cele patru centre 

de studii sunt prezentate pe web-site-ul acestora. 

Instituția dispune în momentul de față de spații 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 Mureș (256 locuri) 

și spații 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 studențesc Fidelitas pune la dispoziția studenților, respectiv oaspeților 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 și săli de mese (la Miercurea Ciuc cantina fiind în curs de 

reamenajare). Universitatea dispune de 8 camere de oaspeți la Cluj-Napoca, de 17 la Miercurea Ciuc, 

11 la Târgu Mureș și 2 la Sfântu Gheorghe, asigurând cazarea cadrelor didactice și a studenților aflați 

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

Resurse financiare  

Universitatea „Sapientia” are buget anual constituit din fonduri repartizate de Fundația Sapientia și 

din venituri proprii. Alocațiile de la Fundația Sapientia sigură atât cheltuielile pentru investiții, 

pentru salarii cât și o mare parte din cheltuielile de funcționare, iar veniturile proprii din diferite taxe, 

din cercetare și servicii contribuie la închiderea balanței de venituri și cheltuieli, instituția neavând 

creanțe față de terți. 

Sistemul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți 

Universitatea „Sapientia” sprijină pe multiple căi studenții. Celor cu situație bună la învățătură 

acordă burse de merit sau de studii. Studenții nevoiași beneficiază de burse sociale, cumulabile cu 

bursele de studii sau de merit, iar pentru situații speciale sau performanțe deosebite realizate 

Universitatea acordă burse ocazionale. Pentru stimularea cercetării științifice studențești se asigură 

burse și premii, recompensând activitatea de excelență în cercetare. Acordarea burselor studențești se 

face conform Regulamentului de burse (Anexa I.28).  

Personalul administrativ ai serviciilor studențești este format din 13 de angajați, care asigură 

funcționarea în bune condiții a căminelor, cantinelor și a bufetelor studențești, precum și a altor 

facilități. În centrele de studiu Miercurea Ciuc și Târgu Mureș viața spirituală a studenților este 

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

asemenea condițiile de funcționare pentru birourile organizațiilor studențești din facultăți.    

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.21.a%20-%20Contracte%20de%20inchiriere%20-%20sala%20sport_Tg_Mures.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.21.b%20-%20Contracte%20de%20inchiriere%20-%20sala%20sport_MCiuc.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.21.c%20-%20Contract%20inchiriere%20sala%20sport%20CJ.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.21.d%20-%20Contract%20inchiriere%20sala%20sport%20SfG.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.22%20-%20Dotarea%20salilor%20de%20curs%20si%20seminarii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.23%20-%20Dotarea%20laboratoarelor
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.24%20-%20Dotarea%20cu%20softuri.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.25%20-%20Dotarea%20laboratoarelor%20de%20cercetare.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.26%20-%20Regulamentul%20bibliotecii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.27.a%20-%20Contract%20camin%20Diakonia%20Cluj.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.20.b%20-%20Contract%20inchiriere%20Collegium%20Iuridicum.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.27.b%20-%20Contract%20camin%20Fidelitas%20Sf.Gheorghe.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.28%20-%20Regulament_acordare_burse.pdf
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A.3. Cooperarea națională și internațională 

Până la ora actuală Universitatea „Sapientia” a semnat acorduri de cooperare cu 34 universități și 

institute de cercetare din țară și din străinătate (http://www.sapientia.ro/ro/parteneri) și participă în 

trei rețele în programul CEEPUS. În urma obținerii 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 mobilități europene Erasmus și Erasmus+, încheind acorduri 

specifice de colaborare în acest scop cu 58 de instituții de învățământ superior din 19 state, în cadrul 

programului Erasmus+ KA103 și, începând din anul universitar 2017/2018, a programului KA107. 

În urma aplicației depuse în 2020 Universitatea a obținut 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 mobilităților a scăzut drastic față de 

cifrele din anii precedenți, fiind necesară adoptarea procedurii pentru rezolvarea cazurilor vis-maior. 

Acest fenomen s-a menținut și în 2020/21: în această perioadă participat la mobilități de studiu un 

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

din efectivul de studenți a luat parte în mobilități, Din partea cadrelor didactice și administrative 39 

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

în cadrul acestui program 3 studenți, 6 cadre didactice și 28 cadre administrative din străinătate 

(detalii în Anexa I.29). 

B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

B.1. Conținutul programelor de studiu 

B.1.1. Structura și prezentarea programelor de studii 

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

studenților la 32 de programe de licență, învățământ cu frecvență (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 și Anexa I.3.b). Menționăm că pentru programul de studiu de 

licență Ingineria și protecția mediului în industrie (Miercurea Ciuc) (240 credite, IF) Universitatea a 

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

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

Conținutul programelor de studiu de licență și de master, reflectat prin planurile de învățământ și 

fișele disciplinelor aferente, se stabilește astfel, încât să satisfacă cerințele standardelor generale și 

standardelor specifice ale comisiilor de specialitate ARACIS, precum și exigențele pieței forței de 

muncă.  

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

studii în concordanță cu dezvoltarea cunoașterii din domeniu. 

Diferențierea în realizarea programelor de studii aparținând unui domeniu de licență se 

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

de specialitate. 

Oferta de programe de studii de licență și de master a universității este completată de programele de 

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

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

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

B.1.2. Admiterea studenților 

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

Admiterea studenților are loc în baza Regulamentului de admitere al Universității și a 

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

http://www.sapientia.ro/ro/parteneri
https://www.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus/politici-documente
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.29%20-%20Raport_Erasmus%202020_%202021_semnat.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.3.a%20%20-%20HG_883_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.3.b%20-%20HG_906_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.30.a%20-%20OM%205566_2021_DSPP_institutii%20acreditate.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.30.b%20-%20Metodologie_proprie_DSPP_2018.pdf
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anual în baza Ordinului Ministrului în vigoare pentru anul universitar în curs. (Anexa I.31 - 

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

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

adeverinței care înlocuiește diploma de bacalaureat, recunoscute oficial. Regulamentele în vigoare 

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 și – în cazul 

programelor de master – media generală a examenului de finalizare a studiilor. Candidații din statele 

UE sunt înscriși conform procedurilor stabilite de ministerul de resort.  

Cifra de școlarizare, propusă anual de Senat, la sugestia facultăților, vizată de Consiliul de 

administrație și aprobată de Consiliul Director al Fundației, se încadrează în cifrele referitoare la 

capacitatea de școlarizare aprobate de ARACIS, respectiv de MEd. Informațiile privind admiterea 

(programele de studiu, cifrele de școlarizare aprobate, criterii de admitere) sunt aduse la cunoștința 

celor interesați, prin postare pe site-ul universității (http://www.sapientia.ro/ro/admitere) și 

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

care se distribuie instituțiilor de învățământ preuniversitar, asociațiilor de tineret, birourilor de 

informații pentru elevi din zonele geografice interesate.  

Promovarea Universității și a programelor sale de studiu prin presă, radio, televiziune, pliante, afișe, 

târguri educaționale, porți deschise, vizite de promovare în licee, pe site-ul universității și alte foruri 

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

elevi Concursul internațional ECN din Târgu Mureș, Zilele Talentelor la „Sapientia” –„Sapi 

tehetségnap” Concurs de traducere și interpretare „Gúzsba kötve táncolni”, Concurs de Studii de caz 

în domeniul afacerilor pentru liceeni, Concursuri de științe ale naturii „Laborkukac” și „CSI”).  

Înmatricularea candidaților declarați reușiți se face prin decizia rectorului. În urma deciziei 

studenții sunt înscriși în Registrul matricol, fiecăruia fiindu-i atribuit un număr matricol. Cursanții 

încheie un Contract de școlarizare (Anexa I.31.a) valabil pe toată perioada de școlaritate. Statutul de 

student este reconfirmat anual, printr-un Contract de studiu (Anexa I.31.b), încheiat între studentul 

care a îndeplinit condițiile de promovare și – după caz – cele financiare stipulate în regulamente și de 

conducerea facultății. 

Organizarea studiilor 

Activitatea profesională a studenților este organizată în conformitate cu planurile de învățământ ale 

programelor de studiu autorizate sau acreditate. Derularea procesului de predare, învățare și evaluare 

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

profesionale a studenților (Anexa I.2.c), a Regulamentului de studii de master (Anexa I.2.b.2) și 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.  

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

credite cuantumul de ore, repartiția acestora pe activități, condiționările, informații despre 

titular/titularii de disciplină, conținutul activităților, modul de derulare a evaluării, ponderea 

notelor/punctajelor obținute la diferite activități, bibliografia minimală accesibilă și competențele 

asociate cu disciplina (Anexa I.32).  

Formațiile de studiu sunt dimensionate în concordanță cu mărimea și cu dotarea sălilor, a 

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

ARACIS (detalii în Anexa I.33).  

Studenții au posibilitatea de a realiza mai mult de 60 de credite într-un an, precum și de a urma 

studii paralele la cel mult încă o specializare în cadrul Universității sau în afara ei. Promovarea în 

anul următor este condiționată de obținerea a cel puțin 40 puncte de credit în anul universitar 

anterior. 

Evidența situației școlare se realizează în mod centralizat, pe de o parte prin sistemul informatic de 

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

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.31%20-%20Regulament%20de%20admitere%202021.pdf
http://www.sapientia.ro/ro/admitere
https://www.sapientia.ro/ro/admitere/brosura-de-admitere
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.31.a%20-%20Contract%20de%20scolarizare.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.31.b%20-%20Contract%20de%20studiu.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b2%20-%20Regulament%20studii%20de%20master.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.30.b%20-%20Metodologie_proprie_DSPP_2018.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.32%20-%20Fisa%20disciplinei_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.33%20-%20Formatii%20de%20studiu.pdf
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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. 

B.2. Rezultatele învățării 

B.2.1. Valorificarea calificării universitare obținute  

Facultățile responsabile cu organizarea și derularea procesului de învățământ dispun de mijloace și 

proceduri pentru a evalua calitatea și nivelul competențelor și abilităților dobândite de studenți, astfel 

încât aceștia să poată răspunde exigențelor angajatorilor, să se poată angaja pe piața muncii, să 

dezvolte o afacere proprie, să realizeze o carieră profesională, să continue dezvoltarea profesională 

prin alte studii universitare etc., corespunzător calificărilor. Evaluarea studenților se face în baza 

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

Procedurii de evaluare a activității profesionale a studenților (Anexa I.2.b1, I.2.b2, I.2.c).  

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

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

autorizate provizoriu din același domeniu de licență 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 și fie specialist din afara universității/facultății, iar în vederea 

asigurării originalității lucrărilor de licență și proiectelor de diplomă sau disertațiilor, toate lucrările 

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

I.34.c – licență Turitin). 

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

(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/1%20melleklet%20-

%20Regulament_de_org%20_examene_LinguaSap.pdf) și calendarul evaluărilor.  

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

ridicat de promovare (cca 92% la nivel licență și 80% la nivel master), după cum rezultă și din 

datele prezentate în Anexa I.35. 

Universitatea eliberează absolvenților care au promovat examenele de finalizare a studiilor 

Adeverință de absolvire (model Anexa I.36.a) și diploma de licență sau diploma de inginer, respectiv 

diploma de master însoțită de Suplimentul la diplomă, conform legislației în vigoare (model Anexa 

I.36.b și Anexa I.36.c). Eliberarea actelor de studii se desfășoară în conformitate cu Procedura de 

eliberare a actelor de studii (Anexa I.36.d), întocmită în conformitate cu legislația în vigoare. 

Absolvenților care nu au susținut cu succes examenul de finalizare a studiilor li se eliberează, la 

cerere, Certificatul de studii universitare de licență/master (Anexa I.37.a) însoțit de Situația școlară 

(model Anexa I.37.b).  

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

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

Sándor, Colegiul Collegium Iuridicum, prin Programul de susținere a excelenței studențești. Premiul 

„Sapientia Maximus” se acordă anual studenților cu rezultate științifice deosebite. Anual în fiecare 

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

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

locali participă apoi la conferințe studențești organizate la nivel național și nu de puține ori sunt 

prezenți și în confruntări internaționale.  

Indicatoarele privind inserția absolvenților pe piața muncii în domeniul calificării obținute sunt în 

medie 53%, prezentând diferențe semnificative între specialități (peste 80% la informatică și 

informatică aplicată, TCM și sub 40% la unele programe din domeniul științelor sociale sau 

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

Nivelul de satisfacție a absolvenților este evaluat anual pe baza unui chestionar aprobat de Senat 

(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/RO/1%20melleklet

%20%20-%20kerdoiv_vegzett_elegedettseg(1).pdf), cca 80% dintre absolvenți fiind mulțumiți sau 

foarte mulțumiți de mediul de învățare oferit de Universitate.  

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b2%20-%20Regulament%20studii%20de%20master.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.b%20-%20Contract%20sistem%20antiplagiat%20Turnitin.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.c%20-%20Licenta_Turnitin_2021.pdf
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
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/1%20melleklet%20-%20Regulament_de_org%20_examene_LinguaSap.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.35%20-%20Situatia%20promovarii%20examenelor%20de%20finalizare%20a%20studiilor.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.a.%20-%20Adeverinta%20de%20absolvire%20model.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.b%20-%20Model_supliment_la_diploma.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.b%20-%20Model_supliment_la_diploma.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.c%20-%20Model_supliment_la_diploma_master.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.36.d%20-%20Procedura%20de%20eliberare%20acte%20de%20studii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.37.a%20-%20Certificat%20de%20studii%20universitare.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.37.b.%20-%20Model%20situatie%20scolara.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/educatie/excelenta-studenteasca/excelenta-studenteasca_
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/RO/1%20melleklet%20%20-%20kerdoiv_vegzett_elegedettseg(1).pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/RO/1%20melleklet%20%20-%20kerdoiv_vegzett_elegedettseg(1).pdf
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Facultățile asigură pentru fiecare program de studiu câte un tutore de specialitate (Anexa I.38) ai 

căror atribuții legate de consilierea și îndrumarea studenților 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 înființat conform unui regulament specific un Centru de 

consiliere și orientare în carieră a studenților (Anexa I.39). Activitățile legate de acest domeniu în 

anul precedent sunt prezentate în Anexa I.40. 

 

B.3. Activitatea de cercetare științifică și creație artistică 

B.3.1. Programe de cercetare 

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

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

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

Senatul Universității (http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/strategii-de-cercetare-si-rapoarte). 

Tematica planurilor de cercetare științifică este stabilită în raport cu prioritățile definite în strategie, 

de tematicile actuale naționale și europene ale cercetării științifice. Fiecare facultate își dezvoltă 

propriul program de cercetare științifică, dezbătut și aprobat de Consiliul facultății.  

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

IPC al Fundației Sapientia (Anexa I.42 - Statutul IPC), personalul didactic și studenții au 

posibilitatea obținerii 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). Selecția temelor 

are la bază punctajul acordat de experți evaluatori externi, personalități din țară și străinătate ale 

domeniilor de știință vizate. La aceste granturi oferite de IPC pot participa și studenții cooptați în 

colective mixte cadre didactice și studenți (Anexa I.44 Lista granturilor IPC derulate în 2019-2020). 

Granturile naționale și internaționale atrase de cadrele didactice ale universității în ultimii ani sunt 

prezentate în Anexa I.45. 

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

Raportul anual prezentat este dezbătut și aprobat în Senatul universității (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 publicații 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 și participarea la 

manifestări științifice și artistice. În perioada scursă de la precedenta evaluare externă 

Universitatea „Sapientia” a devenit forumul unor ample dezbateri științifice, culturale și 

profesionale, organizând diferite manifestări științifice, mese rotunde, dezbateri pe teme de interes 

reagional sau local. Dintre acestea menționăm: Apele minerale în Regiunea Carpatică, Conferința de 

Imagologie: Universitatea de Vară de Relații Publice, Conferința de Știința Mediului în Bazinul 

Carpatic, Conferința de Cinema și 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 științifice, culturale și de artă organizate de Universitate în 

ultimii doi ani este redată în Anexa I.47.a - I.47.b.  

Revista științifică a Universității, Acta Universitatis Sapientiae, fondată în 2008, publică articole 

peer reviewed, în domeniile Științe ale naturii, Științe tehnice și agricole, Științe juridice și științe 

economice, Arte și litere, Științe 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 

internaționale 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 și pe site-ul revistei 

(http://www.acta.sapientia.ro/).  

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.38%20-%20Lista%20tutorilor%20specializarilor.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.39%20-%20Metodologie_CCOC.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.40%20-%20Raport%20activitate_CCOC.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.5%20-%20Principii%20de%20dezvoltare%20strategica.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.41%20-%20Planuri%20de%20cercetare%202021.pdf
http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/strategii-de-cercetare-si-rapoarte
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.42.%20-%20Statutul%20IPC.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.43%20-%20Concurs_Proiecte_RO_2022-2023_SIM.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/competitii-de-proiecte
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.44%20-%20Lista%20granturilor%20IPCderulate%202019-2020.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.45%20-%20Granturi%20nationale%20si%20internationale%202019-21.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.46%20-%20Raport_de%20cercetare_2019-2020.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.47.a%20-%20Lista%20manifestarilor%20stiintifice%20si%20culturale_2019.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.47.b%20-%20Lista%20manifestarilor%20stiintifice%20si%20culturale_2020.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.48%20-%20ACTA%202021_serii%20volume%20numere_BDI_CATALOAGE.pdf
http://www.acta.sapientia.ro/


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca  Programul de studiu: Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

 

15 

Editura Universității „Editura Scientia”, a publicat pe lângă rezultatele cercetărilor interne cărți de 

specialitate, manuale și cursuri universitare, îndrumare utile în procesul de învățământ. Informații  

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 ) 

B.4. Activitatea financiară 

B.4.1. Buget și contabilitate 

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

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

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

cheltuielilor de administrare.  

Modul de execuție bugetară este evaluat anual, după sfârșitul anului financiar, atât la nivelul 

Universității, cât și la nivelul Fundației Sapientia. Rapoartele anuale de execuție bugetară, respectiv 

rapoartele de gestiune pe anii precedenți sunt dezbătute și adoptate de Senatul universității (Anexa 

I.51 – Raportul de gestiune pe anul 2020). Cheltuielile cu salariile nu au depășit în ultimii 5 ani în 

medie procentul de 65% din total cheltuieli, ceea ce îi asigură instituției o funcționare sustenabilă.  

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

Ministerul Finanțelor Publice, și condusă centralizat. În contabilitate se utilizează programe 

informatice actualizate (Wincont, Winimob) în deplină transparență. Punctele de lucru își desfășoară 

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

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

balanței și bilanțul 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 șef 

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

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

Cuantumul contribuției studenților la cheltuielile de școlarizare, diferențiat pe centre de studiu, ca și 

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

cunoștința cursanților prin afișare la sediul facultăților și prin postare pe site. 

(http://www.sapientia.ro/data/hallgatok/Taxe%20administrative_2021.pdf).  

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

analizează independent și obiectiv activitatea din cadrul unităților Universității „Sapientia”. Totodată 

în cadrul instituției funcționează un auditor intern, care efectuează pe baza unui plan de audit, 

aprobat de Consiliul de administrație, examinarea obiectivă a ansamblului activităților Universității 

în scopul furnizării unei evaluări independente, necesare conducerii in controlul proceselor și 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. 

(http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/4.np%20-

%20k%C3%B6nyvvizsg%C3%A1l%C3%B3i%20v%C3%A9lem%C3%A9ny.pdf)  

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

Universitatea dispune de structuri specifice pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel 

instituțional (CEAC), la nivelul facultăților (CEACF) și a programelor de studii (responsabilii 

programelor de studiu). Declarația rectorului privind politica calității (Anexa I.17), rapoartele anuale 

ale CEAC și planurile operative referitoare la implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea calității 

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

https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/editura-scientia
https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/editura-scientia
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.49%20-%20Catalog_Scientia_RO_2021_noiembrie.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.50%20-%20Bugetul%20de%20venituri%20si%20cheltuieli.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.51%20-%20Raportul%20de%20gestiune.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.51%20-%20Raportul%20de%20gestiune.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.52%20-%20Bilant_2020.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.53%20-%20Structura%20cheltuielilor.pdf
http://www.sapientia.ro/data/hallgatok/Taxe%20administrative_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.54.a%20-%20Plan%20de%20audit%20intern_2019_2020.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.54.b%20-%20Plan%20de%20audit%20intern_2020_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.54.c%20-%20Plan%20de%20audit%20intern_2021_2022.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/4.np%20-%20k%C3%B6nyvvizsg%C3%A1l%C3%B3i%20v%C3%A9lem%C3%A9ny.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/4.np%20-%20k%C3%B6nyvvizsg%C3%A1l%C3%B3i%20v%C3%A9lem%C3%A9ny.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.17%20-%20Declaratia%20rectorului%20privind%20politica%20calitatii.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
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C.1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității  

C.1.1. Structuri și politici pentru asigurarea calității  

Organizarea sistemului de asigurare a calității. La nivelul Universității „Sapientia” structura 

specifică de evaluare și asigurare a calității o reprezintă Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

(CEAC), înființată în conformitate cu legislația națională și a Regulamentului de asigurare a calității 

Universității (Anexa I.55.a). CEAC își desfășoară activitățile în baza propriului regulament (Anexa 

I.55.b) în strânsă colaborare cu comisiile corespondente constituite la nivelul fiecărei facultăți 

(CEACF).  

Politici și strategii pentru asigurarea calității. Universitatea urmărește cu prioritate asigurarea 

calității următoarelor activități: predare-învățare, cercetare științifică, conducere și administrație. 

În ceea ce privește activitatea de predare-învățare, dat fiind numărul relativ redus de studenți și 

diversitatea mare a programelor de studii, asigurarea calității pune accent pe centrarea activității pe 

student. Pentru aceasta, studenții sunt parteneri în procesele de evaluare a calității, fiind chestionați 

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

Organizația studențească întocmește un Raport asupra modului de îndeplinire a obligațiilor 

instituției prevăzute în Codul studenților, postat pe site 

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

C.2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de studii  

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

ce corespund calificărilor 

Inițierea, aprobarea programelor de studii noi se realizează după obținerea acordului de finanțare din 

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

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

I.58. Astfel, facultățile, prin comisiile specifice, monitorizează, revizuiesc și după caz operează 

modificări ale programelor de studiu. Activitatea demarează la începutul semestrului II și se 

finalizează printr-o dezbatere în Consiliului facultății, respectiv în Consiliului de administrație al 

Universității, desfășurată în luna mai. Modificările de programe de studii avizate pozitiv de Consiliul 

de administrație sunt apoi dezbătute în Senat, întrând în vigoare din anul universitar următor 

aprobării. 

Corespondența dintre diplome și calificări Universitatea „Sapientia” a realizat evaluarea tuturor 

programelor de studii din punctul de vedere al corespondenței conținutului acestora cu noile 

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

respectiv actualizate în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), fapt 

atestat prin adeverințele eliberate de ANC (vezi Anexa I.59). Corespondența dintre diplomele 

eliberate și calificările dobândite de absolvenți sunt evaluate intern și extern (de ARACIS).  

C.3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării  

C.3.1. Evaluarea studenților  

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

Procedurii de evaluare a activității profesionale a studenților (Anexa I.2.c) în conformitate cu 

criteriile și metodele precizate în fișele disciplinelor (Anexa I.32), documente publice postate de 

regulă pe site sau prezentate studenților 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 și învățării, pe cursuri și programe de studii. 

