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1. Introducere 
 
Cercetarea științifică constituie un domeniu de importanță majoră al activității desfășurate în cadrul 
Universității Sapientia. Fiecare cadru didactic sau cercetător al instituției are datoria de a desfășura, 
individual sau în colectiv, activitate de cercetare cu finalitate în lucrări, dezvoltări tehnologice, inovare, 
brevete sau de creații artistice, care să fie validate în publicații și/sau în dezvoltarea economică, culturală 
sau socială. 
 
Universitatea Sapientia a fost înființată acum 20 de ani. În această perioadă, instituția și-a dobândit 
maturitate în cercetare și publicare științifică, fapt care se reflectă în rezultatele obținute, respectiv în 
locurile ocupate în clasamentele internaționale, regionale și naționale. Actualmente pe locul al 26-lea la 
nivel național, (https://www.webometrics.info/en/Europe/Romania), primul loc obținut în clasamentul 
universităților private din România, și faptul că în regiunea Europei Centrale și de Est universitatea 
Sapientia se clasează practic în primul sfert (locul al 251-lea), depășind universități de stat din România și 
Ungaria, este un rezultat deosebit la cea de-a 20-a aniversare a înființării instituției. De asemenea, 
activitatea Editurii Scientia având acreditare CNCSIS între 2006-2012, respectiv recunoașterea CNCS B în 
domeniul Filologie (2020-2024) se numără printre rezultatele remarcabile. Revista universitară Acta 
Universitatis Sapientiae, fondată în 2008, a devenit în acest interval de timp o revistă de prestigiu european 
și internațional, seriile ei fiind incluse în peste 60 de baze de date internaționale, unele dintre ele fiind 
indexate de Web of Science, SCOPUS și SCImago. 
 
Prezentul document privind strategia de cercetare științifică a fost întocmit pe baza rezultatelor obținute de 
universitate în ultimii 10 ani, evaluate și centralizate în raporturile anuale de cercetare și în baza Planului 
Managerial al Rectorului pentru perioada 2021-2024, în scopul de a consolida tendințele pozitive  obținute, 
a restructura cadrul de organizare al cercetărilor universitare, și a stabili directivele dezvoltării cercetărilor 
universitare pe termen mediu. 
 

2. Cadrul general al organizării și coordinării cercetărilor universitare.  
Directivele strategice 

 
Activitatea de cercetare științifică universitară este organizată la nivelul departamentelor și se desfășoară în 
cadrul centrelor de cercetare acreditate de către Senatul Universității, în baza unui sistem de criterii 
stabilite în prealabil. În momentul actual în cadrul universității funcționează în total 16 centre de cercetare 
acreditate de Senat (http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/centre-de-cercetare). Aceste centre sunt eligibile 
la competițiile de proiecte ale Programului Universitar de Cercetare (UPC), lansate periodic de către 
Institutul Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia (IPC). 
 
Coordonarea și managementul acestor proiecte, respectiv al tuturor activităților legate de cercetarea și 
publicarea științifică la nivelul instituțional cad în atribuția Departamentului de Cercetare și Granturi 
(http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/departamentul-de-cercetare-si-granturi), care sub conducerea 
prorectorului științific și în conformitate cu actele normative naționale și internaționale, respectiv cu 
regulamentele interne aprobate de Senat, răspunde de asigurarea calității cercetărilor științifice și de 
implementarea direcțiilor de dezvoltare în cercetare și publicare științifică stabilite în documentul de față. 
 
 

https://www.webometrics.info/en/Europe/Romania
http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/centre-de-cercetare
http://www.sapientia.ro/ro/cercetare/departamentul-de-cercetare-si-granturi
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2.1 Reorganizarea centrelor de cercetare universitare 

 
Una dintre directivele majore ale strategiei de cercetare pe termen mediu o constituie reorganizarea 
centrelor de cercetare existente, în vederea concentrării principalelor direcții/mari tematici de cercetare 
formulate în planurile anuale de cercetare de către departamente (https://tinyurl.com/3hcm9vsk).  
 
Potrivit acestei viziuni de restructurare, noile centre de cercetare vor fi înființate prin fuziunea centrelor cu 
domenii de cercetare similare sau înrudite, și vor fi organizate pe domenii științifice mai largi, în unele 
cazuri având caracter inter- sau multidisciplinar. Se prevede înființarea a 6 Centre de Cercetare Sapientia. 
 
Această structură nouă a centrelor va oferi un cadru de colaborare mult mai strâns și mai eficient pentru 
departamente și facultăți, conturând – prin liniile mari ale direcțiilor astfel concentrate și formate – profilul 
universității privind cercetarea științifică. 
 
