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UNIVERSITATEA SAPIENTIA 

 
Evaluarea situației Universității Sapientia în anul 2021 este prezentată în acest 

Raport al Rectorului1.  
Activitatea în cadrul instituției a fost puternic afectată de pandemia prelungită și în 

acest an. În al doilea semestru al anului universitar 2020/2021, instituția și-a continuat 
activitățile online, iar apoi, în conformitate cu decizia Senatului, activitățile educaționale ale 
anului universitar 2021/22, inclusiv organizarea evaluărilor semestriale și a examenelor 
finale, s-au desfășurat în mare parte în forma cu frecvență, respectiv în mai mică măsură în 
sistem hibrid, în timp ce înscrierea la admitere și examenele s-au desfășurat online. 
Activitățile de mobilitate au rămas în continuare sub nivelurile anterioare pandemiei, marea 
majoritate a conferințelor și a altor evenimente fiind organizate online. În general, deși 
aplicarea consecventă a măsurilor epidemiologice și a dispozițiilor de menținere a prezenței 
fizice a provocat unele tensiuni atât în rândul personalului, cât și în al studenților, nu au 
existat întreruperi în funcționarea instituției. 

Cea de-a 20-a aniversare a fondării Universității a fost un eveniment marcant al anului 
2021. Evenimentul de trei zile, organizat la Miercurea Ciuc și Băile Homorod, a fost o 
sărbătoare de amploare pentru comunitatea universitară și oaspeții noștri, în cadrul căreia 
a avut loc o alergare comunitară, expoziții, concerte, discuție pe podium, ceremonie de gală 
și o cină cu muzică și dans.  

Pregătirea pentru evaluarea periodică al calității în cadrul Universității și pregătirea 
pachetelor de autoevaluare pentru instituție, respectiv specializările care urmează a fi 
supuse evaluării a fost o sarcină importantă în acest an.  

Activitățile planificate pentru anul 2021 sunt prevăzute în Principiile strategice de 
dezvoltare (2021-2030), aprobate de Senat în luna mai a anului 2021, și în Planul operațional 
2021, implementarea căruia a fost analizată de Senat în cadrul ședinței sale din 25 februarie 
2022.  
 
OBIECTIVELE PRINCIPALE:   
Stabilizarea ofertei educaționale și îmbunătățirea calității educației au vizat reducerea 
expansiunii cantitative continue a cursurilor, dezvoltarea intensivă privind calitatea și 
excelența conținutului educației, și consolidarea programelor de studii existente, prin 
următoarele activități: 

- pregătirea pentru evaluarea calității instituției, respectiv derularea evaluării externe. 
În cadrul evaluării instituționale, derulate în perioada 14-18 februarie 2022 în urma 
cererii înaintate în decembrie 2021, Agenția Română de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior (ARACIS) a evaluat a șase programe de studiu de licență și un 
program de studiu de master: 
Tehnologia construcțiilor de mașini, Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Literatură 
universală și comparată - Limba și literatura engleză, Ingineria produselor alimentare, 

 
1 Documentele utilizate pentru întocmirea raportului: Raportul asupra cercetării științifice în cadrul 
Universității Sapientia în perioada 2020-21, rapoartele privind activitățile Erasmus+ și Programul Makovecz 
pentru anul universitar 2020/2021, datele privind gradul de acoperire a personalului didactic în primul 
semestru al anului universitar 2021/2022, raportul privind managementul anului universitar 2020/2021, 
datele dosarului de autoevaluare pentru acreditare din anul 2021/2022. 
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Comunicare și relații publice (Miercurea Ciuc), Marketing, Studii de film (master), 
respectiv a avut loc și evaluarea instituțională generală a universității, printr-o 
procedură "mixtă" (combinând evaluarea online și cea la fața locului). 

- acreditarea unor programe de studiu de licență: simultan cu acreditarea 
instituțională a fost depusă cererea privind acreditarea specializării Agricultură din 
Sfântu Gheorghe, iar evaluarea externă a programului de studiu s-a încheiat cu succes. 

- reacreditarea unor programe de studiu de licență: a avut loc evaluarea periodică a 
programelor de licență Automatică și informatică aplicată, Sociologie, Limba și literatura 
română – limba și literatura engleză, iar evaluarea specializărilor Economie generală, 
Informatică și Inginerie și management în alimentație publică și agroturism se află în 
pregătire. 

- lansarea unor noi programe de licență: a fost finalizat dosarul pentru specializarea 
Sport și performanță motorică, care urmează a fi lansată la Sfântu Gheorghe, și pentru 
specializarea Informatică aplicată în ingineria mediului, care va înlocui programul de 
studiu Ingineria mediului. 

- reacreditarea unor programe de studiu de master – procesul de reacreditare a 
programului de master Protecția și monitorizarea mediului se află în curs.  