Fiecare curs este proiectat astfel încât să îmbine armonios predarea și învățarea. Procedeele de 

examinare și evaluare a studenților sunt centrate pe rezultatele învățării și sunt aduse la cunoștința 

studenților la primele ore de contact, prin prezentarea detaliată a Fișei disciplinei.  

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.55.a%20-%20Regulamentul_asigurare_calitate.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.55.b%20-%20Regulamentul_CEAC.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.56%20-%20Procedura%20elaborare%20programe_studii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.56%20-%20Procedura%20elaborare%20programe_studii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.57%20-%20Procedura_evaluare_programe_licenta_2019.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.58%20-%20Procedura_evaluare_programe_master_2019.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.58%20-%20Procedura_evaluare_programe_master_2019.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.59%20-%20Adeverinte%20ANC%20inscriere%20RNCIS
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.32%20-%20Fisa%20disciplinei_2021.pdf
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Senatul dezbate la fiecare început de semestru rezultatele obținute de studenți în semestrul anterior, 

analizând cauzele problemelor semnalate, căutând totodată soluțiile acestora. Examenele de 

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

baza metodologiei specifice elaborate de minister.  

C.4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral  

C.4.1. Calitatea personalului didactic și de cercetare  

Competențele cadrelor didactice și raportul dintre numărul de cadre didactice și studenți. 

Asigurarea unui corp profesoral propriu, cu o pregătire adecvată exigențelor formulate în Declarația 

Rectorului cu privire la calitatea actului didactic și de cercetare stă în atenția managementului 

universitar. Încadrarea cadrelor didactice se face prin concurs, competențele 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 finanțării procesului didactic 

Consiliul de administrație a universității a stabilit numărul minim de studenți necesar pentru 

demararea unei specializări (10 studenți la programele de licență, 7 studenți la ciclul de master). 

Acest număr relativ redus de studenți pe programe de studiu face ca raportul studenți / cadre 

didactice să fie mai scăzut decât cel optim stabilit de Senat în 2007, actualmente media pe 

universitate fiind 10,8 studenți pe cadre didactice titulare, respectiv 5,58 studenți pe posturi 

didactice. Numărul de studenți în cadrul grupelor se stabilește odată cu întocmirea anuală a Statelor 

de funcții, fiind stipulate în procedura de întocmire a statelor de funcții (Anexa I.8). La stabilirea 

mărimii formațiilor de studii se au în vedere atât Standardele specifice ale ARACIS (grupe de 25-30 

studenți, subgrupe de maxim 15 studenți sau în funcție de capacitatea laboratoarelor de specialitate, 

după caz), cât și 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 și o evaluare de către management a cadrului didactic ce 

are la bază o autoevaluare multicriterială în baza Cerințelor de evaluare stabilite de Senat (Anexa 

I.62) conform unei Fișe de autoevaluare a cadrelor didactice (Anexa I.63). Începând din 2018, 

Universitatea a introdus un sistem de stimulare financiară a excelenței în activitatea de cercetare prin 

lansarea anuală a unui concurs intern. 

Evaluarea personalului didactic de către studenți. Această activitate coordonată la nivelul 

facultății se realizează în baza unui Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenți 

(Anexa I.64). Rezultatele sunt aduse la cunoștința cadrelor didactice de directorul de departament, 

analizate și sunt făcute publice pe site. 

C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învățării  

C.5.1. Resurse de învățare și servicii studențești  

Disponibilitatea resurselor de învățare. Universitatea „Sapientia” prin bibliotecile facultăților 

oferă resurse de învățare corespunzătoare în domeniile de specialitate fiecărui program de studiu, 

materializat prin creșterea numărului publicațiilor achiziționate, a lărgirii accesului la baze de date 

internaționale, prin sprijinirea editării de cursuri și îndrumare. Editura Scientia funcționează pe baza 

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

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

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

intern de publicare (Anexa I.66). 

Predarea, ca sursă a învățării. Fiecare cadru didactic dispune de strategii și metode proprii de 

predare și de stimulare a învățării, pe care le aduce la cunoștința studenților la prezentarea Fișelor 

disciplinelor. Sistemul electronic NEPTUN de gestiune a activității profesionale a studenților, 

respectiv Google Classroom oferă posibilitatea de postare a fișelor disciplinelor, a cursurilor predate, 

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.8%20-%20Procedura%20de%20intocmire%20a%20statelor%20de%20functii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.61%20-%20Regulament-evaluare-colegiala.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.61%20-%20Regulament-evaluare-colegiala.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.62%20-%20Criterii%20de%20evaluare_cadre_didactice.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.62%20-%20Criterii%20de%20evaluare_cadre_didactice.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.63%20-%20Fisa%20de%20autoevaluare_cadre_didactice.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.64%20-%20Chestionar_evaluare_cadredid_stud_2015RO.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.65%20-%20Regulamentul%20de%20functionare%20Editura%20Scientia.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/cercetare/editura-scientia
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.66%20-%20Metodologie%20publicare%20materiale%20didactice.pdf
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a îndrumarelor de laborator, a temelor pentru acasă, a unor exerciții și probleme necesare 

aprofundării cunoștințelor prezentate la prelegeri. 

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

profesională a studenților, pentru stimularea și recompensarea studenților cu performanțe deosebite 

în activitatea didactică și de cercetare studențească. Facultățile oferă anual premii cu caracter 

stimulator pentru activitatea profesională a studenților, acestea fiind înmânate într-un cadru festiv la 

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

universitar. Studenții merituoși sunt răsplătiți pe lângă scutirea totală de la plata cheltuielilor de 

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

cu probleme materiale sau situație socială dificilă sunt sprijiniți cu burse și 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 substanțială a cuantumului burselor. 

Universitatea facilitează și obținerea de burse private de către studenți.  

Servicii studențești. Universitatea „Sapientia” oferă mai bine de 553 locuri de cazare în spații 

proprii, respectiv 59 locuri la Cluj-Napoca și 62 locuri în Sf. Gheorghe în spații închiriate, acoperind 

astfel peste 1/3 din numărul studenților. Acordarea locurilor este realizată cu implicarea 

organizațiilor studenților în baza Regulamentului de cămin al Universității, 

(https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/szabalyzatok-hu/4.%20melleklet%20-

%20Regulamant_cazare_studenti.pdf) și a Procedurii de conferire a locului din cămin. Studenții 

merituoși înscriși în Colegii profesionale beneficiază de gratuitate la locurile în cămine. 

Universitatea contribuie la finanțarea Asociațiilor studențești și asigură spațiul pentru sediul acestora.  

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

C.6.1. Sisteme de informații  

Baze de date și informații. Universitatea „Sapientia” utilizează un sistem informatic pentru 

realizarea bazelor de date privitoare la activitățile de învățământ și cercetare și la asigurarea 

instituțională a calității. Sub îndrumarea directorului responsabil pentru probleme de informatizare și 

comunicare, la nivel central și la nivelul facultăților există compartimente IT, care au atribuții în 

implementarea programelor informatice, întreținerea sistemelor informatice etc. Gestionarea 

activităților educaționale (de la admitere până la finalizarea studiilor prin sistemul Neptun), 

activitățile financiare (WINCONT, SAL, WINIMOB), cercetarea (KPIOR) și bibliotecile (QULTO) 

sunt informatizate. Universitatea dispune de o magistrală care integrează on-line centrele de studii cu 

Rectoratul, respectiv cu Direcția administrativ-economică care a permis și realizarea în condiții 

tehnice unitare stabile a învățământului online (Google Suite: Classroom și Meet). 

C.7. Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după 

caz, certificatele, diplomele și calificările 

C.7.1. Informație publică  

Universitatea, facultățile din cadrul acesteia oferă informații de interes public în spațiile alocate pe 

paginile web. Calitatea informațiilor postate este evaluată semestrial, fiind propuse și măsurile 

privind îmbunătățirea lor. Noul site al Universității, cu un design modern și cu aplicație pe 

dispozitive mobile a fost lansat în acest an academic. 

Oferta de informații publice. Universitatea oferă informații pe site cu privire la programele de 

studiu, criterii de admitere, nr. de locuri, taxe și contribuții la cheltuielile de studii, despre modul de 

organizare a procesului instructiv/educativ, sistemul de credite transferabile, mobilități Erasmus+, 

Makovecz, metodologia finalizării studiilor, regulamente și proceduri și alte aspecte ale activității 

sale. Un loc important în ansamblul informațiilor îl ocupă prezentarea detaliată a programelor de 

studiu (plan de învățământ, fișa disciplinelor, a competențelor ce pot fi dobândite în urma parcurgerii 

lor, calificări și ocupații posibile) rezultate remarcabile ale promoțiilor anterioare, informații utile 

https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/szabalyzatok-hu/4.%20melleklet%20-%20Regulamant_cazare_studenti.pdf
https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/szabalyzatok-hu/4.%20melleklet%20-%20Regulamant_cazare_studenti.pdf
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despre programarea orelor și a evaluărilor, respectiv despre evenimentele cotidiene din viața 

instituției. Prestigiul dobândit și eforturile depuse în scopul îndeplinirii misiunii sale civice și 

culturale sunt bine ilustrate de succesul neașteptat al programului Academia Seniorilor (Ezüst 

Akadémia), destinat persoanelor cu vârstă peste 50 de ani. Demarat la Miercurea Ciuc cu o promoție 

de 250 cursanți, a ajuns să funcționeze în trei localități (Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, Sfântu 

Gheorghe), având în anul universitar 2019-2020, 1200 de cursanți. (https://csik.sapientia.ro/hu/hirek-

esemenyek/ezust-akademia-oktatasi-program-20192020-as-tanevben-is) 

 

C.8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii  

C.8.1. Structura instituțională de asigurare a calității educației este conformă prevederilor 

legale și își desfășoară activitatea permanent  

Senatul Universității a înființat Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) care 

coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, funcționând în 

colaborare cu comisiile organizate la nivel de facultăți. Procesul de asigurare a calității are la bază o 

serie de regulamente și proceduri aprobate de Senatul universitar, elaborate și actualizate în 

conformitate cu legislația 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 îmbunătățire a managementului calității propuse de CEAC sunt implementate la nivel central și la 

fiecare facultate, departament și compartiment în parte. Conducerea CEAC colaborează cu comisiile 

similare din alte universități din țară, precum și cu organisme similare din universități din străinătate, 

în vederea dezvoltării și ameliorării sistemului de management al calității. Conducerea CEAC 

participă la diferite cursuri și seminarii privind asigurarea calității.  

 

C.9. Asigurarea externă a calității în mod periodic 

Toate programele de studii din cadrul instituției au fost supuse evaluării externe de către experții 

ARACIS (evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, evaluare 

externă în vederea obținerii acreditării, respectiv evaluarea periodică a calității), la termenele stabilite 

de legislația în vigoare. De asemenea, Universitatea „Sapientia” a fost supusă evaluării instituționale 

(acreditarea instituțională în 2009/10, și evaluarea periodică instituțională în 2015/2016) obținând 

calificativul “încredere”. 

  

https://csik.sapientia.ro/hu/hirek-esemenyek/ezust-akademia-oktatasi-program-20192020-as-tanevben-is
https://csik.sapientia.ro/hu/hirek-esemenyek/ezust-akademia-oktatasi-program-20192020-as-tanevben-is
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.67%20-%20Lista%20regulamentelor%20si%20procedurilor.pdf
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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1. Analiza SWOT 

Puncte tari: 

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

centrare a învățământului pe student; 

⮚ Baza materială și dotările în continuă dezvoltare corespund în cea mai mare parte cerințelor actuale 

ale unui învățământ de calitate; 

⮚ Relații speciale cu universitățile din Ungaria conturează un potențial de colaborare în domeniul 

învățământului și a cercetării; 

⮚ Contribuții relativ reduse la cheltuielile de studii și asigurarea unor facilități conexe: burse, cazare în 

cămine moderne, activități 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 comunității 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 și 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; 

Oportunități: 

⮚ Campusuri universitare cu toate facilitățile, în continuă transformare și 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 competențe capabile la adaptare rapidă la modificările pe 

piața muncii; 

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

digitale; 

Amenințări: 

⮚ Factor demografic deficitar, resimțit prin probleme privind ocuparea locurilor la admitere în ultimii 

ani, fapt ce periclitează viitorul unor programe; 

⮚ Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenților spre învățământul superior cu profil socio-umanist, 

în detrimentul celui tehnic și de științe aplicate, ca urmare a dezvoltării relativ lente a regiunilor în 

care funcționează centrele de studii din afara sediului central;  

⮚ Migrația cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din țară și străinătate ce oferă avantaje 

materiale; 

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

performanței în muncă; 

⮚ Menținerea unor ambiguități moștenite în administrare la nivel de departamente și facultăți. 

Experiența acumulată ne îndreptățește să afirmăm că există potențial suficient în comunitatea academică a 

Universității care, prin activarea consecventă a managementului să ducă la creșterea eficienței instituției, 

asigurând astfel un viitor conform cu aspirațiile fondatorilor. 
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II. EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDIU 

1. Cadrul legislativ de organizare și funcționare 

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș 

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș (FSTU) a luat ființă odată cu 

Universitatea ”Sapientia” în anul 2001, și funcționează în Centrul de Studii Tîrgu Mureș (din 

2001), și în Centrul de Studii Sfântu Gheorghe (din 2015). 

Facultatea gestionează 13 programe de studii de licență, și 4 programe de master, prezentate în 

Anexa II.F.1., în oferta educațională a facultății fiind reprezentate 4 domenii fundamentale: Științe 

inginerești (9 programe de licență și 3 programe de master), Matematică și științe ale naturii (1 

program de licență și 1 program master), Științe sociale (2 programe de licență), Științe umaniste și 

arte (un singur program de studiu de licență). Dintre programele de studii gestionate de facultate, 

programele de licență Agricultură, înființat în 2015, respectiv Silvicultură, înființat în 2020, 

funcționează cu autorizație provizorie, toate celelalte fiind acreditate. 

Numărul total al studenților de la FSTU fluctuează într-o mică măsură în jurul cifrei de 1100, la 

începutul anului universitar 2021-2022 acesta fiind de 1154 dintre care 1067 studenți sunt 

înmatriculați la studii universitare de licență iar 87 la studii masterale. 

În anul universitar 2021/2022 au fost înmatriculați 399 studenți noi, și în anul universitar 

2020/2021 studiile au fost absolvite de 229 de studenți. 

Structura organizatorică a facultății este prezentată în Organigrama Facultății de Științe Tehnice și 

Umaniste din Târgu Mureș (Anexa II.F.3, 

https://ms.sapientia.ro/content/content_photos/Karok/MS/Szab%C3%A1lyzatok/Organigrama(1).pdf 

ellenőrizve). În cadrul facultății există 6 departamente: Departamentul de Horticultură, 

Departamentul de Inginerie Electrică, Departamentul de Lingvistică Aplicată, Departamentul de 

Matematică-Informatică, Departamentul de Inginerie Mecanică și Departamentul de Științe Sociale 

Aplicate. 

În anul universitar 2021-2022 FSTU și-a început activitatea cu 94 de cadre didactice titulare cu 

norma de bază la Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca (din care 10 profesori, 25 conferențiari, 

59 lectori/șef lucrări), 10 cadre didactice asociate angajate pe durată determinată având funcția 

didactică de asistent, și 52 cadre asociate cu contract de muncă pe durată determinată, 

remunerați prin plata cu ora. Numărul cadrelor didactice pensionate angrenate în procesul didactic 

conform legii este 5, dintre care 2 profesori și 2 conferențiari și 1 asistent. Aceștia ocupă fracțiuni de 

posturi, fără a depăși în nici un caz o normă didactică. 

Activitatea de cercetare a departamentelor este organizată în cadrul a 7 centre de cercetare în cadrul 

cărora funcționează o serie de grupe de cercetare: Centrul de cercetare pentru Sisteme horticole, 

biologice și chimie aplicată (SHBCA), Media și comunicare; Calitatea vieții, Centrul de cercetare în 

automatică, calculatoare și fizică aplicată (ACFA); Centrul de cercetare în Matematică și informatică 

(MATINFO); Centrul de cercetare lingvistică (DAMERG ); Centrul de Cercetare pentru Inginerie 

Industrială și Fizică Aplicată. În aceste structuri de cercetare sunt integrate mai multe grupuri de 

cercetare. Activitatea didactică și de cercetare este sprijinită de unitățile administrative ale facultății 

(Decanatul și Direcția administrativ-economică, respectiv personalul administrativ al 

departamentelor), personalul administrativ totalizând un număr de 80 de persoane. 

Campusul universitar din Tîrgu Mureș este amplasat la adresa Corunca 1C, jud. Mureș, pe o 

suprafață de circa 27 ha. Facultatea dispune de 11 săli de curs, 10 săli de seminarii și 66 

laboratoare (în clădirea principală dată în funcțiune în 2005 și într-un corp de clădire dat în 

funcțiune în 2018), baze experimentale didactice, 280 de locuri de cazare în căminul studențesc 

dat în funcțiune în anul 2015, respectiv 22 de locuri de cazare în camerele de oaspeți din clădirea 

Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa%20II.F.1%20Lista%20programelor%20de%20studii%20gestionate%20de%20FSTU.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa%20II.F.3_Organigrama_FSTU.pdf
https://ms1.sapientia.ro/content/content_photos/Karok/MS/Szab%C3%A1lyzatok/Organigrama(1).pdf
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principală. La dispoziția studenților și a personalului facultății stă o bibliotecă cu săli de lectură 

(Anexa II.8.5.b), o cantină cu 200 de locuri, bufet, teren de sport sintetic și aparate de fitness în 

aer liber. Toate clădirile facultății au acces de bandă largă la Internet și rețea WiFi (Anexa II.8.7). 

Centrul de Studii de la Sfântu Gheorghe este amplasat în localitatea Sfântu Gheorghe, la adresa 

str. Ciucului, nr. 50. Centrul de studii de la Sfântu Gheorghe dispune prin contract de comodat de 3 

săli de curs, 17 laboratoare, echipate multimedia, cu acces la Internet și rețele wireless, bază 

didactică experimentală, 84 de locuri de cazare pentru studenți pus la dispoziție de Eparhia 

Reformată din Ardeal prin hotelul studențesc Fidelitas. 

Documentarea programului de studiu 

Tabel 1 Documentarea programului de studiu 

1. Denumirea programului de studii conform cu 

nomenclatorul aprobat prin HG nr. 410/2002 

Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații 

2. Denumirea programului de studii în limba engleză Telecommunication technologies and 

systems 

3. Tipul evaluării solicitate menținerea acreditării 

4. Situația evaluărilor anterioare 2009 – AP – Autorizare provizorie   

2016 – A – Acreditare cu 

calificativul încredere  

5. Denumirea facultății organizatoare Facultatea de Științe Tehnice și 

Umaniste Târgu-Mureș  

6. Persoana de contact Conf. dr. ing. DOMOKOS József, 

responsabil program de studiu, decan 

7. Echipa care a întocmit raportul de evaluare 

internă/raportul de autoevaluare 

Conf. dr. ing. DOMOKOS József 

responsabil program studiu, 

Ș.l. dr. ing. SZABÓ László Zsolt 

director Departament Inginerie 

Electrică, 

Ș.l.dr.ing. Papp Sándor, coordonator 

program de studiu, 

Ș.l. dr. ing. MOLNÁR László, cadru 

didactic la Departament Inginerie 

Electrică,  

Szatmári-Köszegi Asztrid, secretar 

departament, alți membri ai 

Departamentului de Inginerie 

Electrică 

 

Funcționarea provizorie a programului de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații a fost 

avizată (Anexa II. 1.1) în anul 2009 de către Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică 

(CNEAA). Acesta a intrat în vigoare prin modificarea adusă Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 din 6 

iulie 2009 (Anexa II.1_2a), publicată la 12 septembrie 2009, în Monitorul Oficial Nr. 684, Partea I, 

punctul 49 referitor la anexa nr. 4, punctul 5 al H.G. 749/2009 (Anexa II.1_2b). În anul 2016 

programul de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații a fost acreditat cu calificativul 

încredere, conform Raportului Consiliului ARACIS privind acreditarea programului de studiu nr 

5336/15.12.2016 (Anexa II.1_3) și  HG 140/2017 (Anexa II.1.4).  

Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.b_Biblioteca_Prezentare_generala.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.7_Prezentare_retea_ITC.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_1_Raport_ARACIS_autorizare_TST_2009.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_2a%20HG749-2009_specializari_domenii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_2b%20HG1093_2009_specializari_domenii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_3%20Raport_Consiliu_ARACIS_acreditare%20TST_2016.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_4%20HG_140_2017_programe_licenta_MO_244%2004042017.pdf
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Conform Anexei la HG 403/2021 (Anexa II.1_5) pentru anul universitar 2021/2022, specializarea 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații de la FSTU Tg-Mureș este acredită (A, IF, 240), cu o 

capacitate de școlarizare de 50 locuri. 

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

stipulate în Carta Universității (Anexa I.2, vezi cap. II, punctul 2.3). Acesta respectă și promovează 

integral prevederile Codului de etică și deontologie profesională al Universității (Anexa I.2.a.), 

acordând o atenție deosebită pregătirii studenților în concordanță cu respectarea normelor specifice 

activității de predare și cercetare din domeniul inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale. 

Programul de studii este gestionat de către FSTU-Tg-Mureș, iar sub aspect profesional 

departamentul responsabil de programul de studiu este Departamentul de Inginerie Electrică. 

Planurile operaționale ale Facultății și rapoartele Comisiei de Asigurare a Calității pe Facultate 

(https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente) reflectă urmărirea continuă a îndeplinirii condițiilor 

de asigurare a calității programului de studiu. Această afirmație este susținută de sarcinile prevăzute 

în Planurile operaționale referitor la strategiile de dezvoltare ale programului de studiu, respectiv 

realizarea acestora consemnate în Rapoartele de realizare a planurilor operaționale 

(https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente). Aceste documente au fost dezbătute și aprobate în 

ședințele Consiliul facultății de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș (FSTU). 

2. Relevanța programului de studii evaluat: misiune, obiective, proiectare, 

rezultate 

Misiunea programului de studii de licență 

Misiunea Universității este prezentată în cadrul secțiunii A.1.2. Programul de studiu Tehnologii și 

sisteme de telecomunicații face parte dintr-un grup de programe de studii inginerești supervizate de 

FSTU Tg-Mureș, care realizează misiunea Universității: misiunea didactică, misiunea de cercetare 

științifică și misiunea civică respectiv culturală. Având în vedere cererea deosebit de mare pe piața 

forței de muncă pentru ingineri în general și din domeniul electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale în particular, conducerea FSTU Tg-Mureș acordă o atenție deosebită acestui program 

de studiu de licență. 

Misiunea programului de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații este sintetizată în 

Anexa_II.2.1 și este cuprinsă și în Planul de învățământ al programului de studiu (Anexa_II.2.2). 

Informațiile referitoare la misiunea programului de studiu, respectiv alte informații legate de 

prezentarea programului sunt aduse la cunoștința celor interesați prin pagina web a facultății 

(https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-

telecomunicatii), în atât în limba maghiară, cât și în limba română și engleză. 