- a fost acreditat un nou program de studiu de master (Carieră judiciară). 
- dezvoltarea relațiilor internaționale: programele Makovecz și Erasmus+ în desfășurare, 
noi contracte de cooperare interinstituțională: punerea în aplicare se află în curs, deși 
numărul de mobilități rămâne sub nivelurile anterioare. 
- a început dezvoltarea unei structuri autonome pentru Departamentul de Specialitate cu 
Profil Psihopedagogic, subordonată Senatului, prin dezvoltarea administrației 
departamentului și facilitarea funcționării Consiliului Departamentului. Pentru gestionarea 
mai eficientă a programelor de formare psihopedagogică sunt necesare discuții 
suplimentare cu departamentul și cu persoanele din conducerile facultăților. 
- înființarea școlilor doctorale: a fost evaluată situația cadrelor didactice abilitate, și au 
fost identificate domeniile de specializare ale școlilor doctorale care pot fi înființate. 
- dezvoltarea activităților de promovare a talentelor: În cadrul CCȘS ale facultăților și al 
CCȘS din Transilvania, secțiunile Agricultură și Tehnologie, care s-au desfășurat online în 
primăvara anului 2021, 49 de studenți au fost nominalizați pentru ediția din 2023 a CCȘS din 
Ungaria (OTDK). Au început pregătirile pentru secțiunea Informatică a CCȘS din Ungaria, 
ediția 2023, care va avea loc la Târgu Mureș, iar organizarea CCȘS ale facultăților din 2022 și 
a CCȘS din Transilvania, secțiunile Agricultură și Tehnologie, este în curs de desfășurare. 
Pentru a încuraja activitățile de promovare a talentelor, în cadrul instituției a fost introdusă 
sporul pentru excelență în activitatea didactică, destinat cadrelor didactice ca instrument de 
motivare, cu un accent deosebit pe evaluarea realizărilor în domeniul promovării talentelor. 
- s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea resurselor 
umane: în 2021, universitatea a angajat 11 noi cadre didactice (1 profesor, 2 conferențiari 
universitari, 8 lectori universitari) și 10 asistenți universitari aflați la începutul carierei, iar 
12 cadre didactice (2 profesori, 10 conferențiari universitari) au fost promovate în urma a 
două examene de promovare. În acest an, Universitatea a sprijinit abilitarea a 3 cadre 
didactice prin rambursarea taxei de abilitare. Sistemul de salarizare diferențiat și competitiv, 
bazat pe performanță, a fost completat cu un spor pentru performanța în activitatea 
științifică, pe lângă sporul pentru performanța în activitatea didactică. 
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- dezvoltarea activității de cercetare: s-a numărat printre obiectivele noastre principale 
îmbunătățirea vizibilității activităților științifice ale Universității, precum și stimularea 
activităților desfășurate în cadrul centrelor de cercetare ale departamentelor, prin 
concentrarea și îmbunătățirea calității cercetării științifice realizate în cadrul Universității, 
respectiv prin înființarea unor centre de cercetare de excelență. A fost adoptată Strategia de 
cercetare a Universității pe termen mediu și Codul de Etică al Cercetării, și au fost luate 
măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți clasificarea și vizibilitatea Universității. 
- acreditarea programului de studiu Agricultură reprezintă o etapă importantă în 
dezvoltarea structurii din Sfântu Gheorghe, iar pentru specializarea Sport și performanță 
motorică se pregătește resolicitarea autorizației de funcționare. În toamna anului 2021 a fost 
lansată specializarea Sculptură și pictură, programul de studiu al Universității din Pécs 
(Ungaria), iar pentru coordonarea activităților legate de această locație a fost înființat 
Consiliul Centrului de Studii din Sfântu Gheorghe. 
- cel mai important pas în dezvoltarea relațiilor instituționale a fost înființarea 
consorțiului Pro Bono Publico, fondat de instituțiile din rețeaua transilvăneană a 
universităților private independente (Universitatea Sapientia – Universitatea Creștină 
Partium – Institutul Teologic Protestant). Am semnat un acord de cooperare cu Universitatea 
de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I. al României”, iar un 
acord instituțional cu Universitatea Tokaj-Hegyalja din Sárospatak este în curs de pregătire. 
- dezvoltarea angajamentului regional a fost realizată prin participarea la diverse programe 
comunitare, prin crearea unor parteneriate cu instituții și întreprinderi din regiune, și prin 
organizarea unor evenimente universitare care să se adreseze comunităților locale. 
- în contextul dezvoltării organizaționale, a fost lansat cu succes noul website al 
Universității, și s-au înregistrat îmbunătățiri și în comunicarea internă și externă. A fost 
înființat Centrul de Informatică, care este coordonat de un director care are gradul unui 
prorector. Dezvoltarea sistemului Alumni și a bazei de date online aferente nu a putut fi 
finalizată conform planificării din cauza unor întârzieri în dezvoltarea bazei de date online. 
- în ceea ce privește dezvoltarea economică, unul dintre principalele obiective a fost 
punerea în aplicare a majorării salariale și obținerea resurselor bugetare necesare pentru 
aceasta. Sistemul sporului pentru excelență în activitatea didactică a fost restructurat într-
un sistem cu trei piloni: sporul pentru excelență în activitatea științifică (SEAC), sporul 
pentru excelență în activitatea didactică (SEAD) și sporul pentru performanță (SEP), și a fost 
realizată evaluarea cererilor conform noului sistem. 
- dezvoltarea infrastructurii universitare prin următoarele activități: 

- crearea unei hale de laborator la Târgu Mureș: a fost formulată tema pentru 
proiectare, și au fost obținute autorizațiile necesare pentru investiție. 

- continuarea lucrărilor de renovare a clădirii din Miercurea Ciuc - faza a II-a a 
investiției (termoizolație, geamuri termopan, relocarea intrării, renovarea exterioară a 
clădirii, renovarea interioară a etajelor 0, I și mezanin) a fost finalizată, dar lucrările nu 
au fost încă preluate. 

- campusul din Sfântu Gheorghe: a început elaborarea proiectului de construcție. 
 
PROGRAME DE STUDIU, NUMĂRUL DE STUDENȚI 
În anul universitar 2021/2022, în cadrul celor trei facultăți din Cluj-Napoca, Târgu 
Mureș/Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc funcționează 32 de programe de studii de licență 
(dintre care 28 sunt acreditate) și 12 programe de studii de master, cu un număr total de 
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2245 de studenți (1917 la licență și 328 la master), ceea ce înseamnă o scădere cu 5% față 
de anul universitar precedent. 
 

Facultatea, 
locația 

Programul de studiu 
Anul 

lansă-
rii 

Nr. 
studenți 

2019/ 
2020 

Nr. 
studenți 

2020/ 
2021 

Nr. 
studenți 

2021/ 
2022 

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

Economie agroalimentară (A) 2001 32 37 37 

Contabilitate și informatică de gestiune (A) 2001 83 79 78 

Economie generală (A) 2002 42 36 38 

Informatică economică (A) 2013 78 79 81 

Marketing (A) 2010 42 38 39 

Limba și literatura română – Limba și 
literatura engleză (A) 

2001 35 46 37 

Literatura universală și comparată – Limba 
și literatura engleză (A) 

2010 34 45 36 

Comunicare și relații publice (A) 2003 64 66 61 

Sociologie (A) 2001 35 42 37 

Resurse umane (A) 2014 31 27 27 

Ingineria mediului (A) 2002 10 6 3 

Ingineria produselor alimentare (A) 2002 80 70 70 

Inginerie genetică (A) 2014 58 55 43 

Inginerie și management în alimentația 
publică și agroturism (A) 

2010 47 50 44 

Traducere și interpretare – master 2013 30 28 27 

Leadership și management în economia 
agrară – master 

2015 42 46 27 

Economie aplicată și finanțe – master 2015 26 37 39 

Biotehnologii sustenabile – master  2013 22 25 29 

Comunicare și relații publice – master  2013 58 59 63 

 Total Miercurea Ciuc  849 871 815 

Facultatea 
de Științe 
Tehnice și 
Umaniste, 
Târgu Mureș 

Automatică și informatică aplicată (A) 2001 73 78 69 

Informatică (A) 2001 198 195 186 

Mecatronică (A) 2001 108 102 88 

Calculatoare (A) 2001 121 119 116 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații (A) 2009 14 22 28 

Tehnologia construcțiilor de mașini (A) 2009 77 68 67 

Comunicare și relații publice (A) 2002 99 111 104 

Traducere și interpretare (A) 2008 106 122 107 

Servicii și politici de sănătate publică (A) 2010 51 53 69 

Horticultură (A) 2002 65 62 56 

Peisagistică (A) 2012 80 78 90 

Agricultură (Sfântu Gheorghe) 2015 49 57 56 

Silvicultură (Sfântu Gheorghe) 2020 0 28 40 

Dezvoltarea aplicațiilor software – master  2013 32 43 31 

Protecția plantelor – master  2013 20 29 31 

Sisteme mecatronice avansate – master  2013 17 25 16 

Sisteme de control inteligente – master  2013 16 16 9 

 Total Târgu Mureș  1126 1214 1154 

Facultatea 
de Științe și 
Arte, Cluj-
Napoca 

Știința mediului (A) 2002 36 24 19 

Cinematografie, fotografie, media (A) 2003 75 75 67 

Relații internaționale și studii europene (A) 2005 35 36 31 

Drept (A) 2010 78 79 82 

Artele spectacolului (Coregrafie) 2020 0 15 21 

Diplomație și studii interculturale – master  2014 16 16 16 

Studii de film – master  2015 20 22 25 
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Facultatea, 
locația 

Programul de studiu 
Anul 

lansă-
rii 

Nr. 
studenți 

2019/ 
2020 

Nr. 
studenți 

2020/ 
2021 

Nr. 
studenți 

2021/ 
2022 

Protecția și monitorizarea mediului – 
master  

2016 11 13 15 

Total Cluj-Napoca  271 280 276 

Total  
Sapientia 

  2246 2365 2245 

 
Cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2021/2022 au fost aprobate de 

Consiliul Director al Fundației Sapientia. În acest an universitar, Universitatea Sapientia a 
scos la concurs 1157 de locuri la programele de licență – 572 la buget, 515 cu taxă, 70 cu taxă 
integrală – și 296 de locuri la programele de master – 175 la buget, 121 cu taxă. În urma 
examenelor de admitere din sesiunile de vară și toamnă, 94% din locurile bugetate la nivel 
licență și 62,2% din totalul locurilor au fost ocupate, ceea ce reprezintă o scădere de 
aproximativ 3% față de anul precedent. La nivel de master 83,4% din locurile bugetate și 
55,7% din totalul locurilor au fost ocupate, ceea ce reprezintă o scădere de 12%. 

În vara anului 2021 studenți de la 30 de programe de licență și 12 programe de 
master și-au susținut examenele finale la Universitatea Sapientia, și niciun student de la 
specializările noastre nu și-a susținut examenul final la o altă universitate. Rezultatele 
examenelor finale au rămas bune (aproximativ 82% din cei 379 de absolvenți au promovat 
examenul final). La programele de master 95 din cei 115 absolvenți, adică 83% și-au susținut 
cu succes lucrarea de master. 

În general, indicatorii privind angajarea absolvenților sunt similari cu cei din anii 
precedenți, 54,9% s-au încadrat în muncă în domeniul de specialitate absolvit, și în jur de 
36,2% și-au continuat studiile (valoarea medie a ultimilor 3 ani), dar există diferențe mari 
între diferite specializări. Ratele de angajare ale absolvenților de la specializările 
Informatică, Automatică și informatică aplicată, Calculatoare, Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Mecatronică și Ingineria produselor alimentare sunt deosebit de ridicate și stabile 
(peste 70%), dar la alte specializări există o mare variație între datele diferitelor promoții. 

Principiile de bază ale sistemului de burse aplicat la Universitatea Sapientia au rămas 
neschimbate, conform cărora studenții pot aplica pentru burse de merit, burse de studiu, 
burse sociale și burse ocazionale. Cuantumul burselor a rămas neschimbat și în acest an 
universitar (normativa de 257 RON/student, 500/400/220 RON pe lună pentru fiecare tip 
de bursă). Suma alocată pentru burse a fost stabilită proporțional cu o treime din numărul 
de studenți eligibili pentru burse, ca și în anii anteriori. Dintre cei 2063 de studenți eligibili, 
542 au primit burse în primul semestru, iar 524 de studenți au beneficiat de diferite tipuri 
de burse datorită cumulului de burse. 