Proiectarea programului de studii 

Proiectarea și modificarea programelor de studii se face conform Metodologiei de elaborare și 

modificare a programelor de studii și a planurilor de învățământ, Anexa I.56. Pentru supervizarea 

continuă a programului de studiu, Consiliul de conducere al Departamentului de Inginerie Electrica 

a desemnat o Comisie de asigurare a calității programului de studiu Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații formată din 5 membrii (Anexa II.2.3), validată de Consiliul Facultății. Această 

comisie analizează anual programul de studiu, având în vedere informații din partea mediului 

academic, socio-economic, a studenților și absolvenților de la programul de studiu respectiv de la 

cadrele didactice care conduc activități didactice la programul de studiu. Conducerea Facultății 

precum și conducerea și membrii departamentelor care contribuie majoritar la procesul de 

învățământ din cadrul programului de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

(Departamentul de Inginerie Electrică și Departamentul de Matematică-Informatică) realizează 

consultări periodice cu reprezentanți ai mediului socio-economic și ai pieței muncii, în cadrul unor 

Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_5_HG_403_2021_structura_programe_licenta_Sapientia.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.a%20-%20Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20universitara.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.1%20Misiunea%20programul%20de%20studii%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.56%20-%20Procedura%20elaborare%20programe_studii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.3_Comisie_de_calitate_program_studii_TST.pdf
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întâlniri oficiale prezentate în extrasele din agenda Conducerii FSTU Târgu Mureș, cu privire la 

întâlnirile avute cu parteneri din mediul economic (Anexa_II.2.4a, Anexa_II.2.4b); respectiv 

întâlnirile membrilor Departamentului de Matematică-Informatică avute cu parteneri din mediul 

economic (Anexa_II.2.4.c), sau membrilor Departamentului de Inginerie Electrică (exemplu 

Anexa_II.2.4.d). Anexa II.2.5 Analiza cerințelor educaționale identificate pe piața muncii pentru 

programul de studii universitare de licență Tehnologii și sisteme de Telecomunicații prezintă detalii 

privind colaborarea departamentelor cu mediul socio-economic și reprezentanți ai pieței muncii 

(Anexa_II.2.11). 

Comisia programului de studiu evaluează anual planul de învățământ, luând în considerare cerințele 

educaționale identificate pe piața muncii respectiv rezultatele consultărilor informale cu cadre 

didactice participante la programul de studiu și studenți, discută modificările propuse în Consiliul de 

conducere al Departamentului de Inginerie Electrică, în ședința de departament, respectiv cu 

responsabilii altor programe de studii pentru cazul disciplinelor predate la mai multe programe de 

studii. Se verifică indicatorii în conformitate cu standardele prevăzute de către ARACIS. 

Modificările propuse de Comisia programului de studiu sunt după aceea înaintate spre analiză către 

Biroul facultății, și după avizul acestuia se înaintează Consiliului facultății, spre dezbatere și 

aprobare sau respingere, conform Metodologiei de elaborare și modificare a programelor de studiu 

și a planurilor de învățământ (Anexa I.56). În cazul unui aviz favorabil, propunerile de modificări 

sunt înaintate Consiliului de administrație pentru validare și Senatului Universității pentru aprobare. 

Modificările aduse planului de învățământ în perioada 2016-2021 sunt prezentate prin justificările 

din Anexa_II.2.8 (înaintate cu ocazia modificărilor către Consiliul facultății), care prezintă atât 

modificările introduse la recomandarea specialiștilor ARACIS cât și corelarea permanentă a planului 

de învățământ cu Standardele specifice inginerești ARACIS pentru programul de studiu Tehnologii și 

sisteme de telecomunicații. Față de planul de învățământ acreditat pentru anul universitar 2016-2017, 

s-au efectuat modificări importante în anul 2017 în vederea corelării planului cu lista disciplinelor de 

domeniu și de specialitate din Standarde specifice Inginerești (aplicabilă începând din anul 

universitar 2017-2018) precum și în vederea implementării unor îmbunătățiri la recomandarea 

comisiei ARACIS de evaluare externă a programului de studiu. 

Planul de învățământ este comparat periodic cu planuri de învățământ de la universități de referință 

din țară și străinătate (Anexa II.2.9). Anexa conține o comparație realizată cu planurile de învățământ 

de la programele de studiu similare din Universitatea Politehnica București (UPB), Universitatea 

Politehnica Timișoara (UPT), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N), respectiv 

Universitatea Tehnică și de Științe Economice din Budapesta (BMGE). Planul de învățământ 

prezintă un grad de similitudine de peste 80% cu planurile de învățământ de la cele 3 universități 

tehnice de prestigiu românești. 

Desfășurarea studiilor 

La începutul primului an de studiu studenții completează Contractul de școlarizare (Anexa II.5.1) 

care stabilește cadrul legal și dispozițiile care guvernează raporturile juridice intervenite între 

Universitate și Student precum și drepturile, respectiv obligațiile care revin fiecărei părți 

contractante. Contractul se încheie pentru întreaga perioadă de școlarizare. Pe urmă, folosind 

sistemul online de management al studiilor Neptun (Anexa_II.3.9), accesibil prin pagina web 

(http://www.sapientia.ro/hu/neptun), studenții completează contracte de studii semestriale 

(Anexele II.5.2, II.5.2a, II.5.2b, II.5.2c, conțin exemple de astfel de contracte pentru anul școlar 

2021/2022), prin care studenții aleg lista de discipline pentru fiecare semestru. 

În urma promovării examenului de finalizare a studiilor, studentului i se eliberează o adeverință 

(Anexa II.5.3) care ține locul diplomei de licență, la care se va adăuga și o adeverință pentru 

profesie didactică nivel I (Anexa II.5.4), dacă studentul a susținut examenele din modulul 

pedagogic, precum și un certificat de competență lingvistică (Anexa II.5.5). Diploma de licență 

Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4a%20Extras%20din%20agenda%20Conducerii%20FSTU%20Tg-Mures.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4b_Extras%20din%20agenda%20Conducerii%20FSTU%20Tg-Mures.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4c%20Intalniri%20avute%20cu%20parteneri%20din%20mediul%20economic%20DMI.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4d_Proces-verbal-intalnire%20cu%20reprezentantii%20firmei%20Continental.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.5%20Analiza%20cerintelor%20educationale%20identificate%20pe%20piata%20muncii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.11_Discutii_RNCIS
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.56%20-%20Procedura%20elaborare%20programe_studii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.8_Modificari_plan_de_invatamant.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.9_Comparatie_plan_invatamant_cu_alte_universitati.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.1_Contract%20scolarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.9_Sistemul_Unitar_de_Studii_Neptun.Net.pdf
http://www.sapientia.ro/hu/neptun
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2_Contract_Neptun_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2a_Contract_Neptun_TST_an_I.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2b_Contract_Neptun_TST_an_II.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2c_Contract_Neptun_TST_an_IV.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.3_Adeverinta_licenta_TST.pdf
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(Anexa II.5.6) și suplimentul de diplomă (Anexa II.5.7) se eliberează la aproximativ 12 luni după 

finalizarea studiilor. 

Perspective absolvenți 

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

prezentate în planul de învățământ (Anexa_II.2.2). Perspectiva pozitivă privind inserarea pe piața 

muncii este probată de lista Alumni (Anexa II.4.8), care prezintă locurile de muncă și funcțiile 

ocupate de absolvenți în perioada 2016-2021. 

Rezultate 

Prin chestionarul (Anexa II.11.2) este evaluat anual gradul de mulțumire al studenților absolvenți, și 

rezultatele sintetice sunt publicate în Rapoarte CEACF anuale, afișate pe pagina web a facultății  

(https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente). Analizând rapoartele CEACF pe ultimii 5 ani, din 

rezultatele sondajului defalcat pe probleme, considerând activitatea didactică, infrastructura 

oferită respectiv b, se poate constata că procentul celor care apreciază pozitiv mediul de 

învățare/dezvoltare oferit de universitate (foarte mulțumiți sau mulțumiți) față de categoria mediu 

mulțumiți sau nemulțumiți este de peste 90% la fiecare categorie evaluată. De activitatea didactică 

au fost foarte mulțumiți 37,5%, de infrastructura oferită au fost foarte mulțumiți 63,6% iar de 

personalul didactic auxiliar și administrativ au fost foarte mulțumiți 72,7%. 

Pe baza competențelor dobândite în cadrul programului de studiu, absolvenții pot alege fie să se 

insereze în câmpul muncii, fie să-și continue pregătirea în ciclul de studii de masterat. Analizând 

informațiile din lista Alumni pentru perioada 2016-2021 pentru specializarea Tehnologii și sisteme 

de telecomunicații (Anexa II.2.12), conform statisticilor 84,61% dintre absolvenți lucrează în 

specializări incluse în misiunea programului de studiu, iar 23,07% dintre ei au continuat 

studiile la masterat. 

3. Conținutul programului de studii, plan de învățământ, fișe ale disciplinelor, 

mobilitate studenți 

Programul de studii Tehnologii și sisteme de telecomunicații se încadrează în domeniul de studii 

inginerie electronică telecomunicații și tehnologii informaționale și este unitară ca structură. 

Școlarizarea se face numai în formă de învățământ de zi. Programul de studiu este prezentat prin 

Misiunea programului de studiu (Anexa II.2.1), documentul care conține obiectivele generale și 

specifice precum și prin Planul de învățământ al programului de studiu (Anexa_II.2.2). Disciplinele 

din planul de învățământ sunt prevăzute într-o succesiune logică conform cerințelor specificate în 

documentul Standarde specifice ARACIS (comisia de specialitate  C10&C11: Științe inginerești 1 și 

2 [partea I, partea a II-a și partea a III-a]; volumul I actualizat în data 30.06.2021, partea a II-a 

actualizată în data 30.06.2021 și partea a III-a actualizată în data 28.06.2018, valabile la data ultimei 

modificări a planului de învățământ). 

Ponderea categoriilor de discipline în planul de învățământ 

Disciplinele cuprinse în planul de învățământ și conținutul acestor discipline, precizat prin 

programele analitice/fișele disciplinelor (Anexa_II.3.1 Fisele disciplinelor), corespund domeniului de 

studii conform standardului menționat, și au fost selectate din nomenclatoarele de discipline 

precizate în standard. Toate disciplinele din programul de studiu au programe analitice/fișa 

disciplinei.  

Planul de învățământ al programului de studiu evaluat cuprinde discipline fundamentale, discipline 

de domeniu și specialitate, respectiv cele complementare conform celor prevăzute în standardele 

specifice pentru științele inginerești, domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale. Disciplinele fundamentale au o pondere de 17,51%, cele de domeniu 46.31%, cele 

de specialitate 28.49% iar cele complementare 7,69% din totalul orelor (conform Bilanț general II 

Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.6_Diploma_de_licenta_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.7_Supliment_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.8_Alumni_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.2_Chestionar_evaluare_nivel_satisfactie_studenti.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.8_Alumni_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.1%20Misiunea%20programul%20de%20studii%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
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din planul de învățământ, Anexa_II.2). Disciplinele sunt grupate în 3 categorii: discipline impuse 

(cu o pondere de 86.76%), discipline opționale (cu o pondere de 13.24%) și discipline facultative.  

Numărul total de ore a disciplinelor facultative reprezintă 42,28% din volumul total de ore al 

disciplinelor obligatorii (impuse și opționale), dintre acestea 11,10% sunt ore aparținând modulului 

de pregătire psiho-pedagogică.  

Disciplinele fundamentale sunt programate în primele 4 semestre având o succesiune adecvată, fiind 

urmate de disciplinele de domeniu, iar disciplinele de specialitate sunt programate începând din 

semestrul 5 al planului de învățământ. 

Raportul orelor de curs și aplicații (inclusiv practica) este aproape de limita admisă de ARACIS și 

are valoarea de 0,81. Aceasta denotă caracterul puternic aplicativ al planului de învățământ. 

Succesiunea disciplinelor din planul de învățământ 

Planul de învățământ este astfel conceput, încât să ofere studenților o succesiune cronologică de 

activități didactice de predare - învățare și activități practice, după cum urmează. 

Cursurile introductive din anul întâi asigură dobândirea cunoștințelor fundamentale de 

matematică (Analiză matematică, Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială) și fizică 

(disciplină pe parcursul a 2 semestre). Cunoștințele de matematică sunt dezvoltate mai apoi prin 

cursurile de Matematici speciale respectiv Teoria probabilităților și statistică matematică. 

Programarea calculatoarelor este introdusă printr-un curs de programare structurată (limbaj C, 

sem. 1), și un curs de programare orientată pe obiecte (bazat pe limbajul de programare Java, sem. 

2), împreună cu un curs de Structuri de date și algoritmi (sem. 2) menit să dezvolte gândirea 

algoritmică, după care în anul II este continuată cu un curs prezentând tehnici mai avansate de 

programare în C++ (sem 3).  

Cunoștințele de domeniu de electronică pot fi dobândite pe parcursul a două serii de discipline: 

cele care oferă cunoștințele de electronică analogică și tehnologie electronică, respectiv cele care 

oferă competențe de domeniu în circuite electronice digitale. Prima serie cuprinde succesiunea de 

cursuri de Dispozitive electronice, Componente și circuite pasive, Circuite electronice fundamentale, 

Optoelectronică, Circuite integrate analogice fiind precedate de cursul clasic de Bazele 

electrotehnicii. Cursul de Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice oferă posibilitatea 

proiectării unor circuite electronice de complexitate mică/medie. Cursurile de Măsurări în 

electronică și telecomunicații, Analiza și sinteza circuitelor și Electronică de putere întăresc această 

serie oferind cunoștințe solide pentru utilizarea instrumentelor electronice și a metodelor specifice în 

vederea caracterizării și evaluării performanțelor, pentru diagnosticarea/depanarea unor circuite, 

echipamente și sisteme electronice. Cunoștințele legate de circuite și sisteme digitale respectiv de 

proiectare digitală sunt fundamentate în anul I prin cursurile de Circuite integrate digitale I și II, 

continuate cu Arhitectura microprocesoarelor (sem. 3), Microcontrolere și Echipamente periferice și 

interfațare om-calculator (sem. 6). Disciplinele Sisteme cu calculator încorporat, și Aplicații 

practice ale microcontrolerelor (Sem 7) oferă cunoștințe de specialitate în continuare în această 

succesiune de discipline,  aceste două discipline fiind prevăzute și cu ore de proiect. 

Competențele legate de dezvoltare și proiectare software sunt formate de cursurile de Inginerie 

software și aplicații în comunicații (sem. 5), Tehnologii Web (sem 6), Prelucrarea numerică a 

imaginilor (sem. 7), Tehnologii de programare pentru Internet (sem. 8). Aceste competențe sunt 

întărite de competențe legate de managementul bazelor de date  prin disciplina Baze de date, sem. 

5). 

Competențele legate de conceperea, implementarea și operarea serviciilor de date, voce, video, 

multimedia, bazate pe înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor 

și transmisiunii informației sunt furnizate printr-o serie de cursuri cum ar fi: Teoria transmisiunii 

Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
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informației, Tehnici de modulații (sem. 5), Sisteme de transmisiuni telefonice (sem. 6), Televiziune 

(sem. 7), Comunicații mobile, Bazele criptologiei și Rețele de telefonie pe rețele IP (sem. 8), 

respectiv de secvența de cursuri de cursurile de Prelucrarea digitală a semnalelor, Prelucrarea 

numerică a imaginilor și Prelucrarea semnalului vocal. 

Problematica sistemelor de operare, și selectarea, instalarea, configurarea și exploatarea 

echipamentelor de telecomunicații fixe sau mobile și echiparea unui amplasament cu rețele uzuale 

de telecomunicații este abordată prin secvența de cursuri Sisteme de operare (sem. 5, utilizare 

sisteme de operare), Arhitecturi de rețea și internet (sem. 5), Sisteme de comunicații  și Protocoale 

pentru Internet (sem. 6), Sisteme de operare pentru platforme mobile (sem. 7, care tratează sistemul 

de operare și programarea Android), Sisteme de comutație și rutare  (sem. 7), Rețele de telefonie pe 

rețele IP și Tehnologii de programare pentru Internet (sem. 8), 

Rezolvarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de bandă largă: propagare în diferite 

medii de transmisiune, circuite și echipamente pentru frecvențe înalte (microunde și optice) este 

tratată în cadrul cursurilor de Radiocomunicații, Microunde, Antene și propagare. 

Discipline complementare sunt prezente prin pachetul de Limbi moderne (sem. 1-4, fiind oferite la 

alegere limba engleză sau limba germană), Limba Română (curs facultativ în anii II și III de studiu), 

Educație fizică și sport (sem. I-IV) respectiv cunoștințe de Managementul firmei/ Sisteme de 

asigurare a calității și Marketing (anul IV). 

În conformitate cu Anexa II.3.1, fișele disciplinelor pentru planul de învățământ sunt prezentate prin 

discipline impuse și opționale (grupate pe cei 4 ani de studiu pe semestre) și discipline facultative. 

Trasee urmate prin discipline opționale 

Disciplinele opționale de specialitate sunt prevăzute începând din semestrul 6 când studenții pot 

alege din perechi de două discipline. Numărul disciplinelor opționale este 12, din care se aleg 6. 

Dintre acestea 4 perechi sunt din categoria disciplinelor de specialitate, o pereche face parte din 

categoria disciplinelor de domeniu și o pereche din categoria disciplinelor complementare. La 

acestea se mai adaugă pachetul de discipline complementare de limbi moderne (prevăzute în primele 

4 semestre ale planului de învățământ), Limba engleză sau Limba germană la alegerea studenților. 

Informații privind alegerea disciplinelor opționale sunt specificate în planul de învățământ.  

În planul de învățământ este implementat sistemul de credite transferabile ECTS. Prin hotărârea 

Senatului Universitar, pentru obținerea unui punct de credit este stabilit volumul de activități de 25 

de ore (Anexa I.2.b.1, cap. Introducere). Corelațiile dintre competențe profesionale, competențe 

transversale și ariile de conținut pentru disciplinele din planul de învățământ și creditele alocate sunt 

prezentate prin grilele RNCIS 1 și 2 (Anexa_II.3.2).  

Discipline facultative 

Planul de învățământ permite studenților să aleagă discipline facultative și să își stabilească un 

parcurs academic în funcție de obiectivele lor personale. Astfel în anul I disciplinele Bazele 

matematicii, Bazele informaticii și Bazele fizicii vizează completarea cunoștințelor de matematică și 

de informatică din liceu, necesară studenților care vin cu cunoștințe insuficiente din liceu. Pachetul 

de cursuri facultative Istoria culturii I-IV are ca scop dobândirea unor cunoștințe fundamentale 

privind contextul istoric al arcului Carpatic. Studenții care văd perspective în activități legate de 

educație pot aborda un modul pedagogic prin discipline facultative în cursul anilor I-III: Psihologia 

educației, Pedagogie I, Pedagogie II, Didactica specialității, Practică pedagogică (2 semestre), 

Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi. În vederea inițierii abilităților de 

comunicare într-o a doua limbă modernă, studenții pot alege disciplinele facultative de limbi străine 

(la alegere Limba engleză pentru începători I, II sau Limba germană pentru începători I, II). 

Totodată FSTU oferă posibilitatea perfecționării comunicației în limba română în 2 semestre. În 

Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.1_Fisele_disciplinelor_TST
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vederea dobândirii unor cunoștințe suplimentare de domeniu sau de specialitate pot fi studiate ca 

discipline facultative: Algoritmica grafurilor (sem. 3), Structuri de date și algoritmi II (sem. 4), 

Optimizări (sem. 5), Baze de date II, Sisteme de operare II, Regăsirea informației, Inteligență 

artificială (sem 6), Sisteme de conducere cu automate programabile (Sem. 7), SCADA - Sisteme de 

supervizare, conducere și achiziție distribuită (sem. 8).  

Volumul activităților didactice și de studiu individual exprimat în credite ECTS 

Procesul de predare-învățare are în vedere atât activități didactice directe cât și un număr de ore de 

studiu individual, acestea sunt specificate în fișele de disciplinelor (Anexa II.3.1), situația repartizării 

orelor din programul de studii este prezentat în Planul de învățământ din Anexa_II.2.2. Toate 

disciplinele au asociate un număr de credite ECTS, disciplinele obligatorii și opționale însumând 30 

de credite ECTS pe semestru. Creditele aferente disciplinelor facultative și a disciplinei Educație 

fizică și sport se atribuie peste cele 30 de credite ECTS ale semestrului respectiv. Anul universitar 

este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni, fiecare semestru având între 26-28 ore pe 

săptămână. Pentru un credit ECTS sunt considerate 25 ore de activități, conform Regulamentului de 

studii (Anexa I.2.b.1, cap. Introducere), care sunt distribuite ca activități didactice de predare, de 

seminar, lucrări practice, proiect și studiu individual. În cazul anului IV, semestrul 8, cele 14 

săptămâni de activități didactice sunt comasate în 10 săptămâni (în cursul timpului corespunzător a 2 

săptămâni sunt parcurse activități didactice corespunzătoare a 3 săptămâni, conform unui orar 

special), iar restul timpului din semestru este folosit pentru pregătirea examenului de licență. 

Astfel programul de studiu poate fi parcurs de majoritatea studenților în perioada normală de 

școlarizare de 4 ani, durata medie de absolvire pentru perioada evaluată 2017-2021 fiind 4,69 ani 

conform anexei Durata medie de absolvire (Anexa_II.4.4). 

În fișele disciplinelor se precizează toate cerințele legate de disciplină, modalitatea de examinare, 

componentele notei finale, respectiv ponderea componentelor în nota finală. Pentru a dezvolta 

abilitățile de studiu individual, este precizată distribuția timpului estimat de studiu individual, sunt 

precizate temele de casă iar fișele disciplinelor conțin și o listă de bibliografie opțională. 

Numărul disciplinelor cu ore de proiect este 5, una dintre acestea fiind disciplină distinctă cu credite 

dedicate. Dintre disciplinele cu proiect 3 sunt discipline de domeniu (Tehnici CAD în realizarea 

modulelor electronice, Arhitecturi de rețea și internet, Tehnologii de programare pentru internet) și 

două sunt discipline de specialitate (Sisteme cu calculator încorporat, Prelucrarea numerică a 

imaginilor/Aplicații practice ale microcontrolerelor). Proiectele abordează în mod echitabil atât 

realizările hardware cât și cele software.  

Planul de învățământ este structurat astfel încât să permită absolvirea programului de studiu în 8 

semestre. Procedura de finalizare a studiilor este specificată în Regulamentul de studii (Anexa 

I.2.b.1), Cap. IV, respectiv Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor, Anexa 

I.3.4. 
Practica 

Raportul dintre orele de curs și cele privind activitățile didactice aplicative - seminare, 

laboratoare, proiecte, stagii de practică este 0,81 conform Plan învățământ (Anexa_II.2.2), Bilanț 

general III, pag. 15. 

Planul de învățământ al programului de studii prevede 4 stagii de practică: Practică de domeniu 

(semestrul IV, 90 de ore) și Practică de specialitate (semestrul VI, 90 de ore) iar pentru elaborarea 

proiectului de diplomă stagiile: Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă I (semestrul VI, 

36 ore, cu scopul de familiarizare cu tema de diplomă aleasă în semestrul VI) și Practică pentru 

elaborarea proiectului de diplomă II (an IV, 60 ore). Practica de domeniu și specialitate este 

efectuată la firme de specialitate sau în laboratoarele de cercetare ale departamentului. Lista firmelor 

cu care Facultatea are contracte de colaborare pentru stagii de practică organizate se poate regăsi 
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Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.4_Durata%20medie%20de%20absolvire.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
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conform convențiilor de practică și colaborare existente între firme și universitate, respectiv 

laboratoare de cercetare și universitate din Anexa II.6.4. 

Analiza comparativă între planul de învățământ propus și alte planuri de învățământ 

Planul de învățământ a fost comparat cu planuri similare de la 3 universități tehnice de prestigiu din 

țară: Universitatea Politehnica din București, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca. Pe lângă acestea, planul de învățământ a fost comparat cu planul de 

învățământ al programului de studiu Rețele și sisteme de infocomunicații de la Universitatea Tehnică 

din Budapesta. Comparația este prezentată în Anexa II.2.9. Procentul de discipline comune cu 

planurile de învățământ analizate este prezentat în tabelul de mai jos.  

Tabel 4 Discipline comune cu specializări similare de la alte universități din țară 

Universitatea Discipline comune (%) 

Universitatea .Politehnica București 86,66% 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 94,60% 

Universitatea Politehnica Timișoara 80,00% 

În urma comparației efectuate se pot formula următoarele concluzii: 

1. Proporția de discipline comune este între 80-94,6% pe parcursul a celor 8 semestre, ceea ce 

se datorează existenței unui nomenclator comun ARACIS pentru disciplinele programului de 

studiu; 

2. Corespondența în primele 4-5 semestre este aproape de 100%, deoarece numărul de 

discipline fundamentale și de domeniu din nomenclatorul ARACIS este relativ mic. 

Disciplinele de specialitate (prezente în număr mare în nomenclatorul ARACIS) din ultimele 

3 semestre diminuează procentul de corespondență; 

3. Universitățile mari oferă trasee mai multe de specializare prin discipline opționale; 

Universitatea Sapientia oferă pachete de discipline opționale cu doar două posibilități de 

alegere; 

Proiectul de diplomă 

Tematica proiectelor de diplomă este prezentată studenților la începutul semestrului 6 utilizând un 

formular cu descriere (Anexa_II.6.2) scurt conținând informații despre tema proiectului, 

coordonatorul științific al proiectului, o scurtă descriere a proiectului, detalii privind cerințele de 

implementare, bibliografie și cunoștințe necesare realizării temei (Exemple de propuneri de teme pot 

fi consultate în Anexa_II.6.2d). În vederea alegerii temei proiectului de diplomă studenții trebuie să 

se consulte cu conducătorii științifici ai temelor propuse. Temele pot proveni și de la studenți, însă și 

în acest caz propunerea temei trebuie să fie efectuată de către un cadru didactic, conducător științific 

al temei. Anual sunt primite idei/ propuneri te teme de proiecte de diplomă și de la partenerii 

industriali (Continental, Hirschmann, Accenture, MSG Systems). Și în acest caz este nevoie de un 

conducător științific intern pentru coordonarea științifică a temei propuse.  

Disciplina Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă I a fost introdusă în planul de 

învățământ începând din anul 2017, pentru a asigura o pregătire prealabilă (documentare, însușire 

cunoștințe și tehnologii necesare) ultimului an de studiu în tema aleasă ca lucrare de diplomă. Planul 

de învățământ mai prevede în semestrul 8 disciplina Practica pentru elaborarea proiectului de 

diplomă II, respectiv o disciplină dedicată proiectului de diplomă: Elaborarea proiectului de 

diplomă. Aceste activități de practică pot fi executate în laboratoarele facultății, la o firmă sau ca 

studiu individual, și este evaluată de către conducătorul științific al proiectului de diplomă. 

Examenul de finalizare a studiilor este un examen sumativ, examenul de diplomă, care este format 

dintr-un examen oral care certifică asimilarea rezultatelor învățării și prezentarea proiectului de 

diplomă. Examenul oral are loc pe baza unor subiecte prestabilite din cunoștințe fundamentale de 

Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.4_Contracte%20practica
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.9_Comparatie_plan_invatamant_cu_alte_universitati.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa_II.6.2a_Model%20propunere%20tema%20proiect%20de%20diploma.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa%20II.6.2d_Exemple%20teme%20proiect%20de%20diploma
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electronică și cunoștințe de specialitate de tehnici de telecomunicații. Modalitatea de examinare, 

tematica, bibliografia și subiectele examenului oral sunt afișate pe pagina web a FSTU: 

https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga/alapkepzes-utemezes-es-tematikak-

20202021_/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-20202021 respectiv 

https://ms.sapientia.ro/data/IHR%20licenszvizsga%20tematika.pdf (în limba maghiară). Cerințele 

referitoare la proiectul de diplomă precum și formatul acestuia 

(https://ms.sapientia.ro/data/Szakdolgozat%20VMT%20Tavkoezles.doc) sunt puse la dispoziția 

studenților pe pagina web a FSTU de către coordonatorul programului de studiu. Lista cu studenții 

absolvenți, titlul proiectelor de diplomă și proiectele de diplomă din perioada 2013-2021 pot fi 

consultate la următorul link: https://ms.sapientia.ro/~elektronika/DiplomaTST.html. 

Forme de verificare 

În ce privește formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în planul de învățământ, 

61,54% sunt examene, conform Planul de învățământ (Anexa_II.2.2), pag 15. Bilanț general IV. La 

majoritatea disciplinelor se face o verificare pe parcurs a cunoștințelor, de regulă în cursul 

săptămânilor 7-9 ale semestrului, reducând astfel încărcarea din perioada de colocvii. Situația 

centralizatoare a formelor de evaluare în cadrul programului de studiu (Anexa II.6.3) prezintă 

sintetic evaluările tip examen, colocviu și pe parcurs.  

În vederea programării examenelor studenții completează un formular (Anexa_II.3.10), în care se 

specifică datele alese în urma consultării cadrelor didactice titulari de disciplină. Exemple de 

programări centralizate ale sesiunilor de către secretariatul facultății și publicate pe pagina web a 

Facultății (https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/vizsgaidopontok). 

Formații de studii 

Formațiile de studii sunt grupe de cel mult 15 studenți pentru activitățile de laborator și grupe 

de cel mult 30 de studenți pentru activitățile de seminar, conform anexa Formații studii FSTU 

Tg-Mureș pentru anul universitar 2021/2022 (Anexa II.4.2). 

Orarul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste este realizat cu software-ul ascTimetables 

(https://www.asctimetables.com/) și este disponibil online la adresa https://sapientia-

emte.edupage.org/timetable, accesibil printr-un link de pe site-ul Facultății de Științe Tehnice și 

Umaniste din Târgu Mureș (https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/orar). 

Flexibilitatea planului privind mobilitățile studențești 

Structura planului de învățământ permite studenților să participe la mobilități interne sau/și 

internaționale, Regulamentul privind mobilitățile studențești (Anexa_II.3.5) definește condițiile de 

participare și modul de desfășurare pentru aceste activități. Statistica privind studenții de la 

programul de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații participanți la mobilități în perioada 

2016-2021 este prezentată în Anexa_II.4.3, numărul acestora fiind de 11 studenți pe parcursul a 5 ani 

universitari. Procedura asigură recunoașterea notelor obținute în cursul mobilităților, astfel studenții 

nu pierd semestrul dedicat mobilității. Studentul completează, după consultarea responsabilului 

programului de studiu asupra disciplinelor care pot fi echivalate, documentul „Learning Agreement” 

(Anexa II.3.8) La întoarcere notele primite în timpul mobilității sunt echivalate conform unei grile 

(Anexa II.3.7) aprobate de Consiliul Facultății. Un exemplu de Catalog note Erasmus este prezentat 

prin Anexa II.3.6. Informații privind mobilitățile studențești sunt accesibile pentru studenți prin 

pagina web a facultății: https://ms.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus, respectiv 

https://ms.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus  în limba maghiară. 

Programe de stimulare și recuperare studenți 

În cadrul programului de studiu există programe de stimulare a studenților merituoși și programe de 

recuperare a studenților problemă, după cum este prezentat în Anexa II.3.13. 

https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga/alapkepzes-utemezes-es-tematikak-20202021_/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-20202021
https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga/alapkepzes-utemezes-es-tematikak-20202021_/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-20202021
https://ms.sapientia.ro/data/IHR%20licenszvizsga%20tematika.pdf
https://ms.sapientia.ro/data/Szakdolgozat%20VMT%20Tavkoezles.doc
https://ms.sapientia.ro/~elektronika/DiplomaTST.html
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.3_Centralizator_forme_evaluare_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.10_Formular_programare_examene_TST.pdf
https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/vizsgaidopontok
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.2_Formatii_studiu_FSTU_2021_2022.pdf
https://www.asctimetables.com/
https://sapientia-emte.edupage.org/timetable/
https://sapientia-emte.edupage.org/timetable/
https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/orar
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.5_Regulamentul_privind_mobilitatile_studentesti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.3_Numar_studenti_implicati_in_mobilitati.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.8_Erasmus_learning_agreement.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.7_Grila_echivalare_note_Erasmus.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.6%20Catalog%20note%20Erasmus.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus
https://ms.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13%20Programe%20de%20stimulare%20si%20programe%20de%20recuperare%20TST.pdf
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Programe de sprijin pentru cadre didactice 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca asigură cadrelor didactice programe de sprijin în vederea 

promovării libertății academice și diversificării metodelor de predare și evaluare, de exemplu 

mobilități pentru personal prin programul Erasmus+, sau CEEPUS conform Anexa_II.3.12. 

Mobilitățile pentru personalul Universității prin programul Erasmus+ sunt reglementate prin 

Regulamentul privind mobilitățile Erasmus+ ale personalului din învățământul superior, prezentat 

în Anexa_II.3.11.  

4. Admiterea studenților 

Instituția de învățământ superior aplică o politică transparentă a recrutării și admiterii studenților. 

Aceste informații sunt anunțate public cu cel puțin șase luni înainte de aplicare. Recrutarea 

studenților se face prin proceduri de admitere proprii. La nivelul universității și facultății există 

regulamente de admitere la ciclul de studii universitare de licență: admiterea este organizată pe baza 

Regulamentului de admitere al Universității „Sapientia” (Anexa I.31), este actualizat anual și 

aprobat de Senatul Universității cu 6 luni înainte de data examenului de admitere respectiv a 

Regulamentului de admitere al facultății (Anexa II.F.8) aprobat de Consiliul Facultății. 

Regulamentul facultății. 

Regulamentul de admitere al facultății (Anexa II.F.8) precizează numărul de locuri cu taxă/fără taxă 

(Tabel 1.1 din anexă) calendarul înscrierilor în sesiunea din iulie și septembrie (Cap. 4), dar și locul 

în care se fac înscrierile (Cap. 4), documentele necesare înscrierii la admitere (Cap. 6), desfășurarea 

înscrierii și înregistrarea datelor (Cap. 4), desfășurarea examenelor scrise după caz (Cap. 4), 

depunerea și modul de soluționare a contestațiilor (Cap. 9), procedura de ocupare a locurilor și 

tururile de repartizare (Cap. 10), metodologia definirii ordinii de admitere în situațiile limită (Cap. 

10.3), de exemplu în cazul mediilor identice, respingerea sau renunțarea la examen, taxele de 

admitere și școlarizare (Cap. 11), regulile privind rezultatele deosebite obținute la diferite concursuri 

și anexele în care este specificat modul de calcul a notelor și coeficienților (Cap. 12). 

Promovarea informațiilor referitoare la admitere 

Marketingul universitar promovează informații reale și corecte, indicând posibilități de verificare și 

confirmare în legătură cu programele de studii și informații referitoare la admitere. Toate informațiile 

legate de admitere sunt clar definite și sunt publicate pe pagina web a Facultății cu cel puțin 6 luni 

precedând data examenului de admitere (https://ms.sapientia.ro/ro/admitere în limba română, 

https://ms.sapientia.ro/hu/felveteli/felveteli-tudnivalok în limba maghiară). Regulamentul de 

admitere al Universității pentru anul universitar 2021/2022 este accesibil pe pagina web a instituției:  

http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Anexa%206%20-

%20Regulament%20de%20admitere%202021_semnat.pdf.  

În prezent, pe pagina web a facultății se regăsesc informații în limba maghiară, română și engleză 

referitor la programele de studii oferite la nivel de licență 

(https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta) printre care se regăsește și 

programul de studii evaluat, Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

(https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-

telecomunicatii) respectiv programele de studii de masterat 

(https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-master).  

Broșura admiterii este publicată atât în format tipărit, cât și în format electronic 

(https://ms.sapientia.ro/hu/felveteli/felveteli-tajekoztato). Prezentarea programului de studii 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații se află pe pagina 40 a broșurii. 

Anual se organizează mai multe campanii de informare a elevilor, posibili candidați la admitere: 

campania Universitatea vine la tine acasă se desfășoară de regulă în luna octombrie (în anul 

Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.12_Sprijinirea_libertatii_academice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.11_Regulament%20mobilitate%20Erasmus_personal.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.31%20-%20Regulament%20de%20admitere%202021.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa_II.F.8_Regulament_admitere_FSTU.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa_II.F.8_Regulament_admitere_FSTU.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere
https://ms.sapientia.ro/hu/felveteli/felveteli-tudnivalok
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Anexa%206%20-%20Regulament%20de%20admitere%202021_semnat.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Anexa%206%20-%20Regulament%20de%20admitere%202021_semnat.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-master
https://ms.sapientia.ro/hu/felveteli/felveteli-tajekoztato
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universitar 2019/20 între 14 – 18 octombrie, vezi: https://ms.sapientia.ro/ro/stiri-si-

noutati/universitatea-vine-la-tine-2019) în cadrul căreia echipa de reprezentanți ai Universității 

(studenți, cadre didactice și personalul CCOC) au vizitat circa 100 de licee din toată țara pentru a 

prezenta oferta educațională a Universității. În același timp se organizează în mod regulat 

manifestarea Zilele porților deschise: de exemplu, între 15 - 16 noiembrie a anului 2019 Facultatea 

de Științe Tehnice și Umaniste, în colaborare Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș a luat 

parte într-o astfel de campanie, în cadrul căreia campusul facultății a fost vizitat de aproape 200 de 

elevi din clasele XI și XII. În anul 2021 acest eveniment a fost organizat online datorită situației 

epidemiologice (https://ms.sapientia.ro/hu/hirek-esemenyek/online-nyilt-napok-2021). 

Pentru a putea atrage candidați la admitere la specializările tehnice, membrii Departamentului de 

inginerie electrică efectuează vizite de informare la liceele din zonă care au specializări cu profil 

informatic sau științe ale naturii. Astfel s-au efectuat vizite la Liceul Teoretic Bolyai Farkas din 

Târgu Mureș,  Grupul Școlar Electromureș din Târgu Mureș, Liceul Teoretic Petru Maior din 

Reghin, Liceul Teoretic Andrei Bârseanu din Târnăveni, Liceul Domokos Kázmér din Sovata, Liceul 

Teoretic Salamon Ernő din Gheorgheni, Colegiul Național Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc,  

Liceul Teoretic Kölcsei Ferenc, Gimnaziul Reformat și Liceul Hám János din Satu Mare și Liceul 

Teoretic din Carei.  

Tot cu scopul recrutării candidaților la admitere Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste 

organizează concursul EMTEr pentru elevii claselor XI, XII de la liceu, care include de fapt 3 

concursuri: unul de matematică, unul de fizică și unul de informatică (https://emter.ms.sapientia.ro/).  

În același timp în vederea atragerii candidaților la admitere, informațiile referitoare la programul de 

studiu evaluat sunt postate și prin intermediul rețelelor de socializare. 

Nota examenului de admitere și candidați cu cunoștințe insuficiente 

Pentru a preveni admiterea unor candidați cu cunoștințe insuficiente la programul de Studii 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații, FSTU Tg-Mureș a introdus examen de admitere pentru a 

evalua cunoștințele candidaților la disciplinele matematică, informatică sau fizică conform cu 

programa solicitată la bacalaureat. Nota finală de admitere (Anexa II.F.8, Cap. 5.1 pentru 

specializarea Tehnologii și sisteme de telecomunicații) s-a calculat din nota obținută la examen (nota 

nr. 2) și o notă de la examenul de bacalaureat la alegere (nota nr. 1: media notei de la bacalaureat, 

sau nota la bacalaureat la disciplinele Matematică, Fizică sau Informatică), conform formulei: 
Nota de admitere =(0,25 × nota nr. 1 + 0,75 × nota nr. 2) 

Nota „nota nr. 2” se poate substitui cu nota 10 în cazul candidaților cu rezultate excepționale la 

concursuri sau olimpiade de matematică, fizică sau informatică, conform Regulament de admitere 

FSTU Tg-Mureș, lista acestora este precizată în regulament (Anexa II.F.8, vezi Anexa 3 din 

document).  

Din cauza situației epidemiologice am fost nevoiți să renunțăm la organizarea admiterii și temporar 

să organizăm concurs de admitere pe bază de dosare, nota de admitere fiind media ponderată dintre 

media generală a examenului de bacalaureat (25%) și nota cea mai mare obținută la proba scrisă la 

bacalaureat dintre disciplinele Matematică, Fizică sau Informatică (75%). 

Candidați cu dizabilități 

În cazul candidaților cu dizabilități, pentru garantarea egalității de șanse universitatea/facultatea 

asigură suport adițional adaptat nevoilor acestor persoane (Anexa I.31, cap. B.6). Considerând toate 

aspectele procesului de admitere, se poate enunța că toți candidații au șanse egale de a fi admiși la 

programul de studii pentru care optează. 

https://ms.sapientia.ro/ro/stiri-si-noutati/universitatea-vine-la-tine-2019
https://ms.sapientia.ro/ro/stiri-si-noutati/universitatea-vine-la-tine-2019
https://ms.sapientia.ro/hu/hirek-esemenyek/online-nyilt-napok-2021
https://emter.ms.sapientia.ro/
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa_II.F.8_Regulament_admitere_FSTU.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa_II.F.8_Regulament_admitere_FSTU.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.31%20-%20Regulament%20de%20admitere%202021.pdf
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Cifra școlarizare 

Admiterea se face în limita capacitații de școlarizare aprobată de către ARACIS: 50 de locuri. Dintre 

acestea de regulă au fost scoase la concurs în perioada 2019-2021, 15 locuri fără taxă, 15 locuri cu 

contribuție la taxă de 400 Euro și 10 locuri cu taxă de 750 Euro pentru programul de studiu 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații. 

Înscrierea candidaților este reglementată de Regulamentul de admitere (Anexa I.31) iar înscrierea 

studenților este reglementată în Regulamentul de studii (Anexa I.2.b.1, Cap. II, 7.§). și se face numai 

pe baza diplomei de bacalaureat. 

Măsuri de sprijin 

Ca măsuri de sprijin în pregătire și de compensare a unor lipsuri în cunoștințele de bază ale 

studenților admiși pe parcursul anilor s-au introdus în planul de învățământ în primul an de studiu 

discipline facultative – Bazele matematicii, Bazele informaticii, Bazele fizicii I și Bazele fizicii II 

(Plan învățământ, Anexa_II.2.2) – care vizează recuperarea lipsurilor. Parcurgerea acestora 

împreună cu utilizarea orelor de consultații săptămânale ale cadrelor didactice (Anexele 

Anexa_II.3.3.3a, Anexa_II.3.3.3b) pot asigura diminuarea abandonului în primii ani, și încadrarea în 

durata minimă de finalizare a studiilor. 

Contract școlarizare 

Studenții înmatriculați încheie un  contract de școlarizare (Anexa II.5.1) cu Universitatea, în care 

sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților, acesta urmând să fie completat cu contracte de studiu 

specifice fiecărui semestru (Anexa II.5.2, Anexa II.5.2a, Anexa II.5.2b, Anexa II.5.2c) utilizând 

sistemul unitar de management al studiilor Neptun (Anexa II.6.1). 

Mobilitate studenți 

Procedurile de mobilitate pentru studenți sunt reglementate conform legislațiilor în vigoare prin 

Regulamentul Universității privind mobilitățile studențești și aprobate de Senat (Anexa II.3.5). 

Acesta conține detalii privind granturi, condiții de participare, sarcinile și obligațiile studentului, 

recunoaștere creditelor ca urmare a unor mobilități la alte universități din țară și/sau străinătate. 

Informații actuale și detaliate privind mobilitatea studenților sunt accesibile pe site-ul Facultății: 

programul de mobilități Erasmus+ https://ms.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus, 

https://ms.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus, respective programul de mobilități 

Makovecz (https://www.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/makovecz-program, Anexa_II.3.15). 

Problematica echivalării notelor obținute în perioada de mobilitate a fost tratată în capitolul 3. 

Situația înmatriculărilor 

Situația înmatriculărilor din ultimii 5 ani la programul de studiu Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații se poate urmări în anexa Situația înmatriculărilor în ultimii 5 ani (Anexa II.4.7), iar 

gradul de promovare a studenților pentru anul universitar 2020/2021 se poate regăsi Anexa II.4.6. 

Situația actuală cu numărul de studenți pe an de studiu pentru anul universitar 2021/2022 este 

prezentată în Anexa_II.4.2. Conform documentelor menționate, situația înmatriculărilor este sub 

așteptări, în anul universitar 2019/2020 neavând niciun student înmatriculat la acest program de 

studiu. În ultimii 2 ani situația înmatriculărilor pare să se îmbunătățească, însă promovabilitatea după 

primul an de studiu a prezentat situații alarmante la anumite promoții. Din această cauză s-a luat 

măsura de a introduce discipline facultative pentru a relua noțiuni de matematică, fizică și 

informatică din liceu, prezentată în capitolul 3. Sperăm totodată că activitățile de promovare 

întreprinse vor contracara efectele provocate de introducerea admiterii și acest trend crescător al 

înmatriculărilor va putea fi păstrat.   

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.31%20-%20Regulament%20de%20admitere%202021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3a_Orar_consultatii_DIE_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3b_Orar_consultatii_DMI_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.1_Contract%20scolarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2_Contract_Neptun_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2a_Contract_Neptun_TST_an_I.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2b_Contract_Neptun_TST_an_II.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2c_Contract_Neptun_TST_an_IV.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.1%20Sistemul%20Unitar%20de%20Studii%20Neptun.Net.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.5_Regulamentul_privind_mobilitatile_studentesti.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus
https://ms.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus
https://www.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/makovecz-program
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.15_Descriere_program_Makovecz.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.7_Situatia_inmatricularilor.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.6_Promovabilitatea_studentilor.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.2_Formatii_studiu_FSTU_2021_2022.pdf
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5. Predare - învățare - Centrarea pe student 

Procesul de predare-învățare are în vedere planificarea judicioasă atât a activității didactice directe 

cât și a studiului individual, după cum se poate constata din anexele ce conțin Fișele disciplinelor 

(Anexa II.3.1). Situația orelor alocate pentru diverse tipuri activități de studiu este prezentată în 

tabelele de bilanț ale Planului de învățământ pentru programul de studiu Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații Anexa_II.2.2, astfel timpul alocat parcurgerii disciplinelor din planul de învățământ 

asigură un echilibru între activitățile față în față și cele de studiu individual. Numărul de credite este 

alocat în funcție de dificultatea disciplinei sau de volumul materialelor didactice de parcurs, volumul 

temelor de casă sau timpul necesar studiului individual. Orele de curs, seminariile și laboratoarele se 

desfășoară conform orarului afișat disponibil online la adresa https://sapientia-

emte.edupage.org/timetable, accesibil de pe site-ul Facultății 

(https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/orar). Un extras din orarul pentru semestrul I al anului universitar 

2021/2022 pentru programul de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații poate fi consultat și 

prin Anexa_II.3.16.  