Ca și în anul precedent, Universitatea asigură cazare studenților în condiții adecvate 
și la prețuri rezonabile în căminele de 297 de locuri din Miercurea Ciuc, respectiv în cel de 
256 de locuri din Târgu Mureș. La Sfântu Gheorghe 62 de locuri sunt disponibile pentru 
studenți în 20 de camere ale hotelului și căminului Fidelitas. Facultatea de Științe și Arte din 
Cluj-Napoca închiriază și oferă cazare pentru 35 de studenți în Centrul Diakónia și în clădirea 
Collegium Iuridicum, colegiul de specialitate al Universității înființat cu sprijinul statului 
maghiar și inaugurat în noiembrie 2018, cu 24 de locuri. 
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PERSONALUL DIDACTIC ȘI ADMINISTRATIV 
În primul semestru al anului universitar 2021/2022 numărul cadrelor didactice 

titulare a crescut (+8) față de anul universitar precedent, iar numărul posturilor didactice a 
crescut cu 4 (în condițiile menținerii normelor didactice, mărite cu 1 oră). Astfel în primul 
semestru al anului universitar 207 din cele 402 de posturi didactice au fost ocupate de cadre 
didactice cu funcția de bază la Universitate, care dețin titlul de doctor. În general, la începutul 
anului academic 63% din posturile didactice aferente programelor de studii de licență erau 
ocupate de cadre didactice cu funcția de bază la Universitate (față de procentul prevăzut de 
70%), dintre care 41% dețineau titlul de profesor sau conferențiar universitar. La începutul 
anului universitar indicatorii de acreditare cu privire la cadrele didactice au fost îndeplinite 
doar în cazul a 15 programe de licență, iar transferul resurselor umane existente se 
realizează în mod obișnuit la specializările care se află în curs de acreditare. Universitatea 
asigură suplinirea posturilor vacante prin contractarea cadrelor didactice proprii, respectiv 
cadre asociate din țară și din Ungaria (aprox. 155 de persoane), și angajează 13 asistenți 
profesori fără titlul de doctor, prin contract de muncă încheiat pe perioadă determinată. 
 

Situația posturilor didactice în semestrul I al anului universitar 2021/2022 

Facultatea/Locația 
Miercurea Ciuc 

 
Târgu Mureș 

 
Cluj-Napoca 

 
Total* 

 

Postul didactic 

Cu 
funcția 

de 
bază 

Posturi 
vacante 

Total 
posturi 

Cu 
funcția 
de bază 

Posturi 
vacante 

Total 
posturi 

Cu 
funcția 
de bază 

Posturi 
vacante 

Total 
posturi 

Cu 
funcția 
de bază 

Posturi 
vacante 

Total 
posturi 

Profesor universitar 9 6 15 10 7 17 6 1 7 25 14 39 

Conferențiar univ. 18 7 25 25 13 38 12 6 18 55 27 82 

Lector universitar 46 43 89 59 34 93 18 18 36 126 103 229 

Asistent profesor 1 13 14 0 34 34 0 4 4 1 51 52 

 74 69 143 94 88 182 36 29 65 207 195 402 

* Include posturile didactice ale Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

 Începând cu semestrul II. al anului universitar 2021/2022 Universitatea Sapientia a 
angajat 6 cadre didactice noi (printre care un profesor Makovecz), respectiv a promovat 7 
cadre didactice, astfel numărul cadrelor didactice cu funcția de bază la instituție este 212. 
Mărirea personalului didactic va continua și în următorul semestru cu scoaterea la concurs 
a 7 noi posturi pentru cadre didactice, respectiv 8 examene de promovare. 
Numărul personalului administrativ (personal didactic auxiliar, personal administrativ 
economic și personal de asistență, inclusiv personalul căminelor) este de 184. 
 
ACTIVITATEA DE CERCETARE 
 În ianuarie 2022 Universitatea Sapientia a ocupat locul 3531 în clasamentul 
Webometrics la nivel mondial (în ianuarie 2021 era pe locul 3278, în timp ce în ianuarie 
2020 pe locul 5221), iar în România se află pe locul 28 (în 2021 s-a clasat pe locul 26, în 
2020 pe locul 38). Din imaginea generală a clasamentului se poate constata că Universitatea 
Sapientia a coborât ușor atât la nivel mondial, regional, cât și național, dar această coborâre 
nu este una semnificativă: la nivelul Uniunii Europene înseamnă 30, la nivel regional 16, iar 
în România 2 locuri. Sperăm ca în următorii ani nu numai că va recupera, dar va și urca în 
clasament, așa cum arată și saltul în clasamentul Excellence Rank din 2021, care s-a menținut 
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și în 2022. În alte clasamente internaționale Universitatea Sapientia se situează în jurul 
locului 20. 

Conform Raportului de cercetare universitară (2020 și 2021), care cuprinde 
rezultatele cercetării științifice din ultimii doi ani, există o tendință de îmbunătățire în 
privința articolelor, care reflectă realizările cadrelor universitare, și care sunt publicate în 
reviste de specialitate, listate de asemenea în principalele baze de date internaționale. În 
total 797 de publicații științifice au fost publicate de cadrele didactice ale Universității 
Sapientia, dintre care 150 de articole sunt listate pe Web of Science, cea mai prestigioasă 
platformă pentru reviste științifice clasificate ISI. Numărul de publicații cu cea mai înaltă 
clasificare (73) a crescut în continuare: 41 (+3) dintre acestea au fost publicate în reviste 
Q1 și 32 (+15) în reviste D1. În ceea ce privește numărul de articole de specialitate pe site-
ul Web of Science, numărul de articole publicate de cele mai prestigioase edituri la nivel 
internațional este, de asemenea, semnificativ: majoritatea articolelor D1 și Q1 au fost 
publicate de Elsevier (18 articole), Springer-Nature (20 de articole), Wiley (8 articole), MDPI 
(32 de articole) și Taylor & Francis (5 articole). 