Materiale didactice 

În vederea organizării procesului de predare/învățare s-au elaborat pentru fiecare disciplină în parte 

materiale didactice corespunzător concepute și realizate pentru asigurarea unei pregătiri eficiente 

directe și prin studiu individual. Planul de învățământ (Anexa_II.2.2) este proiectat în așa fel încât să 

asigure o concordanță între conținutul disciplinelor, metodele de predare și învățare și timpul alocat 

în raport cu rezultatele așteptate. 

Studenții au acces la resursele de studiu (materiale didactice publicate, tipărite sau în format 

electronic) prin portalul Moodle al FSTU (https://moodle.ms.sapientia.ro/), pe rețeaua intranet a 

FSTU sau prin pagini web publicate de cadre didactice (de ex. https://ms.sapientia.ro/~elektronika, 

https://ms.sapientia.ro/~lszabo,  https://ms.sapientia.ro/~vajdat, https://ms.sapientia.ro/~manyi, 

https://ms.sapientia.ro/~martonl).  

O parte semnificativă a materialelor se găsește în același timp și în Biblioteca Facultății și mai nou 

manualele sunt lansate nu doar în format tipărit ci și în format electronic. În bibliotecă studenții pot 

accesa și bibliografia obligatorie sau opțională menționată în Fișele disciplinelor (Anexa II.3.1). 

Exemple de notițe de curs în format digital se pot accesa și prin Anexa_II.3.3.2. Platforma Google 

Classroom utilizată pe parcursul predării online a fost un beneficiu, conducând la centralizarea 

acestor materiale didactice disponibile în format electronic.  

Documente care probează aplicarea metodelor de predare-învățare declarate în fișele disciplinelor 

sunt prezentate prin exemple de procese verbale întocmite de cadre didactice în cursul evaluărilor 

colegiale efectuate (exemple prezentate în Anexa II.11.9). 

Materiale didactice existente în bibliotecă sau accesibile prin Intranetul facultății, pagini web ale 

cadrelor didactice respectiv portalul Moodle și platforma Google Classroom acoperă integral 

disciplinele din planul de învățământ. Fondul de carte al bibliotecii FSTU defalcat pe discipline vine 

în sprijinul acestei afirmații (Anexa II.8.5). 

Pentru a accesa materiale didactice corespunzătoare, sau pentru alte cereri legate de procesul de 

învățământ, studenților li se oferă și servicii de îndrumare și suport personalizat prin ore de 

consultații (Anexa_II.3.3.3a, Anexa_II.3.3.3b). O altă sursă de îndrumare personală pentru studenți 

este reprezentată de activitatea coordonatorului specializării (în prezent Șef. lucr. dr. ing. Papp 

Sándor), cu atribuții specificate în Regulamentul de studii (Anexa I.2.b.1), cap. 4.9, 18.8, 22.8.   

Cadrele didactice folosesc în procesul de predare și învățare resursele noilor tehnologii informatice, 

constrânși și de situația epidemiologică din ultimii ani. O situație centralizatoare este prezentată în 

Anexa_II.3.3.5.  

Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.1_Fisele_disciplinelor_TST
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
https://sapientia-emte.edupage.org/timetable
https://sapientia-emte.edupage.org/timetable
https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/orar
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.16_Orar_sem_I_2021_2022_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
https://moodle.ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/~elektronika/
https://ms.sapientia.ro/~lszabo/
https://ms.sapientia.ro/~vajdat/
https://ms.sapientia.ro/~manyi/
https://ms.sapientia.ro/~martonl/
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.1_Fisele_disciplinelor_TST
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.2_Exemple%20materiale%20didactice
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.9_Exemple_evaluare_colegiala
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.a_Fond%20de%20carte%20pe%20discipline
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3a_Orar_consultatii_DIE_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3b_Orar_consultatii_DMI_2021_2022.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.5_Centralizare_utilizare_noilor_tehnologii_informatice.pdf
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Pornind de la pagina oficială de prezentare a departamentelor (pentru Departamentul de inginerie 

electrică: https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/departamente/departamentul-de-inginerie-electrica  

respectiv  pentru departamentul de Matematică-informatică: 

https://ms.sapientia.ro/ro/departamente/departamentul-de-matematica-informatica), se pot accesa 

adresa de mail, pagina personală web, respectiv orele de consultații pentru fiecare cadru didactic. 

Metode pedagogice 

Cadrele didactice folosesc în mod flexibil o varietate de metode pedagogice prin care încurajează 

dezbaterile, schimbul de opinii, munca individuală și în echipă. Astfel, pentru a crește interesul 

studenților pentru domeniile programării și algoritmicii, membrii Departamentului de Matematică-

Informatică  organizează anual două tabere de programare (Anexa_II.3.3.6), concursul internațional 

de programare și matematică ECN (Anexa_II.3.3.7), precum și ședințe săptămânale pentru pregătirea 

studenților participanți prin Seminarul Kiss Elemér. Participarea la tabere împreună cu studenții 

permit schimbul de opinii și exersarea muncii individuale precum și a celei în echipă. Pentru 

cursurile de algoritmi, grupul de cercetare CAL (Computer Assisted Learning) din departament a 

dezvoltat o metodă care include 10 coreografii de dans ilustrând 10 algoritmi de bază 

(Anexa_II.3.3.8). Pentru a crește interesul studenților față de electronică și robotică încă din anii I și 

II, cadre didactice de la Departamentul de Inginerie Electrică organizează anual un concurs pe echipe 

de roboți mobili autonomi numit SapiLineTracer (Anexa_II.3.3.4). Printre obiectivele concursului se 

numără: încurajarea lucrului în echipă, introducea participanților în domeniul electronicii, a 

programării, respectiv a proiectări hardware și software.  

Studenții sunt îndrumați să participe la diverse concursuri și competiții profesionale. Lista studenților 

cu rezultate remarcabile la concursuri și competiții profesionale este prezentată în Anexa II.10.20.  

Verificarea procesului de învățământ, rezolvarea conflictelor 

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților se stabilește de către conducerea 

facultății și de directorii de departament prin orar și program săptămânal (Regulament intern de 

funcționare, Anexa I.2.g, Art. 16). Controlul se face de către decan sau de către directorii de 

departamente (la nivel de departament) prin efectuarea vizitelor inopinate cu ocazia cărora se verifică 

dacă cadrul didactic își ține ora conform orarului și a repartizării sălilor. În cazul în care un cadru 

didactic urmează să lipsească motivat în timpul semestrului (din motive profesionale cum ar fi de 

exemplu participarea la conferințe, la workshop-uri, la cursuri de formare profesională, etc. sau din 

motive personale) va depune spre aprobare la Directorul de departament o cerere în prealabil. 

Cererea trebuie să conțină în mod obligatoriu și planificarea recuperării orelor. Cererile sunt 

înregistrate la secretariatul departamentului. Directorul departamentului își dă acordul sau, după caz, 

respinge cererea.  

FSTU-Tg-Mureș are proceduri de management și soluționare a reclamațiilor și contestațiilor 

candidaților și studenților ce pot apare în procesul de admitere, predare, învățare sau evaluare, care 

sunt făcute public și oferă celor implicați perspectiva unei rezolvări obiective, după cum este 

sintetizat în  Anexa_II.3.3.1a, și exemplificat cu documente în Anexa_II.3.3.1b. 

6. Evaluarea rezultatelor învățării 

Evaluarea și notarea studenților este reglementat prin Regulamentul de studii (Anexa I.2.b.1.) și 

Procedura de evaluare a activității profesionale a studenților Anexa I.2.c). Obligația semestrială a 

studentului este îndeplinită dacă a acumulat minim 30 de credite în acel semestru la disciplinele 

impuse și cele opționale. Condiția de promovare a unui an universitar și de înscriere în anul 

universitar următor este acumularea (prin rezultate obținute, respectiv cele recunoscute și/sau 

reportate în acel an) a unui număr de minim 40 credite la disciplinele obligatorii și opționale din 

planul de învățământ (Anexa I.2.b.1., par. 26: Îndeplinirea obligațiilor de studiu). 

https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/departamente/departamentul-de-inginerie-electrica
https://ms.sapientia.ro/ro/departamente/departamentul-de-matematica-informatica
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.6_Tabara_de_programare_Kiss_Elemer.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.7_Concurs_ECN.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.8_Metode_inovatove_de_predare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.4_Sapi_Line_Tracer.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.20_Rezultate_exceptionale_studenti_TST.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.g%20-%20Regulament%20intern%20de%20functionare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.1_Contestatii/Anexa_II.3.3.1a_Proceduri_rezolvare_contestatii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.1_Contestatii/Anexa_II.3.3.1b_Exemple_Contestatii
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
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Regulamentul de studii 

Regulamentul de studii al Universității (Anexa I.2.b.1.) conține definirea și descrierea principalelor 

forme de verificare a cunoștințelor (examen, colocviu, verificare pe parcurs, proiect, admis/respins), 

regulile de înregistrare a rezultatelor în sistemul Neptun (din care este generat catalogul de examen, 

prezentat în Anexa II.6.1), persoanele responsabile de organizarea evaluării studenților în cazul 

fiecărei discipline și termenele de introducere a rezultatelor (3 zile lucrătoare), regulile de organizare 

a examinării și reexaminării (și în cazul examenelor amânate medical și a examenelor creditate), 

regulile de înregistrare la examen a studenților. Regulamentul precizează și situațiile de amânare a 

examinării (vezi par. 22., punctul 4. și 8), tratarea situațiilor de copiere (par. 22, punctul 17. și 18.), 

metodologia referitoare la contestații (par. 22., punctul 19.), la repetarea examenelor nepromovate și 

promovate (par. 23.), dar și cazurile de scutire a obligațiilor de studii și de examen (recunoașterea 

studiilor, par. 24.). Consecințele practicării unor metode ilegale, neagreate de comunitatea academică 

în cursul examenelor este reglementat în Art. 22.17. Aici se specifică și procedura de anunțare a 

fraudei, respectiv sancțiuni. 

Metodele și criteriile de evaluare ale studenților sunt transparente și permit verificarea dobândirii 

efective de către aceștia a rezultatelor învățării așa cum sunt prevăzute în fișele Planul de învățământ 

(Anexa II.2.2) și în fișele disciplinelor (Anexa II.3.1: punctul 10. Evaluarea). Cu ocazia consultărilor 

cu cadrele didactice (Ore de consultații, Anexa_II.3.3.3a, Anexa_II.3.3.3b) studenții au posibilitatea 

de a-și prezenta punctul de vedere asupra sistemelor de evaluare a cunoștințelor și aptitudinilor, 

asupra timpului alocat acestora și obiectivității examinărilor. Aceste aspecte sunt asigurate și de 

posibilitatea contestării rezultatelor examenelor scrise de către studenți. Acest mecanism de 

contestare oferă garanții studenților privind reevaluarea obiectivă, regulamentul privind mecanismul 

de contestare fiind public și inclus în procedurile de examinare. 

Procedura de contestație precizează că în cazul admiterii unei contestații, decanul poate anula 

rezultatul examenului, poate stabili o nouă dată de examinare, și poate desemna chiar o comisie de 

examinare, iar Regulamentul de studii (Anexa I.2.b.1.) face posibil ca în cazuri justificate, studentul 

să poată solicita susținerea examenului în fața unei comisii desemnate de decan (par. 23., punctul 3.). 

Prin aceste măsuri și prin politica de examinare a instituției de învățământ superior se asigură că 

examinarea și notele obținute de studenți pentru același subiect sunt comparabile indiferent de 

titularul de disciplină care realizează examinarea și se urmărește evitarea situațiilor de discriminare. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare sunt diverse, acoperă atât competențele exprimate oral, scris, respectiv 

realizarea de lucrări practice și sunt aduse la cunoștința studenților prin fișele disciplinelor prin 

secțiunea 10. Evaluare (Anexa II.3.1 Fișele disciplinelor). Munca creativă este încurajată prin 

elaborări de proiecte sau teme de casă. Astfel există 5 discipline care includ ore de proiect în planul 

de învățământ (Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice, Arhitecturi de rețea și internet, 

Aplicații practice ale microcontrolerelor, Sisteme cu calculator încorporat – proiect, Tehnologii de 

programare pentru Internet), dintre care o disciplină distinctă (Sisteme cu calculator încorporat - 

proiect), însă și alte discipline includ lucrări de scară mai mică realizate în cursul lucrărilor de 

laborator sau ca teme de casă, prin care studenții își pot exprima creativitatea. 

Numărul și distribuția formelor de examinare dintr-un semestru sunt astfel organizate încât numărul 

maxim de examene dintr-un semestru să fie 5 (Planul de învățământ, Anexa II.2.2, Bilanț general 

IV). Cadrele didactice aplică la multe discipline evaluări pe parcurs în timpul semestrului. În nota 

unui examen pot fi incluse rezultatele lucrărilor scrise din cursul semestrului, referatele, activitățile 

practice, proiecte și activitatea la seminarii, în modul precizat în fișa disciplinei (conform Anexa 

I.2.b.1., Regulament de studii par. 21). Situația centralizatoare a formelor de evaluare (Anexa II.6.3) 

prezintă distribuția metodelor de evaluare pe discipline. Problematica verificărilor pe parcurs a fost 

file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.1%20Sistemul%20Unitar%20de%20Studii%20Neptun.Net.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.1_Fisele_disciplinelor_TST
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3a_Orar_consultatii_DIE_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3b_Orar_consultatii_DMI_2021_2022.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.1_Fisele_disciplinelor_TST
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.b1%20-%20Regulament%20studii%20in%20sistemul%20ECTS.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.3_Centralizator_forme_evaluare_TST.pdf
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discutată și la o ședință de departament (Anexa II.6.7), pentru ca ultima săptămână din anul 

universitar să nu fie foarte extenuantă pentru studenți.  

Procedura de înaintare a contestațiilor de către studenți privind examene sau alte forme de evaluări sunt 

specificate în Procedura de evaluare a activității studenților (Anexa I.2.c, Art. 7.6). Rezolvarea 

contestației intră în atribuția decanului. Pentru examenul de diplomă rezolvarea contestațiilor se 

specifică în Metodologia examenului de finalizare a studiilor (Anexa I.34.a, Art. 5). Statistici privind 

promovabilitatea pe an de studiu se pot consulta prin Anexa II.4.6. 

În cursul pregătirii și derulării evaluărilor sunt aplicate măsuri de prevenire a copierii și alte forme 

ale plagiatului, acestea sunt prezentate în Anexa II.6.6, Măsuri de prevenire a plagiatului, a fraudării 

examenelor, a colocviilor și a altor activități de verificare a cunoștințelor. 

Programe pentru reducerea abandonului școlar sunt prezentate în Anexa II.3.13, Capitolul II. 

Examenul de finalizare a studiilor 

Examenul de finalizare a studiilor implică elaborarea unui proiect de diplomă și susținerea acestuia, 

precum și un examen oral din cunoștințe de bază și de specialitate  reglementat la nivelul universității 

prin Metodologia proprie de organizare a examenului de finalizare a studiilor (Anexa I.34a), care 

este completată cu aspectele organizatorice defalcate pentru fiecare program de studiu de 

metodologia FSTU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor 

(https://ms.sapientia.ro/data/MK_Zarovizsga_modszertan_2021.pdf).  

Proiectul de diplomă demonstrează capacitatea studentului de a realiza un proiect de specialitate în 

mod independent și la nivelul standardelor impuse. Temele pentru proiectul de diplomă sunt propuse 

la începutul semestrului 6, printr-un model utilizat la Departamentul de inginerie electrică 

Anexa_II.6.2a (exemple se pot consulta prin Anexa II.6.2d). Acestea conțin descrierea temei, 

precizarea unei bibliografii accesibile pentru studenți, precum și cunoștințele teoretice și tehnologiile 

necesare pentru realizarea temei. Disciplinele Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă I, 

Elaborarea proiectului de diplomă și Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă II sunt 

finalizate prin colocvii pentru verificarea fazelor de elaborare a proiectului de diplomă (prezentate 

detailat în Anexa II.6.5 capitol II.). Lista proiectelor de diplomă din perioada existenței primei 

generații de absolvenți și până azi, precum și proiectele de diplomă se pot consulta la adresa 

https://ms.sapientia.ro/~elektronika/DiplomaTST.html. 

Tematica examenului oral din cadrul examenului de finalizare a studiilor este făcută accesibilă 

pentru studenți prin pagina web a facultății la începutul semestrului 7 în fiecare an universitar 

(https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga). Tot de aici studenții pot accesa un îndrumar 

pentru elaborarea proiectului de diplomă 

(https://ms.sapientia.ro/data/Szakdolgozat%20VMT%20Tavkoezles.doc). Pentru programul de 

studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații, informațiile necesare pot fi accesate la adresa: 

https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga/alapkepzes-utemezes-es-tematikak-

20202021_/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-20202021. 

În cazul examenului de finalizare a studiilor, textul proiectelor de diplomă este verificat prin 

serviciul web antiplagiat Turnitin (Anexa I.34.b și Anexa I.34.c). Începând din anul 2019, raportul 

Turnitin este creat în mod obligatoriu conform Metodologiei de organizare a examenului de 

finalizare a studiilor (Anexa I.34a, Art. 13.12-13), și este inclus în referatul îndrumătorului respectiv 

în proiectele de diplomă tipărite, care se pot consulta la biblioteca facultății. Formatul pentru 

referatul de apreciere al proiectului de diplomă se poate consulta prin Anexa II.6.2b. 

Comisia examenului de licență este numită de rectorul Universității conform Metodologia proprie de 

organizare a examenului de finalizare a studiilor (Anexa I.34a, Art. 5), având componența 

reglementată de articolul menționat, și cel puțin un membru al comisiei din afara facultății sau 

Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.7_Extras_proces_verbal_verificari_pe_parcurs.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.c%20-%20Procedura%20de%20evaluare%20studenti.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.6_Promovabilitatea_studentilor.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.6_Masuri_pentru_prevenirea_plagiatului.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13%20Programe%20de%20stimulare%20si%20programe%20de%20recuperare%20TST.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
https://ms.sapientia.ro/data/MK_Zarovizsga_modszertan_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa_II.6.2a_Model%20propunere%20tema%20proiect%20de%20diploma.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa%20II.6.2d_Exemple%20teme%20proiect%20de%20diploma
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.5%20Modul%20de%20evaluare%20a%20cunostintelor%20dobandite%20în%20activitatile%20practice.pdf
https://ms.sapientia.ro/~elektronika/DiplomaTST.html
https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga
https://ms.sapientia.ro/data/Szakdolgozat%20VMT%20Tavkoezles.doc
https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga/alapkepzes-utemezes-es-tematikak-20202021_/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-20202021
https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/zarovizsga/alapkepzes-utemezes-es-tematikak-20202021_/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-20202021
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.b%20-%20Contract%20sistem%20antiplagiat%20Turnitin.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.c%20-%20Licenta_Turnitin_2021.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa%20II.6.2b_Referat%20apreciere%20proiect%20de%20diploma.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
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universității (exemple de componența comisiei se poate consulta prin Anexa II.6.2c). Prezentarea și 

susținerea proiectului de diplomă este publică (conform Anexa I.34a). 

Statistica privind promovabilitatea la examenul de diplomă în ultimii 5 ani este prezentată în Anexa 

II.4.5, statistica bună din ultimii ani se datorează și modului de efectuare și evaluare a disciplinelor 

Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă  (Anexa II.6.5). 

Lista absolvenți (Alumni) încadrați pe piața muncii în ultimii 5 ani este prezentată în Anexa_II.4.8. 

Exemple de programe de stimulare și recuperare a studenților cu dificultăți sunt tratate în capitolul 3. 

7. Resurse umane: personal didactic, personal auxiliar 

Cadre didactice 

Personalul didactic al programului de studii evaluat este angajat conform criteriilor de recrutare 

stabilite la nivel instituțional, în conformitate cu prevederile legale (Anexa I.2.f). Regulamentul de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice conține informații clare și transparente pentru 

recrutarea personalului didactic, promovând egalitatea de șanse și recunoașterea în funcție de 

calificare și experiență. Astfel, personalul didactic este angajat în conformitate cu legislația și 

reglementările în vigoare și cu cerințele normative potrivit specificului disciplinelor din programul 

de studii evaluat. Regulamentul conține informațiile și standardele specifice referitoare la ocuparea 

posturilor vacante cu încadrare pe perioadă nedeterminată, determinată și prin concursuri pentru 

suplinirea orelor cu cadre didactice asociate cu plata cu ora. 

Politica instituției de învățământ superior este clară, coerentă și transparentă și din punctul de vedere 

al promovării cadrelor didactice angajate cu normă întreagă, cu normă redusă, invitate sau angajate 

cu contract pe perioadă determinată.  

Activitatea didactică din cadrul programului de studii evaluat este asigurată prin 53 de cadre 

didactice (Anexa II. 7.8a), dintre care 41 sunt cu norma de bază în Universitatea Sapientia (Anexa II. 

7.8b), și 12 cadre didactice asociate (Anexa II. 7.8c). 

Titularii disciplinelor au titlul științific de doctor și îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele 

condiții: au studii universitare de licență în domeniul disciplinelor predate, sunt conducători de 

doctorat în domeniul disciplinelor predate, au tema tezei de doctorat în domeniul disciplinelor 

predate, conform anexelor Anexa II.7.9, Anexa II.7.b, Anexa II. 7.8a. 

Personalul didactic titularizat în Universitatea „Sapientia” este luat în considerare pentru o singură 
normă didactică constituită conform legii. Promovarea personalului didactic se face numai prin 

concurs, pe baza standardelor și criteriilor prevăzute în statutul personalului didactic și pe baza 

performanțelor realizate în activitatea didactică și științifică din universitate, respectând regulamentul 

de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (Anexa I.2.f), publicat și pe pagina web a 

Universității: https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri,  la 

capitolul Regulamente generale. 

Deciziile de numire pe posturi a cadrelor didactice titulare se pot consulta prin Anexa_II.7.2, iar 

Anexa_II.7.1 conține documentele personale: diplomele de doctor  sau adeverințele de doctoranzi 

pentru cadrele didactice aferente programului de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații, 

atestatele pedagogice pentru preparatori și asistenți. Situația pregătirii pedagogice a asistenților 

universitari din programul de studii de licență Tehnologii și sisteme de telecomunicații este 

centralizată în Anexa II.7.6. 

Pentru asigurarea calității activităților didactice, personalul didactic ce deservește programul de 

studiu evaluat nu acoperă mai mult de trei norme didactice indiferent de instituția de învățământ la 

care își desfășoară activitatea. Acest fapt reiese din declarațiile pe propria răspundere date de cadrele 

didactice din Anexa_II.7.4 precum și din gradul de încărcare al personalului didactic prezentat în 

Anexa II.7.7.  

Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa%20II.6.2c_Comisii%20licenta
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.34.a%20-%20Metodologia%20examenului%20de%20finalizare%20a%20studiilor_2020-21.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.5_Promovabilitatea_la_licenta.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.5_Promovabilitatea_la_licenta.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.5%20Modul%20de%20evaluare%20a%20cunostintelor%20dobandite%20în%20activitatile%20practice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.8_Alumni_TST.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.f%20-%20Regulament_concurs_didactic_US.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.a%20Lista%20cadrelor%20didactice%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.b%20Lista%20cadrelor%20didactice%20titulare%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.b%20Lista%20cadrelor%20didactice%20titulare%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.c%20Lista%20cadrelor%20didactice%20asociate%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.9_Gradul_de_indeplinire_a_competentei_cadre_didactice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.9b_Gradul_de_indeplinire%20_competentei_cadrelor_asociate.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.a%20Lista%20cadrelor%20didactice%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2.f%20-%20Regulament_concurs_didactic_US.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.2_Decizii_de_numire
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.1_Documente_personale
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.6_Situatia_cadrelor_didactice_asistenti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.4_Declaratii_norme
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.7_Grad_de_incarcare_personal_didactic.pdf
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Lista și ponderea cadrelor didactice care s-au pensionat la limita de vârstă sau din alte motive și 

desfășoară activități didactice în cadrul programului de studiu Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații sunt nesemnificative fiind prezentată în Anexa II.7.11. Conform acestei anexe 

numărul cadrelor didactice pensionate este 2, iar normele acoperite de către aceștia reprezintă cel 

mult o normă didactică. 

Cadrele didactice au pregătire relevantă pentru subiectele abordate în cadrul resurselor de învățare 

elaborate, conform Anexa II.7.9. 

Pentru programul de studii Tehnologii și sisteme de telecomunicații, din totalul de 12,14 posturi din 

statul de funcții 11,06 posturi (91,12%) sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în 

învățământul superior iar 9,01 posturi (74,25%) cu cadre didactice titularizate în universitate 

cu norma de bază. Dintre cele 12,14 posturi didactice ale statelor de funcții aferente specializării 

4,48 posturi (36,89%) sunt ocupate de profesori si conferențiari cu norma de bază în 

universitate, conform Centralizator Anexa II.7.7 (Situația gradului de ocupare a personalului 

didactic de la programul de studiu evaluat, pag. 13). Astfel se asigură acoperirea cu personal 

didactic, adecvat atât numeric cât și ca pregătire, a activităților prevăzute la disciplinele din planul de 

învățământ, pentru întreg ciclul programului de studii cât și a orelor de permanență la dispoziția 

studenților pentru îndrumarea acestora.  

Date referitoare la studenți 

Raportul între numărul studenților înmatriculați și numărul cadrelor didactice titularizate la 

programul de studii evaluat respectă prevederile standardelor specifice domeniului de licență al 

programului și este 28 / 41 = 0,68 (standard < 15/1), conform Anexa II.4.1, Anexa II. 7.8b. 

Pentru a asigura suportul tehnic în laboratoarele didactice și de cercetare, există personal  auxiliar cu 

pregătire adecvată conform Anexa II.7.17. În consecință există suficient personal angajat pentru 

implementarea tuturor activităților de instruire din cadrul programului de studii evaluat, fără 

supraîncărcarea personalului existent. 

Evaluarea personalului didactic de către studenți este efectuată după terminarea fiecărui semestru, 

utilizând un formular propus de Comisia pentru asigurarea calității pe Universitate și aprobat de 

Senat (Anexa I.64). Evaluarea se face anonim printr-o aplicație web dedicată și realizată în cadrul 

FSTU Tg-Mureș sub îndrumarea Comisiei pentru asigurare a calității pe Facultate. Detalii și 

rezultate privind evaluare personalului didactic de către studenți sunt prezentate în capitolul 11. 

Activitatea de cercetare, dezvoltare a cadrelor didactice cresc calitatea furnizării educației pentru 

programul de studii Calculatoare, după cum este prezentat în Capitolul 10, studenți implicați în 

activitatea de cercetare (exemple lucrări de diplomă, publicații științifice comune).  

8. Resurse materiale: spații de învățământ, bibliotecă, spații de cercetare 

științifică 

Instituția de învățământ superior dispune de spații proprii sau închiriate, corespunzătoare pentru 

desfășurarea activităților didactice (curs și aplicații - seminare, laboratoare, proiecte) la toate 

disciplinele din planul de învățământ al programului de studiu evaluat. 

Spații pentru activități didactice 

O situație sintetică privind spațiile folosite de Universitate este prezentată în Anexa I.19. Spațiile 

didactice și de cercetare în care se desfășoară activitățile din cadrul programului de studiu Tehnologii 

și sisteme de telecomunicații aparțin Universității „Sapientia” și sunt situate în Campusul 

Universității din localitatea Corunca (nr. 1/C). Spațiile sunt formate din clădire principală și terenul 

aferent (Anexa II.8.1.a), cămin studențesc și corp clădire C (Anexa II.8.1.b), precum și un teren  

intravilan (Anexa II.8.1.c).    

Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.11%20Lista%20si%20ponderea%20cadrelor%20didactice%20care%20au%20depasit%20varsta%20de%20pensionare%20si%20activeaza%20in%20program.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.9_Gradul_de_indeplinire_a_competentei_cadre_didactice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.7_Grad_de_incarcare_personal_didactic.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.1_Numar_de%20studenti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.b%20Lista%20cadrelor%20didactice%20titulare%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.12_Lista_personal_auxiliar.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.64%20-%20Chestionar_evaluare_cadredid_stud_2015RO.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.19%20-%20Spatii%20de%20invatamant.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.1.a%20CF_Tg_Mures_1.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.1.b%20CF_Tg_Mures_2.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.1.c%20CF_Tg_Mures_3.pdf
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Pentru activități sportive din cadrul disciplinei Educație fizică și sport se utilizează terenul sintetic de 

sport din campus, sala de sport din campus dar există și sală de sport închiriată în acest scop (Anexa 

I.21.a).  

Lista spațiilor de învățământ de predare și seminarizare este prezentată în Anexa II.8.2, iar lista 

laboratoarelor didactice utilizate în procesul didactic aferent programului de studiu Tehnologii și 

sisteme de telecomunicații este prezentată în Anexa II.8.3, împreună cu disciplinele la care se 

utilizează laboratoarele.  

Capacitatea sălilor din dotare permit ca o subgrupă de laborator/proiect să aibă 15 studenți, iar o 

grupă de seminar 30 de studenți, formațiile de studii fiind dimensionate astfel după cum se poate 

constata din situația redată în Anexa II.4.2. 

Anexele menționate, privind lista sălilor de curs, seminar și laboratoare (Anexa II.8.2, Anexa 

II.8.3.1) conțin și suprafețele sălilor, astfel se poate constata faptul că spațiile de învățământ pentru 

programul de studiu evaluat sunt în conformitate cu prevederile standardelor specifice (minim 1 

mp/loc în sălile de curs; minim 1,4 mp/loc în sălile de seminar; minim 2,5 mp/loc în laboratoarele de 

informatică respectiv minim 4 mp/loc, în laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic). 

Sălile de curs/seminar dispun de echipamente tehnice adecvate pentru predare seminarizare și 

comunicare: tablă, videoproiector, ecran de proiecție, acces la rețea cablată și Wifi. Sălile mari de 

curs dispun și de instalație de sonorizare. (Anexa II.8.2). Laboratoarele didactice sunt prezentate în 

Fișele laboratoarelor din Anexa II.8.3, care prezintă echipamentele din dotare, aplicațiile software 

utilizate precum și lista lucrărilor de laborator care se efectuează în locațiile respective (extrase din 

fișele disciplinelor). Astfel laboratoarele didactice dispun de echipamente specifice care asigură 

desfășurarea corespunzătoare a activităților aplicative, practice. 

Rețea ITC 

FSTU Tg-Mureș dispune de o rețea locală de calculatoare și de comunicații care asigură derularea 

unui proces de învățământ modern. Prezentarea componentelor privind arhitectura rețelei și a 

conexiunilor Internet pt. campus se poate consulta prin documentul Prezentare rețea ITC FSTU Tg-

Mureș (Anexa II.8.7). Accesul la Wifi este asigurat pe toată suprafața campusului, săli de curs și 

seminar, respectiv laboratoare (după cum este menționat și în Lista si dotarea sălilor de predare si 

seminarizare, Anexa II.8.2). Pentru diverse servicii informatice există servere dedicate, administrate 

de către un grup format din trei ingineri de sistem (servere pentru servicii mail, web, Moodle, baze 

de date, alte servere necesare procesului de învățământ).  Rețeaua ITC a fost modernizată în perioada 

2016-2021  după cum urmează: numărul de conexiuni la Internet al instituției a crescut de la 1 la 3; 

viteza conexiunii la Internet a crescut de la 100 Mb/s la 1300 Mb/s și este planificată înlocuirea 

conexiunii de 1 Gb/s la o conexiune de 10 Gb/s; se înlocuiesc pe rând switch-urile oferind conexiuni 

pentru stațiile de lucru din clădirea instituției 100 MB/S cu switch-uri de 1 GB/s (5 înlocuiri până în 

prezent); a fost implementată rețeaua wireless în căminul studențesc și în corpul C și legată la camera 

serverelor din corpul A prin multiple legături prin fibră optică. Studenții au acces la rețeaua facultății 

de la fiecare calculator conectat direct în laboratoare, bibliotecă precum și prin Wifi pe toată 

suprafața campusului și a căminului studențesc. 

Biblioteca 

Prezentarea generală a bibliotecii poate fi consultată în Anexa II.8.5.b. Biblioteca dispune de 72 de 

locuri  (conform Anexa II.8.5.b), la care se mai adaugă 120 de locuri din sălile de lectură (224 mp) 

ale căminului Facultății.  

Dotarea cu software a bibliotecii se poate consulta prin Anexa 2.8.5.c.   

Anexa II.8.5.d prezintă situația centralizatoare a publicațiilor din bibliotecă. Biblioteca asigură 

accesul on-line la baze de date internaționale precum Web of Science, SpringerLink, MathSciNet 

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.21.a%20-%20Contracte%20de%20inchiriere%20-%20sala%20sport_Tg_Mures.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.21.a%20-%20Contracte%20de%20inchiriere%20-%20sala%20sport_Tg_Mures.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.2_Lista_si_dotarea_salilor_de_predare_si_seminarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.3_Laboratoare_didactice
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.2_Formatii_studiu_FSTU_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.2_Lista_si_dotarea_salilor_de_predare_si_seminarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.3_Laboratoare_didactice/Anexa%20II.8.3.1_Lista%20laboratoarelor%20didactice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.3_Laboratoare_didactice/Anexa%20II.8.3.1_Lista%20laboratoarelor%20didactice.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.2_Lista_si_dotarea_salilor_de_predare_si_seminarizare.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.3_Laboratoare_didactice
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.7_Prezentare_retea_ITC.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.2_Lista_si_dotarea_salilor_de_predare_si_seminarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.b_Biblioteca_Prezentare_generala.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.b_Biblioteca_Prezentare_generala.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.c_Dotare_software_biblioteca_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.d_Situatia_centralizatoare_publicatii_2021.pdf
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Mathmematical Reviews on the Web, JSTOR, Science Direct, EBSCO - Academic Search Complete 

și altele (vezi tabelul Publicații periodice Format electronic, Anexa II.8.5.b). Prin aceste baze de 

date ale publicațiilor științifice pot fi accesate numeroase reviste științifice relevante pentru 

programul de studii. Accesul la aceste baze de date este asigurat de la orice dispozitiv conectat la 

rețeaua Facultății (calculatoare pe Intranet sau Wifi). Studenții au acces la catalogul electronic al 

bibliotecii (OPAC) prin adresa web http://opac3.ms.sapientia.ro/ro_RO/. 

Fondul de carte propriu (clasic sau în format electronic) al bibliotecii Facultății de Științe Tehnice și 

Umaniste destinat necesităților studenților programului de studiu Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații este prezentat defalcat pe disciplinele din planul de învățământ al în Anexa II.8.5.a. 

Fondul de carte este actualizat permanent.  

Cursuri, manuale, îndrumare etc. necesare programului de studiu Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații elaborate de titularii de discipline sunt publicate și tipărite de către editura 

Universității: Editura Scientia (regulamentul editurii se poate consulta prin Anexa I.65, iar catalogul 

de cărți editate prin Anexa I.49). Lista de cursuri, manuale, îndrumare etc. elaborate de către titularii 

de disciplină tipărite și publicate de către Editura Scientia sunt prezentate în Anexa  II.8.5.e.  

Platforma e-learning  

FSTU Tg-Mureș pune la dispoziția cadrelor didactice și studenților o platformă e-Learning 

Moodle, care poate fi utilizată pentru publicarea cursurilor în format digital, accesibilă la adresa web 

https://moodle.ms.sapientia.ro/. Mai multe discipline din cadrul programului de studiu utilizează 

această platformă pentru a publica materiale didactice. Moodle oferă utilizarea unor metode moderne 

educaționale, precum: publicare material didactic în diverse formate digitale, includere de cursuri 

video, interactivitate cu studenți prin mesaje interne, mail, forum pentru discuții legate de disciplină, 

includere de teste on line sau quiz-uri rulate interactiv în sălile de curs, etc. 

Pentru predare on-line în situații de pandemie FSTU utilizează platforma Google prin componentele 

sale Google Classroom (https://classroom.google.com/), Google Calendar (https://calendar.google.com/), 

Google Drive (https://drive.google.com/) și serviciul Google Meet (https://meet.google.com/). 

9. Resurse financiare 

Întreaga Universitate „Sapientia” din Cluj-Napoca, din care face parte și Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste din Tg. Mureș este finanțată în principal de către Fundația Sapientia (peste 

77%). Aceste venituri sunt completate cu taxele plătite de către studenți (de școlarizare, de 

reexaminare, de reînscriere, etc. - având o pondere relativ scăzută, de aproape 6% din totalul 

veniturilor). Restul de cca. 17% din finanțare provine din capitolul de ”alte venituri” (donații, 

sponsorizări, burse speciale, proiecte naționale și internaționale, etc.).  

Cea mai semnificativă componentă a cheltuielilor este formată din salarii, respectiv din impozitele și 

taxele aferente salariilor, care însumate au o pondere totală de aproape 58% din totalul cheltuielilor; 

cheltuielile cu întreținerea reprezintă o pondere de cca. 21%, iar cheltuielile pentru dezvoltarea bazei 

materiale au o pondere de peste 21% din totalul de cheltuieli.  

Valorile de mai sus sunt extrase din bilanțul financiar (Anexa II.9.5) și din centralizatorul de 

cheltuieli și surse de finanțare (Anexa II.9.2). Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul universitar 

în curs este prezentat în Anexa II.9.3. Bugetele de venituri și cheltuieli întocmite la nivel de facultate 

sunt analizate și vizate de Consiliul Facultății, după care sunt dezbătute în Senat, urmând ca 

aprobarea finală să fie obținută de la Fundația Sapientia, finanțatorul principal al Universității. 

Bursele acordate studenților pot fi de 6 tipuri : de studiu, de merit, sociale, ocazionale, private și 

speciale. Condițiile de acordare pentru primele trei tipuri precum și regulamentele aferente (Anexa 

I.28) sunt disponibile pe site-ul facultății la adresa:  

http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/Regulament_acordare_burse_2016.pdf,  

file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.b_Biblioteca_Prezentare_generala.pdf
http://opac3.ms.sapientia.ro/ro_RO/
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.a_Fond%20de%20carte%20pe%20discipline
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.65%20-%20Regulamentul%20de%20functionare%20Editura%20Scientia.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.49%20-%20Catalog_Scientia_RO_2021_noiembrie.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.e_Manuale_tiparite_cu_sprijinul_Universitatii_2021.pdf
https://moodle.ms.sapientia.ro/
https://classroom.google.com/
https://calendar.google.com/
https://drive.google.com/
https://meet.google.com/
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.5_Bilant_Financiar_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.2_Surse_de_finantare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.3_Buget_de_venituri_si_cheltuieli.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.28%20-%20Regulament_acordare_burse.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.28%20-%20Regulament_acordare_burse.pdf
http://www.sapientia.ro/data/letoltheto/Regulament_acordare_burse_2016.pdf
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și sunt prelucrate studenților în prima săptămână a anului universitar. 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. Înmânarea burselor speciale are loc, de 

regulă, într-un cadru festiv. 

Învățământul poate fi gratuit sau cu taxă parțială cuprinsă în intervalul de 250 - 750 euro/an 

universitar, funcție de programul de studiu ales. Aceste taxe sunt stabilite anual de Senatul 

Universității conform Art. 68 din Carta Universității, Anexa I.2. Pentru programul de studiu 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații există 15 locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă de 400 euro/an 

respectiv 20 de locuri cu taxă de 750 euro/an. Taxele de școlarizare se plătesc în lei, conform 

Deciziei Senatului la cursul valutar bancar mediu din ziua deciziei. Taxele 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: https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/termene-de-

plata. 

Valoarea taxelor administrative valabile pe anul universitar în curs sunt prezentate în Anexa II.9.6. 

Urmărirea realizării bugetului de venituri și cheltuieli (Anexa_II.9.3), 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, 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. Rapoartele 

auditorului independent se pot consulta prin adresa web: 

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

(subtitlul Rapoarte de audit extern: https://www.sapientia.ro/content/2011-

2021/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/4.np%20-

%20könyvvizsgálói%20vélemény.pdf ). 

Analizând datele de mai sus, în conformitate cu Bilanțul financiar (Anexa II.9.5) se poate constata că 

pentru programul de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații din cadrul Universității 

Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Tg. Mureș sunt întrunite condițiile 

financiare pentru funcționare. 

10. Activitatea de cercetare științifică 

La nivelul FSTU și a departamentelor există activitate de cercetare care include teme de cercetare 

relevante pentru domeniul de programului de studiu evaluat. 

Direcții și planuri de cercetare 

Activitatea de cercetare  în domeniul de licență inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale, respectiv al programului de studiu evaluat Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

este desfășurată în cadrul departamentelor de Inginerie Electrică și de Matematică-Informatică. 

Direcțiile de cercetare ale Departamentului de Inginerie Electrică sunt prezentate prin Anexa 

II.10.3.a, iar Direcțiile de cercetare ale Departamentului de Matematică-Informatică  pot fi 

consultate prin Anexa II.10.3.b. Direcțiile de cercetare D1, D3, D4, D5 din direcțiile de cercetare 

științifică ale Departamentului de Inginerie Electrică, respectiv direcțiile D3, D4 din direcțiile de 

cercetare științifică ale Departamentului de Matematică-Informatică se înscriu în aria științifică a 

domeniului în care este încadrat programul de studii Tehnologii și sisteme de Telecomunicații. 

Direcțiile și temele de cercetare sunt propuse de membrii departamentului, discutate și aprobate în 

ședințe de departament (Anexa II.10.11), fiind transmise ulterior de către responsabilii de teme de 

cercetare din cadrul departamentului spre prodecanul științific, în vederea includerii lor în strategiile 

Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.2%20-%20Carta_2015-modificat.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/termene-de-plata
https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/termene-de-plata
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.6_Taxe_administrative.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.3_Buget_de_venituri_si_cheltuieli.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/4.np%20-%20könyvvizsgálói%20vélemény.pdf
https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/4.np%20-%20könyvvizsgálói%20vélemény.pdf
https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Minosegbiztositas/4.np%20-%20könyvvizsgálói%20vélemény.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.5_Bilant_Financiar_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.3.a%20Directii%20de%20cercetare%20DIE%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.3.a%20Directii%20de%20cercetare%20DIE%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.3.b%20Directii%20de%20cercetare%20DMI%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.11%20Extras%20PV%20Departament%20-%20teme%20cercetare%2030.04.2019.pdf
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facultății/universității. Direcțiile de cercetare sunt incluse ca anexă în Strategia de cercetare 

centralizată la nivelul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste (Anexa II.10.2), respectiv în 

centralizatorul temelor de cercetare actuale urmate în prezent de membrii colectivului FSTU  (Anexa 

II.10.4). 

Pentru a obține finanțare internă pe temă, se poate apela la granturi prin competiție internă 

(prezentată în cadrul secțiunii Granturi de cercetare mai jos). 

Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în grupuri de cercetare. Planurile de cercetare ale 

departamentelor, prezentate în Plan de cercetare Departament de Inginerie Electrică 2019-2023 

(Anexa II.10.1.a), respectiv Plan de cercetare Departament de Matematică-Informatică 2019-2023 

(Anexa II.10.1.b) includ și prezentările grupurilor de cercetare existente.  

Activitatea grupurilor de cercetare poate fi consultată și pe pagina web a Facultății, conform 

adreselor web: 

https://ms.sapientia.ro/ro/grupuri-de-cercetare, 

https://ms.sapientia.ro/ro/cercetare/grupuri-de-cercetare/departamentul-de-inginerie-electrica 

https://ms.sapientia.ro/ro/cercetare/grupuri-de-cercetare/departamentul-de-matematica-informatica. 

Grupurile de cercetare își desfășoară activitatea în centre de cercetare ale FSTU. Centrele de 

cercetare relevante pentru domeniul ingineriei electronice, telecomunicațiilor și tehnologiilor 

informaționale sunt următoarele: Centrul de cercetare în automatică, calculatoare și fizică aplicată 

(ACFA) respectiv Centrul de cercetare MATINFO. Documente privind aceste centre se pot consulta 

prin Anexa II.10.5 și Anexa II.10.6. Anexele conțin statutul centrelor de cercetare, listă membrilor 

centrelor de cercetare, planurile de cercetare, respectiv rapoartele de cercetare ale centrelor.  

Laboratoare de cercetare 

Pentru anumite teme de cercetare grupurile de cercetare își desfășoară activitatea în laboratoare de 

cercetare. Lista laboratoarelor de cercetare din cadrul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste, 

aferente Programului de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații este prezentată în Anexa 

II.10.12, iar fișa laboratoarelor în Anexa II.10.10. Echipamentele existente, temele de cercetare și 

grupurile de cercetare active în aceste laboratoare sunt descrise prin anexele: Laborator de sisteme de 

control autonome și implementate pe rețea (Anexa II.10.10.1), Laborator de sisteme software și 

aplicații (Anexa II.10.10.2), Laborator de sisteme încorporate aplicate (Anexa II.10.10.3) și 

Laborator de știința materialelor (Anexa II.10.10.4). 

Granturi de cercetare 

Încă de la înființare, Fundația „Sapientia” a dezvoltat un cadru propriu de stimulare a cercetării prin 

înființarea Institutului Programelor de Cercetare – IPC (Anexa I.42), care oferă posibilitatea obținerii 

de granturi individuale sau colective prin competiție (Anexa I.42, art. 5). Pentru granturile oferite 

pentru perioada 2019/20 se poate consulta Anexa I.44. Și pe viitor IPC va lansa granturi individuale 

și de echipe pentru sprijinul activității de cercetare (Anexa II.10.7). Granturile finanțate de IPC sunt 

una dintre principalele surse interne de finanțare a cercetării în cadrul Universității.  

Pe lângă cercetările abordate în sistemul IPC, concomitent cu evoluția numerică și calitativă a 

personalului didactic, grupurile de cercetare din cadrul celor două departamente a căror membrii 

desfășoară activități didactice și cercetare la programul de studii Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

s-au implicat în granturi obținute din alte surse, proiecte de cercetare și dezvoltare interne sau 

internaționale, fiind conducători de proiecte sau membrii în proiecte prin cooperare cu instituții din țară și 

străinătate, sau IPC conform Centralizator granturi Departament Inginerie Electrică (Anexa II.10.8) 

și Centralizator granturi Departament Matematică-Informatică (Anexa II.10.9).  