Vizibilitatea activității științifice din cadrul Universității, de asemenea, a fost 
îmbunătățită considerabil. Din cei 204 de cadre didactice cu funcția de bază la instituție, 
înregistrate în sistemul Google Scholar Citation, 199 au cel puțin o citare, iar 72 au peste 100 
de citări. Numărul total al citărilor Google Scholar în data de 17 martie 2022 a fost de 15 105 
(inclusiv citările profesorilor Makovecz). Astfel, Universitatea se situează pe locul 26 la nivel 
național și pe locul 2307 la nivel mondial. În prezent, 204 de cadre didactice cu funcția de 
bază la Universitatea Sapientia sunt prezente pe ResearchGate (RG) cu 1242 de publicații, 
iar 16 cadre didactice cu funcția de bază la instituție au punctaje RG de peste 20, ceea ce 
înseamnă recunoaștere internațională și puncte valoroase în  concursurile pentru granturi 
UE. 

În 2021, 7 cadre didactice ale Universității au obținut recunoaștere profesională. Dr. 
ANTAL Margit, profesor asociat al Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș, 
a primit medalia de aur al OTDT (Consiliul Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria), dr. 
KÁSA Zoltán, profesor emerit, a primit medalia Arany János a Academiei Maghiare de Arte, 
iar prof. dr. KOVÁCS Kázmér, a primit premiul Academiei Maghiare de Arte pentru 
arhitectură. Lect. univ. FELMÉRI Cecília a câștigat marele premiu al Festivalului Internațional 
de Film Al Este din Peru pentru lungmetrajul său Spirál (Spirală) și Premiul pentru Cultura 
contemporană maghiară din Transilvania. Dr. TONK Márton a devenit profesor onorific al 
Universității din Óbuda, și a primit placheta memorială Gróf Mikó Imre a Societății Muzeului 
Ardelean. Conf. univ. dr. MÁTHÉ István de la Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane 
și Inginerești din Miercurea Ciuc a obținut premiul de excelență al Universității Sapientia 
dedicat cadrelor didactice, iar dr. habil. TONK Szende, conferențiar, a fost decorat cu medalia 
Herman Ottó a Societății Maghiare de Științe Naturale. Academia Maghiară de Arte a acordat 
un certificat de recunoaștere Departamentului de Media din cadrul Universității Sapientia 
pentru nivelul de calitate remarcabil al educației artistice.  

Cadrele didactice de la Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești 
din Miercurea Ciuc au înregistrat un nou brevet în acest an: Tulpina de Bacillus sp. SZE102A 
utilizată în procesul de însilozare a plantelor furajere. 

În perioada 2020-2021, cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea Sapientia 
au avut 13 proiecte externe majore de cercetare, derulate prin intermediul administrației 
universității (partea Universității Sapientia pentru întreaga perioadă de derulare fiind de 2 
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953 937 RON). În această perioadă, un singur cadru didactic al universității a participat (în 
calitate de membru) la un proiect de cercetare de anvergură anunțat de Autoritatea 
Națională pentru Cercetare Științifică, dar în urma evaluării propunerilor depuse cu ocazia 
ultimului apel de concurs alte două cadre didactice, de asemenea, au obținut finanțări 
nerambursabile semnificative. În același timp, în perioada în cauză cadrele noastre didactice 
au fost/sunt implicate în alte 46 de proiecte de cercetare externe (în calitate de director de 
proiect sau membru al echipei), respectiv au primit un anumit tip de grant de cercetare. Se 
poate constata faptul că, deși în ultimii ani majoritatea acestor proiecte de 
cercetare/granturi (aproape 80%) au fost finanțate de instituții din Ungaria, numărul 
proiectelor de cercetare și al burselor finanțate din alte surse (municipalități, UE etc.) a 
crescut în perioada 2020-2021. 

În cadrul departamentelor și grupurilor de departamente funcționează 15 centre de 
cercetare cu acreditare internă. În mai 2021 s-a încheiat noul Program Universitar de 
Cercetare, anunțat în ianuarie 2019 de Institutul Programelor de Cercetare, pentru care au 
putut aplica doar centrele de cercetare acreditate de Senat, cu un buget de minim 10 000 de 
euro. Valoarea totală a celor 7 proiecte de cercetare finanțate prin această structură este de 
326 000 RON. Scopul reorganizării finanțării este de a permite Centrelor de cercetare 
Sapientia să contribuie la prestigiul științific al universității, asumându-și un rol și în 
dezvoltarea capacității antreprenoriale din țară, respectiv în exploatarea socio-economică a 
rezultatelor de cercetare obținute. În cadrul programului, care a fost relansat în același 
structură în toamna anului 2021, 6 centre de cercetare ale Universității Sapientia au obținut 
finanțare de câte 10 000 de euro fiecare. Unul dintre primele beneficii ale noului model de 
finanțare a cercetării este calitatea superioară a propunerilor de proiecte primite din partea 
centrelor de cercetare, în comparație cu anii precedenți.   

Cu toate că participarea la conferințe științifice și evenimente artistice a fost strict 
limitată de pandemia Covid-19, tendința s-a îmbunătățit în ultimul an. În timp ce în 2020 au 
fost înregistrate doar 167 de participări științifice și 10 participări artistice, în 2021 numărul 
participărilor la conferințe a fost de 365, dintre care 274 la evenimente internaționale și 91 
la conferințe naționale sau locale. De asemenea, s-a constatat o creștere a prezenței la 
festivaluri și expoziții de artă: cadrele didactice ale Departamentului de Media au înregistrat 
40 de participări – 15 internaționale și 25 naționale sau locale – la festivaluri și evenimente 
artistice. Marea majoritate a acestor evenimente au avut loc online. Institutul Programelor 
de Cercetare continuă să sprijine participarea cadrelor didactice la conferințe internaționale 
și festivaluri artistice, dar o bună parte a granturilor acordate pentru conferințe nu au fost 
utilizate din cauza neparticipării la evenimente sau a organizării acestora în spațiul online. 

În 2020 au avut loc 24 de evenimente științifice, care au fost organizate de 
departamentele universității în cadrul facultăților, în calitate de unic organizator sau în 
parteneriat cu alte institute. În 2021 numărul acestor evenimente a crescut la 48. 

În 2021, Universitatea Sapientia a organizat secțiunea de Științe Tehnice a Conferinței 
Cercurilor Științifice Studențești din Transilvania, precum și secțiunea de Științe Umane și 
Sociale a Conferinței Cercurilor Științifice Studențești de la Târgu Mureș în mediul online. 
Conferințele CȘS ale facultăților din Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, precum și 
secțiunea de Științe Agricole a CCȘS din Transilvania au fost organizate, de asemenea, în 
format online în primăvara anului 2021. 118 de studenți au participat la CCȘS organizate la 
nivelul facultăților cu un total de 114 lucrări, dintre care 35 de lucrări au fost nominalizate 
pentru ediția din 2023 a OTDK (Conferința Cercurilor Științifice Studențești din Ungaria) în 
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domeniul științelor umaniste și reale. În 2021, 66 de studenți ai Universității Sapientia au 
participat la sesiunile OTDK cu 55 de lucrări, dintre care 21 au fost premiate. De asemenea, 
studenții au obținut rezultate semnificative în cadrul mai multor concursuri internaționale 
de știință sau festivaluri de artă. Printre exemple se numără: 

Echipa Innovative Future, formată din trei studenți ai Universității Sapientia, a câștigat locul I la 
competiția internațională Smart City Challenge 2021 a Mathias Corvinus Collegium (MCC) cu dezvoltarea unui 
pachet de sate inteligente (smart village). 

Filmul de absolvire intitulat Játsszuk tovább (Să jucăm mai departe), realizat de FARKAS Ágnes Anna, a 
câștigat premiul cel mare al competiției filmelor locale din cadrul Festivalului Internațional de Film 
Transilvania (TIFF). 

În finala Concursului Național de Studiu de Caz în Controlling echipa Facultății de Științe Economice, 
Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc s-a clasat pe locul al treilea în decembrie 2021, câștigând și 
premiile în bani oferite de Morgan Stanley și Groupama Asigurări. Aceeași echipă a obținut locul al doilea la cea 
de-a XIX-a ediție a Concursului Național de Studii de Caz în Finanțe. 

La cea de-a 29-a ediție a Festivalului de Film Alter-Native au fost premiați foști studenți ai 
Departamentului de Media: BUZÁSI Gyopár a câștigat premiul juriului, iar DUNAI László a fost editorul filmului 
intitulat Pannónia dicsérete (Elogiul Pannoniei) care a câștigat marele premiu al festivalului. 

Studenții care au obținut rezultate științifice remarcabile – 9 studenți de la nivel 
licență, respectiv master – au fost premiați și în acest an de către Universitate cu premiul 
Sapientia Maximus. 

Ca urmare a reglementărilor și modificărilor organizatorice adoptate în 2019 privind 
activitățile Editurii Scientia, s-au înregistrat progrese în direcția obiectivelor stabilite 
anterior: transparentizarea și eficientizarea editurii, promovarea publicațiilor electronice și 
creșterea prestigiului internațional al revistei academice Acta Universitatis Sapientie.  

În anii 2020 și 2021, Editura Scientia a publicat în total 73 de publicații - 27 de cărți 
(5 Cărți Sapientia, 2 Workshop-uri, 15 Note, 4 Manuale, 1 Istoria Științei), 38 de numere ale 
revistei Acta Universitatis Sapientiae și 8 numere din revista Viața Juridică Transilvană. 
Datorită colaborării cu Biblioteca și Centrul de Informare al MTA (Academia Maghiară de 
Științe), un total de 44 de cărți Scientia au fost adăugate în Repozitoriul REAL al MTA 
începând cu toamna anului 2019. 

Seriile revistei universitare Acta Universitatis Sapientiae sunt listate în peste 60 de 
baze de date internaționale. Printre acestea, cele mai importante sunt SCImago 
(Mathematica, Philologica), SCOPUS (Mathematica, Philologica), Clarivate Analitics Web of 
Science ESCI (Mathematica, Informatica, Film and Media Studies), precum și alte baze de date 
prestigioase (EBSCO, ProQuest, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, Genamics Journal 
Seek). În 2020 seriile Mathematica și Philologica au obținut clasificare Q3 din partea 
SCImago. 

Datorită parteneriatului reînnoit cu firma DeGruyter/Sciendo, respectiv contractului 
încheiat cu baza de date CEEOL (Central and Eastern European Online Library), care include 
și cărți electronice, cifrele de descărcare ale publicațiilor Editurii Scientia sunt în creștere 
continuă.  

Din datele și tendințele prezentate în Raportul de cercetare reiese clar că, deși nu 
putem raporta deocamdată succese majore pentru anul 2021, există o consolidare a 
realizărilor și se efectuează pregătiri serioase în privința căii de urmat. Aceste rezultate stau 
la baza Strategiei de cercetare pe termen mediu, întocmit în 2021, care stabilește concret 
etapele actuale și viitoare ale consolidării și dezvoltării continue.  
 
ASPECTE ORGANIZAȚIONALE 
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După încheierea alegerilor universitare din anul academic 2020-2021 nu au existat 
schimbări organizaționale. Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) 
are un nou director, prof. univ. dr. TÓDOR Erika Mária, iar Senatul a numit membrii 
Consiliului Centrului de Studii din Sfântu Gheorghe.  