Departamentul de Inginerie Electrică are parteneriate cu mediul economic în domeniul programului de 

studii universitare evaluat. Cele mai importante firme partenere fiind Continental Automotive Systems, 

Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.2%20Strategia%20de%20cercetare%20FSTU%20Tg-Mures.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.4_Teme_de_cercetare_actuale_FSTU.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.4_Teme_de_cercetare_actuale_FSTU.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.1.a%20Plan%20de%20cercetare%20DIE%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.1.b%20Plan%20de%20cercetare%20DMI%202019-2023.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/grupuri-de-cercetare
https://ms.sapientia.ro/ro/cercetare/grupuri-de-cercetare/departamentul-de-inginerie-electrica
https://ms.sapientia.ro/ro/cercetare/grupuri-de-cercetare/departamentul-de-matematica-informatica
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.6_Centru_Cercetare_MatInfo
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.12_Lista_laboratoarelor_de_cercetare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.12_Lista_laboratoarelor_de_cercetare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.1_Laborator_243.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.2_Laborator_312.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.3_Laborator_309.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.4_Laborator_047.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.42.%20-%20Statutul%20IPC.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.42.%20-%20Statutul%20IPC.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.44%20-%20Lista%20granturilor%20IPCderulate%202019-2020.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.7_Adeverinta_IPC_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.8_Centralizator_granturi_DIE_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.9_Centralizator_granturi_DMI.pdf
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Sibiu, Accenture Industrial Solutions și ZES Zollner. Firmele partenere lansează granturi de cercetare 

pentru studenți sau echipe de studenți îndrumați de către un cadru didactic al universității (a se vedea 

Anexa_II.3.13a, Anexa_II.3.13b). 

Publicații științifice 

Cadrele didactice implicate în procesul de învățământ al programului de studiu Tehnologii și sisteme de 

telecomunicații desfășoară activități de cercetare conform Fișei postului (Anexa_II.7.3). Rezultatele 

cercetării sunt valorificate prin articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI sau indexate în 

baze de date internaționale. De asemenea, rezultatele cercetării sunt prezentate și în cadrul unor 

manifestări științifice naționale sau internaționale și publicate în volumele acestor conferințe. 

Centralizatorul de publicații pentru personalul didactic din cadrul Departamentului de Inginerie 

electrică se poate consulta prin Anexa II.10.14, iar centralizatorul publicațiilor realizate de cadrele 

didactice din cadrul Departamentului de Matematică-Informatică este prezentat în Anexa II.10.15. 

Acta Universitatis Sapientiae 

Universitatea are o revistă științifică proprie cu titlul Acta Universitatis Sapientiae 

(http://www.acta.sapientia.ro/). În cadrul acestei reviste Departamentul de Inginerie Electrică 

împreună cu Departamentul de Inginerie Mecanică susține apariția unei serii, întitulate Electrical and 

mechanical engineering, cu număr ISSN 2066-8910 (pentru versiunea online), ISSN 2065-5916 

(pentru versiunea tipărită) și ISSN-L 2065-5916. Seria a ajuns la cea de a 12-a ediție 

(http://www.acta.sapientia.ro/acta-emeng/emeng-main.htm). Departamentul de Matematică-

Informatică sprijină în cadrul aceluiași jurnal seria Informatica cu număr ISSN 2066-7760 (pentru 

versiunea online), ISSN 1844-6086 (pentru versiunea tipărită) și ISSN-L 1844-6086, ajunsă la ediția 

13  (http://www.acta.sapientia.ro/acta-info/informatica-main.htm). Ambele reviste sunt indexate în 

baze de date internaționale cum ar fi CNPIEC, J-Gate, io-port.net, Zentralblatt für Mathematik, AMS 

Digital Mathematics Registry, EBSCO etc. și lucrările publicate sunt accesibile gratuit, online pe 

paginile de Internet ale revistelor. 

Conferințe științifice 

Departamentul de Inginerie Electrică în colaborare cu Departamentul de Inginerie Mecanică 

organizează începând din anul 2009, conferința cu participare internațională Mechatronics, 

Automation, Robotics and Computer Science (MACRo). Cadrele didactice ale celor două 

departamente participă cu lucrări la această conferință. Pagina Web a ultimei ediții a conferinței 

poate fi accesată la adresa https://macro.ms.sapientia.ro/ unde se găsește și o arhivă a edițiilor 

anterioare. Conferința are un colectiv internațional de evaluare a lucrărilor, evaluarea fiind realizată 

anonim pentru fiecare lucrare de minim 2 evaluatori. Lucrările științifice acceptate spre prezentare au 

fost publicate în volumul cu număr ISSN al conferinței. Ultima ediție a conferinței a fost organizată 

în colaborare cu Óbuda University: Joint CINTI-MACRo 2019, http://conf.uni-obuda.hu/cinti2019/, 

și lucrările sunt indexate în IEEE Xplore Digital Library. Departamentul de Matematică-Informatică 

organizează conferința International Conference on Mathematics and Informatics (MATHINFO, 

https://mathinfo.ms.sapientia.ro), tratând unele teme de tehnologii informaționale din domeniul 

programului de studiu evaluat. Lista conferințelor din domeniul ingineriei organizate de FSTU, sau 

la care FSTU a fost coorganizator se poate consulta prin Anexa II.10.16, iar lista tuturor 

manifestărilor științifice organizate la FSTU-Tg-Mureș prin Anexa II.10.17. 

Studenți implicați în activitatea de cercetare 

Studenții sunt sprijiniți și stimulați să desfășoare activități de cercetare, astfel Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste organizează Sesiunea de comunicări științifice studențești, anunțat anual prin 

pagina web dedicată (https://tdk.ms.sapientia.ro/index.php/site/page/?p=9), unde studenții prezintă 

lucrări elaborate în cadrul cercurilor studențești de cercetare, cu sprijinul și sub îndrumarea cadrelor 

didactice. Anexa II.10.18 prezintă statistici privind activitatea desfășurată în perioada 2014-2021, 

Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13a_Accenture%20grant.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13b_ContinentalProjectsProgram.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.3_Fisa_postului
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.14_Centralizator_publicatii_DIE.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.15_Centralizator_publicatii_DMI.pdf
http://www.acta.sapientia.ro/
http://www.acta.sapientia.ro/acta-emeng/emeng-main.htm
http://www.acta.sapientia.ro/acta-info/informatica-main.htm
http://www.zentralblatt-math.org/ioport/en/?q=so:se00006719
http://www.zentralblatt-math.org/zbmath/journals/?q=an:00006719
http://www.ams.org/dmr/JournalList.html
http://www.ams.org/dmr/JournalList.html
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm
https://macro.ms.sapientia.ro/
http://conf.uni-obuda.hu/cinti2019/
https://mathinfo.ms.sapientia.ro/
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.16_Conferinte_in_domeniul_programului_de_studiu.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.17_Conferinte_FSTU_2019-2020.pdf
https://tdk.ms.sapientia.ro/index.php/site/page/?p=9
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.18_Comunicari_stiintifice_Studentesti.pdf
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ultima ediție din 2021 fiind sesiunea jubiliară a XX-a. În cazul sesiunii din 2020 din cauza contextul 

pandemic și a trecerii în sistem de învățământ on-line, din nefericire nu s-au finalizat proiectele la 

specializările inginerești.  

O parte din proiectele de diplomă sunt elaborate prin participarea studenților la teme de cercetare 

conduse de către personalul didactic. Exemple de proiecte de diplomă abordând teme de cercetare se 

pot consulta prin https://ms.sapientia.ro/~elektronika/DiplomaTST.html. 

În cadrul unor colaborări cu firme din domeniu (Continental, Accenture), un număr de studenți 

elaborează anual proiecte pe cercetare propuse de către personalul didactic, sprijinite financiar prin 

granturi de cercetare pentru studenți  (Anexa_II.3.13a, Anexa_II.3.13b), valorificate prin prezentare 

la sediul companiilor și la sesiuni de comunicări științifice. Un exemplu de astfel de contract de 

finanțare este prezentat în Anexa II.10.19. 

În cursul anilor, cadre didactice care activează în domeniul programului de studiu au publicat articole 

la conferințe științifice consacrate sau în reviste (cu articole indexate BDI) împreună cu studenți 

implicați în teme de cercetare de la programul de studiu Tehnologii și sisteme de telecomunicații. 

Lista rezultatelor remarcabile obținute de studenții programului de studiu evaluat se poate consulta 

prin Anexa II.10.20. 

În vederea informării studenților despre implicațiile legale ale activității de cercetare a fost introdus 

un curs facultativ: Etică și integritate academică (Anexa_II.2.2, discipline facultative semestrul 2) 

începând din anul universitar 2018-2019.  

Rezultatele cercetării efectuate în domeniul de studii Electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale sunt incluse în rapoartele anuale privind cercetarea la nivel de Universitate, care se 

poate consulta la adresa web: http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/strategii-de-cercetare-si-rapoarte. 

11. Managementul calității 

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca are clar definite politici și strategii privind 

asigurarea calității materializate printr-un Regulament de asigurare a calității (Anexa I.55.a) în care 

sunt definite procedurile privind asigurarea și evaluarea internă a calității precum și responsabilitățile 

diferitelor structuri manageriale și administrative. La nivel instituțional coordonarea acestor activități 

este asigurată de Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) al cărei regulament este 

prezentat în Anexa I.55.b, iar la nivelul facultății  de către Comisia de evaluare și asigurare a 

calității la nivelul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste (CEACF). Componența Comisiei de 

Calitate pe Facultate se regăsește pe pagina web a FSTU 

(https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/conducerea-institutei/comisii-universitare).  

Atribuțiile Comisiei calității pe Facultate: 

• să monitorizeze și să evalueze periodic calitatea programelor și a activităților din cadrul 

facultății; 

• să contribuie la dezvoltarea unui cult al calității în facultate, atât la nivelul personalului 

academic, cât și al studenților și să asigure consolidarea acestuia; 

• să asigure feedback-ul din partea studenților; 

• să asigure feedback-ul din partea personalului didactic. 

Evaluarea programului studii 

CEACF supervizează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității tuturor 

programelor la nivelul facultății, inclusiv a programului de studiu evaluat. Comisia întocmește în 

fiecare an un raport, care include evaluarea următoarelor aspecte: oferta educațională, personalul 

didactic, activitatea didactică (elaborarea materialelor didactice, evaluarea colegială, evaluarea 

cadrelor didactice de către management bazată pe autoevaluare, evaluarea cadrelor didactice de către 

https://ms.sapientia.ro/~elektronika/DiplomaTST.html
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13a_Accenture%20grant.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13b_ContinentalProjectsProgram.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.19_Grant_Accenture_Contract.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.20_Rezultate_exceptionale_studenti_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/strategii-de-cercetare-si-rapoarte
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.55.a%20-%20Regulamentul_asigurare_calitate.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.55.b%20-%20Regulamentul_CEAC.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/conducerea-institutei/comisii-universitare
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studenți), activitatea de cercetare (publicații, granturi, evenimente organizate, participări la 

conferințe), activitatea studenților (gradul de ocupare a locurilor la concursul de admitere, formații 

de studii, gradul de promovare a anilor de studii, promovarea examenului de licență, situația 

burselor, gradul de mulțumire a studenților), baza materială, activitatea financiară și o analiză 

SWOT. Rapoarte anuale ale CEACF sunt discutate și aprobate în Consiliul Facultății, și sunt făcute 

publice și pe pagina web a facultății (https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente). 

Metodologia de elaborare și modificare a programelor de studii și a planurilor de învățământ 

(Anexa I.56) constituie regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea 

periodică a programelor de studii, care în cazul programelor existente, include procedura de 

modificare. Pentru evaluarea programelor de studii la nivel de Universitate există Procedura de 

evaluare internă a programelor de studii de licență  (Anexa I.57) care este aplicată și la FSTU. 

La nivelul FSTU, fiecare program de studiu are o Comisie de asigurare a calității programului de 

studiu (Anexa_II.11.8), având sarcina primordială de a superviza planul de învățământ și fișele 

disciplinelor, iar activitățile de supervizare a indicatorilor de calitate ai programului de studiu sunt 

efectuate de CEACF.  

Comisia de calitate a programului de studiu evaluează anual planul de învățământ, discută 

modificările propuse cu Consiliul de conducere al departamentului de Inginerie Electrică, în ședința 

de departament, respectiv cu responsabilii altor programe de studii dacă este necesar pentru 

coordonarea disciplinelor comune. Propunerile Comisiei sunt după aceea înaintate spre aprobare în 

Consiliul facultății.  

Evaluarea cadrelor didactice 

Evaluarea colegială se realizează periodic, pe baza unui Regulament de evaluare colegială (Anexa 

I.61), care are două componente: unul profesional, care vizează activitatea didactică (tip 1), altul 

vizând atmosfera în colectivul departamentului (tip 2). 

Evaluarea colegială profesională este derulată în cadrul departamentelor, conform regulamentului 

menționat. Exemple de procese verbale privind evaluarea unui cadru didactic sunt cuprinse în 

Anexa_II.11.9. Rezultatele generale (cu posibilități de îmbunătățire) sunt prezentate în fața 

colectivului de cadre didactice – în cadrul ședinței de departament –, iar rezultatele individuale sunt 

aduse la cunoștința cadrelor didactice personal de către directorul de departament. 

Evaluarea atmosferei din departamente (evaluare tip 2) este derulată de CEACF, printr-o aplicație 

web, prezentând formularul din Anexa 3 al regulamentului de evaluare (Anexa I.61) și asigurând 

anonimitatea răspunsurilor. Rezultatele sunt prelucrate de către CEACF și prezentate directorilor de 

departament, urmând sa fie discutate în ședințele de departament. Rezultate sintetice privind acest tip 

de evaluare sunt prezentate pentru ultimii 5 ani în Anexa II.11.6, considerând cele două 

departamente care oferă majoritar personal didactic în cadrul programului de studiu: Departamentul 

de Inginerie Electrică și Departamentul de Matematică-Informatică. Evaluarea întregului colectiv 

didactic este realizată anual și este făcută public prin raportul CEACF publicat pe pagina web a 

Facultății (https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente). 

Autoevaluarea cadrelor 

Anual se realizează și o evaluare de către management a cadrelor didactice ce are la bază o 

autoevaluare multicriterială, care cuprinde date exacte privind elaborarea materialelor didactice, 

cercetarea științifică, recunoașterea profesională, activitatea cu studenții, etc. conform cu Formularul 

de autoevaluare a cadrelor didactice (Anexa_II.11.3). Fișa de autoevaluare este completată în 

fiecare an și include punctajele obținute pe ultimii doi ani calendaristici. Fișele de autoevaluare sunt 

însoțite de un document care conține justificarea exactă a fiecărui punctaj pe baza Metodologiei 

pentru autoevaluarea cadrelor didactice (inclusă în Anexa_II.11.3) întocmite de rectoratul 

https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.56%20-%20Procedura%20elaborare%20programe_studii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.57%20-%20Procedura_evaluare_programe_licenta_2019.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.8_Comisii_de_asigurare_a_calitatii_programelor_de_studii.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.61%20-%20Regulament-evaluare-colegiala.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.61%20-%20Regulament-evaluare-colegiala.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.9_Exemple_evaluare_colegiala
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.61%20-%20Regulament-evaluare-colegiala.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.4_Evaluarea_atmosferei_din_departamente.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/documente
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.3_Formular_si_metodologie_autoevaluare_cadre_didactice.pdf
file:///F:/Domi/Egyetem/2021/TST%20akkred/Raport%20autoevaluare%20TST%202021/Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.3_Formular_si_metodologie_autoevaluare_cadre_didactice.pdf
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Universității. Rezultatele acestei evaluări sunt confidențiale, și sunt utilizate de către directorul de 

departament și managementul facultății. Performanțele deosebite sunt luate în considerare prin 

acordare de salarii diferențiate.  

Evaluarea personalului didactic de către studenți  

Evaluarea personalului didactic de către studenți este reglementată prin Procedura evaluare cadre de 

către studenți Anexa_II.11.5, și este coordonată la nivelul facultății de către CEACF. Aceasta se 

realizează pe baza unui Chestionar de evaluare a cadrelor didactice de către studenți (Anexa I.64), 

datele fiind colectate anonim printr-o aplicație web elaborată la FSTU. Rezultatele sunt aduse la 

cunoștința cadrelor didactice de către directorii de departament, și centralizate la decanatul Facultății. 

Rezultatele evaluării studenților privind cadrele didactice care activează la programul de studiu 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații pentru ultimii 5 ani se pot consulta prin Anexa II.5.9, cu a 

medie generală de 4,10 pe 5 ani (la o scară cu media maximă 5, media minimă 1). Mediile pe ultimii 

ani universitari oscilează în jurul valorii 4: 4,08 - 4,11 - 4,09 - 3,99 și 4,22 ceea ce denotă, că 

studenții sunt în general mulțumiți de prestația cadrelor didactice privind procesul educațional. Ca 

procedură, rezultatele sunt discutate în cadrul departamentului, iar discuții personale în cazul unor 

rezultate care indică probleme, cad în sarcina directorului de departament. Cadrele didactice primesc 

individual și rezultatele defalcate pe întrebări și pe grupe de studii care le-au completat, cu numărul 

studenților evaluatori, ceea ce asigură o abordare autocritică a activității lor. Rezultatele evaluării 

studenților sunt făcute publice pe pagina web a Universității 

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

studenților sunt trecute și în fișele de autoevaluare a cadrelor didactice. 

Măsuri de îmbunătățire a mediului de învățare și a prestației cadrelor didactice pe baza informațiilor 

colectate de la studenți și absolvenți sunt prezentate în Anexa_II.11.7. 

12. Transparența informațiilor și documentarea 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca și Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Tg-Mureș 

furnizează informații studenților și oricăror categorii de persoane interesate. Datele furnizate sunt 

permanent actualizate și corecte. Informații se pot obține despre Universitate și facultăți, programe 

de studii de licență și de master, despre diplome, personalul didactic și de cercetare, precum și despre 

facilitățile oferite studenților. În ce privește regulamentele Universității, acestea se pot accesa 

pornind de la pagina web https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-

proceduri (contractul de școlarizare, regulamentul studii, metodologiile de finalizare ale studiilor, 

Carta Universității, etc.). 

În ce privește admiterea, Regulamentul general de admitere la nivelul universității, precum și 

prevederile particulare ale Regulamentului de admitere la nivelul FSTU Tg-Mureș se pot accesa pe 

platforma web a universității pe lângă alte informații importante cu privire al organizarea admiterii.  

Departamentele din cadrul FSTU Tg-Mureș oferă în permanență informații, date cantitative și 

calitative, actuale și corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele, personalul didactic, 

facilitățile oferite studenților și despre orice aspect de interes public în general. Pe de altă parte oferă 

informații pentru studenți și candidați despre organizarea și conținutul diferitelor programe de studii. 

Principalul mijloc de comunicare a acestor informații este portalul web al Universității, care includ 

paginile web ale facultăților precum și adresele de e-mail ale cadrelor didactice. 

Pe pagina web a Facultății de Științe Tehnice și Umaniste (limba română: https://ms.sapientia.ro/ro 

limba maghiară: https://ms.sapientia.ro/, limba engleză: https://ms.sapientia.ro/en) sunt afișate 

informații referitoare la istoricul Facultății, structura organizatorică și conducerea Facultății precum 

și personalul administrativ, organizarea pe departamente și adresele de contact ale cadrelor didactice, 

regulamente, parteneri și sponsori. Tot aici este accesibil calendarul anului universitar, orarul 

studenților, calendarul evenimentelor organizate incluzând link-uri utile la site-urile manifestărilor 

Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.5_Procedura_evaluare_cadre%20_didactice_de_catre_studenti.pdf
Anexe%20partea%20I/Anexa%20I.64%20-%20Chestionar_evaluare_cadredid_stud_2015RO.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.6_Rezultate_evaluare_cadre_didactice_de_catre_studenti.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.7_Masuri_de_imbunatațire_a_mediului_de_invatare_si_a%20prestatiei_cadrelor_didactice.pdf
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
https://www.sapientia.ro/ro/universitate/documente/regulamente-si-proceduri
http://www.sapientia.ro/ro/contract-de-scolarizare
https://www.sapientia.ro/content/2011-2021/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Regulament%20studii_RO_2020.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Anexa%207%20-%20Metodologie%20proprie%20finalizare%20studii%20%202020_2021_RO.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/2%20melleklet%20-%20Charta_2014-modificat.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/RO/Anexa%206%20-%20Regulament%20de%20admitere%202021_semnat.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/reglementari-admitere
https://ms.sapientia.ro/ro
https://ms.sapientia.ro/
https://ms.sapientia.ro/en
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științifice organizate de facultate, la site-ul simpozionului de comunicări științifice ale studenților, 

linkuri de pornire către portalul Moodle al facultății etc. 

Obiectivele programelor de studii, calificările și ocupațiile vizate pentru programul de studiu 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații sunt accesibile la pagina web 

https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-

telecomunicatii. Planurile de învățământ se pot accesa la următoarea 

https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/tantervek, iar fișele disciplinelor se pot descărca de la adresa 

https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/fise-discipline. 

Resurse de învățare relevante pentru studiu individual sunt accesibile prin portalul Moodle al 

facultății (https://moodle.sapidoc.ms.sapientia.ro/?lang=ro), sau prin paginile unor discipline, 

respective pagini personale web ale cadrelor didactice 

(https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/departamente. Totodată FSTU pune la dispoziția cadrelor 

didactice spațiu de stocare a resurselor de învățare și pe serverul facultății accesibil prin intranet. 

Platforma Google Classroom s-a dovedit deosebit de eficientă în ultimii 2 ani datorită trecerii pe 

sistem de învățământ online pentru perioada stării de urgență. 

Activitatea studenților legată de studii este gestionată prin aplicația de management integrat al studiilor 

Neptun, un sistem modern, dezvoltat profesional în acest scop, și achiziționat de către Universitate de la 

SDA Informatika Zrt. Funcționalitățile aplicației sunt prezentate în Anexa_II.8.7. Detalii privind 

funcționalitățile sistemului se pot consulta în partea I a prezentului raport. 

Studenții sunt informați de existența serviciilor sociale, culturale și sportive prin intermediul Asociației 

studenților msHÖK și prin postarea acestor informații pe paginile web ale FSTU 

(https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/despre-noi/despre-noi-sapientia, 

https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/biblioteca_). Totodată FSTU lucrează în permanență prin decanat și 

prin departamente la facilitarea mobilităților interne (vizite de lucru) și internaționale prin programele 

Erasmus+(https://ms.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus, 

https://ms.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus) și Makovecz 

https://www.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/makovecz-program, Anexa_II.4.5). 

Informațiile sunt revizuite și actualizate periodic pentru a asigura transparența și raportarea la 

politicile de transparență ale universităților și facultăților din Spațiul European al Învățământului 

Superior. 

  

https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii
https://ms.sapientia.ro/ro/admitere/programe-de-studiu-de-licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii
https://ms.sapientia.ro/hu/hallgatoknak/tantervek
https://ms.sapientia.ro/ro/studenti/fise-discipline
https://moodle.sapidoc.ms.sapientia.ro/?lang=ro
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/departamente
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.7_Prezentare_retea_ITC.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/organizatia-studentilor
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/despre-noi/despre-noi-sapientia
https://ms.sapientia.ro/ro/facultate/biblioteca_
https://ms.sapientia.ro/ro/relatii-internationale/erasmus
https://ms.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus
https://www.sapientia.ro/hu/nemzetkozi-kapcsolatok/makovecz-program
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.15_Descriere_program_Makovecz.pdf
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Anexe la Partea II 

 Documente Facultate 

Anexa II.F.1 Lista programelor de studii gestionate de FSTU 

Anexa II.F.2 Comisii la nivel de facultate (online) 

Anexa II.F.3  Organigrama Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș 

Anexa II.F.4 Lista persoane cu funcții de conducere 

Anexa II.F.5 Planuri Operaționale 2016-2021 FSTU Tg-Mureș (online) 

Anexa II.F.6 Raport decan realizare plan operațional 2015-2020 (online) 

Anexa II.F.7 Rapoarte CEAC FSTU Târgu Mureș 2013-2020 

Anexa II.F.8 Regulament admitere FSTU 

 1. Cadrul legislativ de organizare 

Anexa II.1.1 Raport ARACIS autorizare de funcționare provizorie TST, 2009 

Anexa II.1.2a Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 

Anexa II.1.2b Hotărârea Guvernului nr. 1093/2009 

Anexa II.1.3 Raport Consiliu ARACIS, acreditare TST, 2016 

Anexa II.1.4 Hotărârea Guvernului nr. 140/2017 

Anexa II.1.5 Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 

 2. Relevanța programului de studiu evaluat: misiune, obiective, proiectare, 

rezultate 

Anexa II.2.1 Misiunea programului de studiu TST 

Anexa II.2.2 Planul de învățământ începând cu anul universitar 2021/2022 al programului de 

studiu TST 

Anexa II.2.3 Comisia de asigurare a programului de studiu TST 

Anexa II.2.4a Extras din agenda Conducerii FSTU Târgu Mureș, cu privire la întâlnirile avute cu 

parteneri din mediul economic 

Anexa II.2.4b Extras din agenda Conducerii FSTU Târgu Mureș, cu privire la întâlnirile avute cu 

parteneri din mediul economic 

Anexa II.2.4c Întâlniri avute cu parteneri din mediul economic al Departamentului de 

Matematică-Informatică 

Anexa II.2.4.d Proces verbal întâlnire cu reprezentanții firmei Continental Automotive Systems 

Sibiu 

Anexa II.2.5 Analiza cerințelor educaționale identificate pe piața muncii pentru programul de 

studii universitare de licență TST 

Anexa II.2.6 Chestionar absolvenți asupra planului de învățământ TST 

Anexa II.2.7 Chestionar colegi asupra planului de învățământ TST 

Anexa II.2.8 Modificări aduse planului de învățământ  

Anexa II.2.9. Comparația Planului de învățământ al programului de studiu TST, cu planurile de 

învățământ ale altor Universități 

Anexa_II.2.10 Planuri de învățământ pe perioada 2017-2021 

Anexa_II.2.11 Discuții firme pentru RNCIS 

 3. Conținutul programului de studii 

Anexa II.3.1 Fisele disciplinelor 

Anexa_II.3.2a Grila 1 RNCIS, pentru programul de studiu TST 

Anexa_II.3.2b Grila 2 RNCIS, pentru programul de studiu TST 

Anexa_II.3.3.1a Proceduri de rezolvare a contestațiilor 

Anexa_II.3.3.1b Exemple de contestații și soluționarea acestora 

Anexa_II.3.3.2 Exemple de materiale didactice 

Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa%20II.F.1%20Lista%20programelor%20de%20studii%20gestionate%20de%20FSTU.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/comisii-ale-consiliului-facultatii
Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa%20II.F.3_Organigrama_FSTU.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa%20II.F.4_Lista_persoanelor_de_conducere_din_Universitate.pdf
https://ms.sapientia.ro/ro/documente-ale-facultatii
https://ms.sapientia.ro/ro/documente-ale-facultatii
https://ms.sapientia.ro/ro/documente-ale-facultatii
Anexe%20II/Anexa_II.F/Anexa_II.F.8_Regulament_admitere_FSTU.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_1_Raport_ARACIS_autorizare_TST_2009.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_2a%20HG749-2009_specializari_domenii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_2b%20HG1093_2009_specializari_domenii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_3%20Raport_Consiliu_ARACIS_acreditare%20TST_2016.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_4%20HG_140_2017_programe_licenta_MO_244%2004042017.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.1_Cadru_legislativ_TST/Anexa%20II.1_5_HG_403_2021_structura_programe_licenta_Sapientia.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.1%20Misiunea%20programul%20de%20studii%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.2_Plan_invatamant_TST_2021-2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.3_Comisie_de_calitate_program_studii_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4a%20Extras%20din%20agenda%20Conducerii%20FSTU%20Tg-Mures.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4b_Extras%20din%20agenda%20Conducerii%20FSTU%20Tg-Mures.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4c%20Intalniri%20avute%20cu%20parteneri%20din%20mediul%20economic%20DMI.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.4d_Proces-verbal-intalnire%20cu%20reprezentantii%20firmei%20Continental.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.5%20Analiza%20cerintelor%20educationale%20identificate%20pe%20piata%20muncii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.6_Chestionar_TST_Absolventi%20-%20Google%20Forms.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.7_TST_chestionar_colegi%20-%20Google%20Forms.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.8_Modificari_plan_de_invatamant.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.9_Comparatie_plan_invatamant_cu_alte_universitati.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.10_Planuri_de_invatamant_TST_2017_2020
Anexe%20II/Anexa_II.2_Relevanta_programului/Anexa_II.2.11_Discutii_RNCIS
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.1_Fisele_disciplinelor_TST
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.2_Grilele%20RNCIS%20TST/Anexa_II.3.2a_Grila_1_RNCIS_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.2_Grilele%20RNCIS%20TST/Anexa_II.3.2b_Grila_2_RNCIS_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.1_Contestatii/Anexa_II.3.3.1a_Proceduri_rezolvare_contestatii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.1_Contestatii/Anexa_II.3.3.1b_Exemple_Contestatii
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.2_Exemple%20materiale%20didactice
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Anexa_II.3.3.3a Orar de consultații Departamentul de inginerie electrică 2021/2022, sem. I 

Anexa_II.3.3.3b Orar de consultații Departamentul de Matematică-Informatică 2021/2022, sem. I 

Anexa_II.3.3.4 Descriere concurs SapiLine Tracer 

Anexa_II.3.3.5 Centralizarea utilizării noilor tehnologii informatice 

Anexa_II.3.3.6 Tabăra de programare Kiss Elemér 

Anexa_II.3.3.7 Concurs ECN 

Anexa_II.3.3.8 Metode inovatoare de predare 

Anexa II.3.5 Regulamentul Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca privind mobilitățile 

studențești Erasmus+ 

Anexa_II.3.6 Catalog note Erasmus 

Anexa_II.3.7 Grilă de echivalare note Erasmus 

Anexa_II.3.8 Model Erasmus learning agreement 

Anexa_II.3.9 Descrierea Sistemului informatic unitar de studii Neptun.Net 

Anexa_II.3.10 Formular programare examene TST 

Anexa_II.3.11 Regulament mobilitate Erasmus pentru personal 

Anexa_II.3.12 Sprijinirea libertății academice 

Anexa_II.3.13 Programe de stimulare și programe de recuperare TST 

Anexa_II.3.13a Prezentare Accenture grant 

Anexa_II.3.13b Prezentare Continental Projects Program 

Anexa_II.3.14 Erasmus Learning Agreement completat 

Anexa_II.3.15 Descrierea programului de mobilități Makovecz 

Anexa_II.3.16 Orarul studenților de la programul de studii TST pentru semestrul I, anul 

universitar 2021/2022 

 4. Statistici studenți 

Anexa II.4.1 Număr de studenți TST 

Anexa II.4.2  Formații de studiu 

Anexa II.4.3 Număr studenți implicați în mobilități 

Anexa II.4.4 Durata medie de absolvire 

Anexa II.4.5 Promovabilitatea la licență 

Anexa II.4.6 Promovabilitatea studenților 

Anexa II.4.7 Situația înmatriculărilor 

Anexa II.4.8 Alumni TST 

 5. Acte de studii 

Anexa II.5.1 Model contract de școlarizare 

Anexa II.5.2 Model contract de școlarizare Neptun (limba maghiară) 

Anexa II.5.2.a Exemplu Contract de școlarizare an I Neptun 

Anexa II.5.2.b Exemplu Contract de școlarizare an II Neptun 

Anexa II.5.2.c Exemplu Contract de școlarizare an IV Neptun 

Anexa II.5.3 Adeverință licență TST 

Anexa II.5.4 Model adeverință modul pedagogic 

Anexa II.5.5 Certificat de competență lingvistică   

Anexa II.5.6 Diplomă de licență TST 

Anexa II.5.7 Supliment la diplomă TST 

 6. Evaluarea rezultatelor învățării 

Anexa II.6.1 Descrierea Sistemului informatic unitar de studii Neptun.Net 

Anexa II.6.2a Model Propunere temă proiect de diplomă 

Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3a_Orar_consultatii_DIE_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.3b_Orar_consultatii_DMI_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.4_Sapi_Line_Tracer.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.5_Centralizare_utilizare_noilor_tehnologii_informatice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.6_Tabara_de_programare_Kiss_Elemer.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.7_Concurs_ECN.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.3_Predare/Anexa_II.3.3.8_Metode_inovatove_de_predare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.5_Regulamentul_privind_mobilitatile_studentesti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.6%20Catalog%20note%20Erasmus.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.7_Grila_echivalare_note_Erasmus.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.8_Erasmus_learning_agreement.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.9_Sistemul_Unitar_de_Studii_Neptun.Net.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.10_Formular_programare_examene_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.11_Regulament%20mobilitate%20Erasmus_personal.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.12_Sprijinirea_libertatii_academice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13%20Programe%20de%20stimulare%20si%20programe%20de%20recuperare%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13a_Accenture%20grant.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.13b_ContinentalProjectsProgram.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.14_Erasmus_LA_CsikiLorand.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.15_Descriere_program_Makovecz.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.3_Continutul%20programului/Anexa_II.3.16_Orar_sem_I_2021_2022_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.1_Numar_de%20studenti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.2_Formatii_studiu_FSTU_2021_2022.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.3_Numar_studenti_implicati_in_mobilitati.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.4_Durata%20medie%20de%20absolvire.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.5_Promovabilitatea_la_licenta.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.6_Promovabilitatea_studentilor.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.7_Situatia_inmatricularilor.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.4_Statistici_studenti/Anexa_II.4.8_Alumni_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.1_Contract%20scolarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2_Contract_Neptun_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2a_Contract_Neptun_TST_an_I.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2b_Contract_Neptun_TST_an_II.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.2c_Contract_Neptun_TST_an_IV.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.3_Adeverinta_licenta_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.4_Adeverinta_modul_pedagogic_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.5_Certificat_de_competenta_lingvistica.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.6_Diploma_de_licenta_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.5_Acte_de_studii/Anexa%20II.5.7_Supliment_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.1%20Sistemul%20Unitar%20de%20Studii%20Neptun.Net.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa_II.6.2a_Model%20propunere%20tema%20proiect%20de%20diploma.pdf
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Anexa II.6.2b Model Referat apreciere proiect de diplomă 

Anexa II.6.2c Comisii licență TST 2017-2021 

Anexa II.6.2d Exemple de teme de proiect de diplomă 

Anexa II.6.3 Situația centralizatoare a formelor de evaluare 

Anexa II.6.4 Contracte de practică 

Anexa II.6.5 Modul de evaluare a cunoștințelor dobândite în activitățile practice 

Anexa II.6.6 Măsuri de prevenire a plagiatului, a fraudării examenelor, a  colocviilor și a altor 

activități de verificare a cunoștințelor 

Anexa II.6.7 Proces verbal evaluări pe parcurs 

 7. Resurse umane: personal didactic, personal auxiliar 

Anexa II.7.1 Documente personale 

Anexa II.7.2 Decizii de numire 

Anexa II.7.3 Fișa postului 

Anexa II.7.4 Declarații norme 

Anexa II.7.5 CV și Liste de publicații personal didactic 

Anexa II.7.6 Situația pregătirii pedagogice a asistenților universitari 

Anexa II.7.7 Situația acoperirii posturilor din statele de funcții cu personal didactic 

Anexa II. 7.8a Lista cadrelor didactice 

Anexa II. 7.8b Lista cadrelor didactice titulare 

Anexa II. 7.8c Lista cadrelor didactice asociate 

Anexa II.7.9  Activitatea științifică în domeniul disciplinelor a cadrelor didactice titulare 

Anexa II.7.9b Activitatea științifică în domeniul disciplinelor a cadrelor didactice asociate 

Anexa II.7.10 Dinamica ponderii nr. posturilor didactice vacante și total posturi 

Anexa II.7.11 Lista și ponderea cadrelor didactice care au depășit vârsta de pensionare 

Anexa II.7.12 Lista personal auxiliar 

Anexa II.7.13 Liste de lucrări ultimii 10 ani  ale cadrelor didactice care activează în program 

pentru susținerea activității științifice în domeniul disciplinelor 

Anexa II.7.14 Statele de funcții ale departamentelor care participă la program 

 8. Resurse materiale: spatii de învățământ, cercetare, bibliotecă 

Anexa II.8.1.a Carte funciară clădire principală (clădire A) 

Anexa II.8.1.b Carte funciară cămin (clădire B) și clădire C 

Anexa II.8.1.c Carte funciară teren 

Anexa II.8.2 Lista și dotarea spațiilor de învățământ de predare și seminarizare 

Anexa II.8.3 Fisele laboratoarelor didactice 

Anexa II.8.4  Dotare softuri FSTU 

Anexa II.8.5.a Fond de carte pe discipline 

Anexa II.8.5.b Biblioteca - Prezentare generala 

Anexa II.8.5.c  Dotare soft bibliotecă  

Anexa II.8.5.d Situația centralizatoare publicații 

Anexa II.8.5.d Materiale tipărite cu sprijinul universității 

Anexa II.8.7 Prezentare rețea ITC FSTU 

 9. Resurse financiare 

Anexa II.9.1 Resurse financiare 

Anexa II.9.2 Centralizator cheltuieli și surse de finanțare 

Anexa II.9.3 Buget de venituri si cheltuieli 

Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa%20II.6.2b_Referat%20apreciere%20proiect%20de%20diploma.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa%20II.6.2c_Comisii%20licenta
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.2_Examen%20de%20finalizare%20a%20studiilor/Anexa%20II.6.2d_Exemple%20teme%20proiect%20de%20diploma
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.3_Centralizator_forme_evaluare_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa_II.6.4_Contracte%20practica
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.5%20Modul%20de%20evaluare%20a%20cunostintelor%20dobandite%20în%20activitatile%20practice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.6_Masuri_pentru_prevenirea_plagiatului.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.6_Evaluare/Anexa%20II.6.7_Extras_proces_verbal_verificari_pe_parcurs.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.1_Documente_personale
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.2_Decizii_de_numire
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.3_Fisa_postului
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.4_Declaratii_norme
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.5_CV_LP
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.6_Situatia_cadrelor_didactice_asistenti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.7_Grad_de_incarcare_personal_didactic.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.a%20Lista%20cadrelor%20didactice%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.b%20Lista%20cadrelor%20didactice%20titulare%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.8.c%20Lista%20cadrelor%20didactice%20asociate%20care%20activeaza%20la%20specializarea%20TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.9_Gradul_de_indeplinire_a_competentei_cadre_didactice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.9b_Gradul_de_indeplinire%20_competentei_cadrelor_asociate.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.10_Dinamica%20ponderii%20nr.%20posturilor%20did.%20vacante%20si%20total%20posturi.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.11%20Lista%20si%20ponderea%20cadrelor%20didactice%20care%20au%20depasit%20varsta%20de%20pensionare%20si%20activeaza%20in%20program.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa%20II.7.12_Lista_personal_auxiliar.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.13_Lista_lucrarilor_din_domeniul_disciplinelor
Anexe%20II/Anexa_II.7_Personal/Anexa_II.7.14_State_de_functii
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.1.a%20CF_Tg_Mures_1.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.1.b%20CF_Tg_Mures_2.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.1.c%20CF_Tg_Mures_3.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.2_Lista_si_dotarea_salilor_de_predare_si_seminarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.3_Laboratoare_didactice
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.4_Dotare_softuri_FSTU.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.a_Fond%20de%20carte%20pe%20discipline
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.b_Biblioteca_Prezentare_generala.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.c_Dotare_software_biblioteca_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.d_Situatia_centralizatoare_publicatii_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa%20II.8.5_Biblioteca/Anexa%20II.8.5.e_Manuale_tiparite_cu_sprijinul_Universitatii_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.8_Resurse_materiale/Anexa_II.8.7_Prezentare_retea_ITC.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.1_Resurse_financiare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.2_Surse_de_finantare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.3_Buget_de_venituri_si_cheltuieli.pdf


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca  Programul de studiu: Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

 

54 

Anexa II.9.4 Taxe școlarizare 

Anexa II.9.5 Bilanț financiar TST 

Anexa II.9.6 Taxe administrative 

 10. Activitatea de cercetare științifică 

Anexa II.10.1.a Plan de cercetare Departament de Inginerie Electrică 2019-2023 

Anexa II.10.1.b Plan de cercetare Departament de Matematică-Informatică 2019-2023 

Anexa II.10.2 Strategie de cercetare FSTU Tg-Mureș 

Anexa II.10.3.a Direcții de cercetare Departament de Inginerie Electrică   

Anexa II.10.3.b Direcții de cercetare Departament de Matematică-Informatică 

Anexa II.10.4 Teme de cercetare actuale FSTU 

Anexa II.10.5 Centrul de cercetare ACFA 

Anexa II.10.5.1 Statut ACFA 

Anexa II.10.5.2 Hotărâre Senat 755 înființare centru de cercetare ACFA 

Anexa II.10.5.3 Lista membrilor ACFA 

Anexa II.10.5.4 Plan de cercetare ACFA 

Anexa II.10.5.5 Raport cercetare ACFA 

Anexa II.10.6 Centrul de cercetare MATINFO 

Anexa II.10.6.1 Statut MATINFO 

Anexa II.10.6.2 Act adițional statut MATINFO 

Anexa II.10.6.3 Plan de cercetare MATINFO 

Anexa II.10.6.4 Raport cercetare MATINFO 

Anexa II.10.7 Adeverință granturi IPC 

Anexa II.10.8  Centralizator granturi Departament de Inginerie Electrică   

Anexa II.10.9 Centralizator granturi Departament de Matematică-Informatică 

Anexa II.10.10 Fișele laboratoarelor de cercetare 

Anexa II.10.10.1 Laborator de sisteme de control autonome și implementate pe rețea 

Anexa II.10.10.2 Laborator de sisteme software și aplicații 

Anexa II.10.10.3 Fișa Laboratorului de sisteme încorporate aplicate 

Anexa II.10.10.4 Fișa Laboratorului de știința materialelor 

Anexa II.10.11 Proces verbal procedură de aprobare teme cercetare DIE 

Anexa II.10.12 Lista laboratoarelor de cercetare 

Anexa II.10.14 Centralizator publicații Departament de Inginerie Electrică   

Anexa II.10.15 Centralizator publicații Departament de Matematică-Informatică 

Anexa II.10.16 Lista manifestărilor științifice organizate în domeniul programului de studiu 

Anexa II.10.17 Lista manifestărilor științifice organizate de către FSTU-Tg-Mureș 

Anexa II.10.18 Sesiunea de comunicări științifice studențești 

Anexa II.10.19 Contract granturi Accenture Industrial Solutions 

Anexa II.10.20 Rezultate remarcabile obținute de studenții de la programul de studiu evaluat 

 11. Managementul calității 

Anexa II.11.1  Raport CEAC Facultate 2020 

Anexa II.11.2  Chestionar evaluare nivel satisfacție studenți 

Anexa II.11.3  Formular autoevaluare cadre didactice 

Anexa II.11.4  Evaluarea atmosferei din departamente 

Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.4_Taxe_scolarizare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.5_Bilant_Financiar_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.9_Situatia_financiara/Anexa_II.9.6_Taxe_administrative.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.1.a%20Plan%20de%20cercetare%20DIE%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.1.b%20Plan%20de%20cercetare%20DMI%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.2%20Strategia%20de%20cercetare%20FSTU%20Tg-Mures.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.3.a%20Directii%20de%20cercetare%20DIE%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.3.b%20Directii%20de%20cercetare%20DMI%202019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.4_Teme_de_cercetare_actuale_FSTU.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA/Anexa_II.10.5.1_ACFA_statut.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA/Anexa_II.10.5.2_Hot_Senat_755_ACFA.PDF
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA/Anexa_II.10.5.3_ACFA%20Lista%20membrilor.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA/Anexa_II.10.5.4_ACFA%20Plan%20de%20cercetare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA/Anexa_II.10.5.5_ACFA%20Raport%20de%20cercetare%202018-2020.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.6_Centru_Cercetare_MatInfo
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.6_Centru_Cercetare_MatInfo/Anexa_II.10.6.1_Statut%20MATINFO.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.6_Centru_Cercetare_MatInfo/Anexa_II.10.6.2_Act%20aditional%20statut%20MATINFO.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.6_Centru_Cercetare_MatInfo/Anexa_II.10.6.3_Research_Plan_MatInfo_2019-2023.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.5_Centru_Cercetare_ACFA/Anexa_II.10.5.4_ACFA%20Plan%20de%20cercetare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.7_Adeverinta_IPC_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.8_Centralizator_granturi_DIE_2021.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.9_Centralizator_granturi_DMI.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.1_Laborator_243.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.2_Laborator_312.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.3_Laborator_309.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa_II.10.10_Laboratoare_de_Cercetare/Anexa_II.10.10.4_Laborator_047.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.11%20Extras%20PV%20Departament%20-%20teme%20cercetare%2030.04.2019.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.12_Lista_laboratoarelor_de_cercetare.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.14_Centralizator_publicatii_DIE.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.15_Centralizator_publicatii_DMI.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.16_Conferinte_in_domeniul_programului_de_studiu.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.17_Conferinte_FSTU_2019-2020.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.18_Comunicari_stiintifice_Studentesti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.19_Grant_Accenture_Contract.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.10_Cercetare/Anexa%20II.10.20_Rezultate_exceptionale_studenti_TST.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.1_Raport_CEAC_Facultate_2020.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.2_Chestionar_evaluare_nivel_satisfactie_studenti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.3_Formular_si_metodologie_autoevaluare_cadre_didactice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.4_Evaluarea_atmosferei_din_departamente.pdf


Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca  Programul de studiu: Tehnologii și sisteme de telecomunicații 

 

55 

Anexa II.11.5 Procedura evaluare cadre didactice de către studenți 

Anexa II.11.6 Rezultate evaluare cadre didactice de către studenți 

Anexa II.11.7 Măsuri de îmbunătățire a mediului de învățare și a prestației cadrelor didactice 

Anexa II.11.8 Comisii de asigurare a calității programelor de studiu 

Anexa II.11.9 Exemple procese verbale evaluare colegială 

 

 

Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.5_Procedura_evaluare_cadre%20_didactice_de_catre_studenti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.6_Rezultate_evaluare_cadre_didactice_de_catre_studenti.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.7_Masuri_de_imbunatațire_a_mediului_de_invatare_si_a%20prestatiei_cadrelor_didactice.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.8_Comisii_de_asigurare_a_calitatii_programelor_de_studii.pdf
Anexe%20II/Anexa_II.11_Managementul_calitatii/Anexa_II.11.9_Exemple_evaluare_colegiala