Senatul a aprobat Regulamentul Centrului de Informatică din cadrul Universității 
Sapientia. Coordonarea centrului este în responsabilitatea directorului pentru informatizare 
și comunicare universitară (echivalent cu funcția de prorector). 

În decembrie 2021 a fost lansat noul site al Universității, optimizat și pentru aplicații 
mobile. Noul site a permis publicarea online a documentației necesare pentru evaluarea 
instituțională, ceea ce a contribuit în mod semnificativ la asigurarea transparenței 
Universității și la succesul procesului de evaluare.  
 
RELAȚII INSTITUȚIONALE 

Începând cu anul 2021 a fost pus în aplicare un nou program Erasmus pentru 
următorul ciclu bugetar de 7 ani. Universitatea Sapientia a obținut din partea Comisiei 
Europene Carta Erasmus pentru învățământul superior (Erasmus Charter for Higher 
Education, ECHE) pentru ciclul de programe 2021-2027, care conferă dreptul de a participa 
la toate activitățile Erasmus, în conformitate cu principiile promovate de noul program. Până 
în anul universitar 2020/21, Universitatea Sapientia a desfășurat un total de 1630 de 
mobilități outgoing în cadrul programului Erasmus, dintre care 1619 de mobilități în țările 
participante la program (KA103) și 11 de mobilități în țările partenere (KA107). 

În prezent, Universitatea Sapientia are 154 de contracte interinstituționale Erasmus+ 
valabile cu 54 de instituții din 19 țări, inclusiv cu Colegiul Universitar Maghiar din 
Transcarpatia II. Rákóczi Ferenc (în cadrul unui concurs de proiecte destinat specific pentru 
colaborări cu țări din afara UE). Contractele instituționale digitale cerute de noul program 
sunt în curs de încheiere. 

În ultimii trei ani, Universitatea Sapientia a beneficiat de granturi Erasmus+ în 
valoare de 1 410 150 EUR, a căror utilizare se află în curs, conform tabelului de mai jos. 

 
An de 

concurs 
Număr proiect Buget Stare contract 

2019 
2019-1-RO01-KA103-061451 405 685 € în curs 

În curs, în 

valoare de  

1 410 150 

2019-1-RO01-KA107-061450 6 980 € în curs 

2020 
2020-1-RO01-KA103-078211 438 940 € în curs 

2020-1-RO01-KA107-078212 15 280 € în curs 

2021 2021-1-RO01-KA131-HED-

000005171 
543 265 € în curs 

 
Activitățile de mobilitate au fost în continuare grav afectate de pandemie, 

înregistrându-se o scădere semnificativă a cifrelor, chiar și în comparație cu anul precedent, 
care anterior prezentase o tendință constantă de creștere. În anul universitar 2020/21 au 
avut loc 121 (-37) de mobilități: 82 (-7) de studenți au participat la mobilități de studiu sau 
de plasament, 10 (-14) cadre didactice și 29 (-6) colegi din personalul administrativ s-au 
deplasat la universități partenere (notă: mobilitățile STT și STA acordate în ultimii doi ani 
sunt în curs de implementare). Rata de mobilitate a studenților a fost de 3,47% (-0,49%) din 
totalul studenților. Numărul de studenți găzduiți de universitate este, de asemenea, scăzut 
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(3), și același fenomen se observă și în cazul personalului sosit pentru mobilități de predare 
și formare: 6 cadre didactice incoming (-19) și 28 de colegi incoming din personalul 
administrativ (+1) au fost găzduiți de Universitatea Sapientia. În anul universitar 2020/21 
nu s-a finalizat nicio mobilitate în cadrul programului de mobilitate KA107. 

Pentru anul universitar 2020/21, universitatea noastră a avut 8 (+4) propuneri de 
parteneriate strategice de diferite durate, dintre care una este coordonată de Universitatea 
Sapientia.  

Universitatea este membră a trei rețele CEEPUS, dar pentru perioada 2020/21 
agenția națională nu a aprobat un buget pentru mobilități incoming, în organizarea plăților 
există, de asemenea, dificultăți. 

Bugetul pentru programul-cadru de cooperare în domeniul învățământului superior 
din Bazinul Carpatic, anunțat pentru al patrulea an sub denumirea de Programul Makovecz, 
a fost de 61 600 000 HUF pentru anul universitar 2020/2021, termenul de utilizare a 
acestuia fiind prelungit până la sfârșitul anului calendaristic.  

Numărul de instituții partenere a fost de 21, în cadrul cărora s-au îndeplinit 
mobilitățile centralizate mai jos (mobilități semestriale complete, mobilități part-time de o 
lună, călătorii de studiu de o săptămână, respectiv perioade de studiu pentru studenții 
anumitor programe de masterat la o universitate parteneră). Datorită scăderii numărului de 
mobilități ale studenților din cauza situației epidemice, aproximativ 10% din bugetul 
disponibil a fost alocat mobilităților efectuate de studenți. 
 

 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

Nr. de studenți outgoing, din care: 3 63 239 268 39 
    pe semestru întreg 2 6 3 1 10 

    pe 1 lună 0 23 25 22 29 

    călătorie de studiu de 1 săpt. / practică 0 24 211 245 - 

Nr. de studenți incoming, din care: 1 33 25 85 39 
    pe semestru întreg 0 1 3 - 1 

    pe 1 lună 1 6 22 24 11 

    călătorie de studiu de 1 săpt. / practică 0 26 0 61 27 

Nr. de studenți masteranzi 
participanți la perioade de studiu 

8 39 47 61 70 

Profesor Makovecz  5 4 4+1 4 4 
 

Cu sprijinul programului de mobilitate destinat cadrelor didactice, universitatea a 
angajat cinci profesioniști eminenți cu funcția de bază la instituție, care contribuie, de 
asemenea, la îndeplinirea numerică a cerințelor de acreditare. În plus, Programul Makovecz 
a facilitat primirea unui număr semnificativ de profesori invitați, în principal la programele 
de studiu de master, astfel încât finanțarea pentru anul universitar 2020/2021 a fost utilizată 
în întregime. 
 
IMPLICARE REGIONALĂ 

În 2021 Universitatea Sapientia s-a alăturat mai multor proiecte comunitare: prin 
proiectul Vinerea Verde Ministerul Mediului și-a propus promovarea mijloacelor de 
transport nepoluante și sustenabile, încurajând pe toată lumea șă își lase mașinile acasă în 
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fiecare vineri și să aleagă o formă alternativă de transport. În vară universitatea, de 
asemenea,  s-a alăturat cursei de alergare în scop caritabil numită Egy vérből vagyunk 
(Suntem din aceeași sânge) în calitate de coorganizator. În cadrul festivităților aniversare a 
fost dezvelită simbolic placa memorială istorică Bocskai, care a fost ridicată cu 115 de ani în 
urmă și apoi dispărută. 

A fost semnat un acord de cooperare cu Casa Corpului Didactic Csutak Vilmos din 
județul Covasna, cu Casa Corpului Didactic Apáczai Csere János din județul Harghita, precum 
și cu Centrul Educațional Spektrum cu scopul de a coordona activitatea profesională a 
instituțiilor de învățământ regionale prin organizarea unor programe de formare, cercetare 
și inovare pedagogică. 

Facultățile au continuat să organizeze concursuri pentru elevi, care s-au desfășurat în 
spațiul online. Elevii din clasele a VII-a și a VIII-a au putut concura în cadrul etapei 
transilvănene a celei de-a XXXI-a ediții a Concursului de Biologie Herman Ottó din Bazinul 
Carpatic, pe exemplul evaluării naționale de la sfârșitul ciclului gimnazial, iar la cea de-a XII-
a ediție a concursului de traduceri " Gúzsba kötve táncolni" elevii de liceu au avut ocazia de 
a concura în patru perechi de limbi. Finala celei de-a IX-a ediții a Concursului de Științe 
Sociale Venczel József s-a desfășurat din nou online, iar echipele participante au explorat 
tema "Nu haina îl face pe om". 
 
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2020/2021 

În anul universitar 2020/21 activitatea financiar-contabilă a Universității Sapientia 
s-a realizat conform bugetului aprobat de Senat și de Consiliul Director, și principalele 
elemente ale cheltuielilor de funcționare prevăzute au fost îndeplinite în proporție de 95-
100%. 

Cheltuielile de funcționare cu un student pe parcursul anului universitar au fost de 16 
344 RON. 

Cheltuielile totale pentru anul universitar 2020/21 au ajuns la 44,6 milioane de RON, 
în timp ce veniturile totale s-au ridicat la 49,6 milioane de RON. Suma excedentară se 
datorează în parte fondurilor nerambursabile alocate neutilizate, fondurilor reziduale și 
veniturilor din activitățile de bază ale universității. 

Principala sursă de venit pentru buget a fost subvenția statului maghiar de 
aproximativ 40,75 milioane de RON, prin intermediul Fondului Bethlen Gábor. 

Evoluția în timp a principalilor indicatori este prezentată în tabelul de mai jos:  
 2020/21 2019/2020 2018/2019 

procentul salariilor din totalul cheltuielilor 83% 78% 65% 

proporția cheltuielilor salariale didactice din totalul cheltuielilor 
salariale de funcționare 

72% 68% 68% 

venituri din activități de cercetare 270 361 RON 58 .992 RON 882 457 RON 

proporția cheltuielilor cu bibliotecile din totalul cheltuielilor de 
funcționare 

1,90% 1,90% 1,85% 

sprijin material acordat studenților 
1 724 196 

RON 
1 709 806 

RON 
1 907 946 

RON 
proporția sprijinului material acordat studenților din fondurile 
normative acordate de Fundație  

4.23% 4,71% 5,47% 

proporția cheltuielilor curente de funcționare (cu excepția sumelor 
acordate studenților și personalului, respectiv a cheltuielilor 
nereglementare) din totalul cheltuielilor 

10.01% 9,97% 8,08% 
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cheltuielile pentru utilități și chirii din cheltuielile curente de 
funcționare 

19,5% 3,5% 23,33% 

cheltuieli medii de funcționare raportate la un student 16 344 RON 17 320 RON 16 471 RON 

 
Se menționează faptul că acești indicatori de buget nu includ sumele cheltuite pe dezvoltările 
imobiliare. 
 
INVESTIȚII IMOBILIARE 

În 2021 Universitatea a alocat 1 918 000 RON pe renovarea imobilului din Miercurea 
Ciuc.  

A început proiectarea campusului din Sfântu Gheorghe. Au fost realizate pregătirile 
pentru investiția imobiliară din Târgu Mureș: demararea procesului de obținere a 
autorizațiilor necesare și formularea temei de proiectare. 
 
ASIGURAREA CALITĂȚII 

Universitatea Sapientia urmărește îmbunătățirea calității în toate aspectele ale 
activităților universitare. În acest scop Senatul universitar a adoptat Principiile de asigurare 
a calității și Regulamentul de asigurare a calității, prin care au fost introduse standardele de 
calitate stabilite de ARACIS. Monitorizarea calității, în afara autoevaluării și evaluării externe 
a fiecărui program de studiu în parte, se realizează prin rapoarte anuale privind asigurarea 
calității. Planurile operaționale privind îmbunătățirea calității sunt adoptate de Senat, și 
publicate pe site-ul Universității în mod continuu 
(https://sapientia.ro/ro/universitate/acreditare/asigurarea-calitatii). 
 

 
Cluj-Napoca, 29 aprilie 2022  
 

Prof. univ. dr. TONK Márton, rectorul Universității Sapientia 
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