În acest fel, Sistemul Centrelor de Cercetare Sapientia (SCCS) va putea asigura bază materială (dotată cu 
cea mai modernă infrastructură) și intelectuală pentru cadrele didactice, cercetătorii și studenții universității 
pentru a desfășura activități de cercetare științifică de înaltă calitate, va îndeplini un rol considerabil în 
dezvoltarea potențialului de CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) al universității și prin aceasta va contribui la 
ridicarea recunoașterii științifice naționale și internaționale a instituției. 
 
Un alt obiectiv important legat de reorganizarea în cauză este crearea unui cadru administrativ la nivel 
instituțional, care va permite Centrelor de Cercetare Sapientia să se implice în viața de afaceri, să încheie 
contracte/acorduri de cooperare cu agenți economici, cu autorități administrative locale, cu organizațiile 
neguvernamentale sau persoane fizice etc. în vederea valorificării potențialului material și științific acumulat 
și dezvoltat în aceste centre. De asemenea, pe această linie universitatea este interesată și în colaborări 
științifice europene, transfrontaliere și internaționale. 
 
Se vizează orientarea cercetării universitare spre rezolvarea de probleme complexe, de interes local, 
regional, național sau formulate de agenți economici, precum și spre dezvoltarea de tehnologii, produse și 
servicii inovative de înaltă calitate și cu aplicabilitate directă.  
 
De asemenea, este un obiectiv important creșterea impactului social al cercetărilor universitare prin 
identificarea și dezvoltarea unor soluții, inclusiv tehnologice, care să genereze beneficii directe la nivelul 
societății, al bunăstării și siguranței sociale. Din această categorie fac parte și problemele legate de 
coeziunea și dinamica socială, creșterea eficienței politicilor publice, precum și cele legate de sănătate, 
mediu, infrastructură, amenajarea teritoriului, respectiv valorificarea resurselor naționale. 
 

2.2. Reorganizarea Programului Universitar de Cercetare 
 

În această ordine de idei se înscrie reforma Programului Universitar de Cercetare (granturile IPC). Scopul 
programului este promovarea cercetărilor științifice de înaltă calitate. Actualmente la concurs pot participa 
în mod exclusiv centrele de cercetare acreditate de către Senat. Propunerile de proiecte pot fi depuse în 
următoarele domenii de știință: matematică, științe ale naturii, științe agricole și inginerești, științe umaniste, 
științe sociale, drept, științe economice, respectiv arte. 
 

https://tinyurl.com/3hcm9vsk
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Scopul reorganizării pe această linie – începută deja în 2019 – este pe de o parte ridicarea valorii totale a 
granturilor IPC la peste 10,000 euro, mai cu seamă în cazul proiectelor inter- sau multidisciplinare, a căror 
valoare poate să atingă 20,000-25,000 euro sau peste în funcție de calitatea și impactul proiectelor depuse. 
 
Pe de altă parte reorganizarea vizează ridicarea cerințelor legate atât de calitatea proiectelor finanțate, cât 
și a standardelor privind publicarea rezultatelor cercetării. În mod obligatoriu din rezultatele granturilor IPC 
se vor publica cel puțin două articole de specialitate în reviste științifice clasificate de SCImago, categoria 
D1, Q1, Q2, Q3, sau în reviste incluse în baze de date internaționale (BDI) care sunt recunoscute și prin 
ordonanța (OM 6-129-2016) privind reglementarea conferirii titlurilor didactice. De asemenea, este 
obligatorie participarea la cel puțin o conferință internațională de prestigiu, cu prezentare într-o limbă 
străină (engleză, germană, franceză, italiană etc.), cu excepția proiectelor care țin de domeniul limbii și 
literaturii, culturii sau etnografiei, în cazul cărora limba prezentării poate fi limba maghiară sau română. 
Clasificarea conferinței internaționale corespunde clasificării aplicate la evaluarea proiectelor anuale de 
conferință în cadrul Institutului Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia.  
 

2.3.  Lărgirea atribuțiilor și personalului Departamentului de Cercetare și Granturi (DCG) 
 

În prezent, Departamentul de Cercetare și Granturi al universității îndeplinește următoarele sarcini: 
 

– atribuții legate de evidența și coordonarea activităților ce țin de cercetarea științifică din cadrul 
universității, participând la elaborarea regulamentelor, respectiv a propunerilor privind criteriile de 
performanță și de autoevaluare legate de activitatea științifică la nivelul instituției; 

 
– atribuții legate de managementul și dezvoltarea Sistemului Online de evidență a activității științifice 

(SOIPC – Sistemul Online al Institutului Programelor de Cercetare); 
 
– atribuții legate de organizarea și derularea Programului Universitar de Cercetare, respectiv a altor 

programe și activități promovate de către Institut (IPC); 
 

– atribuții legate de organizarea și managementul întregii activități a Editurii Scientia. 
 

În baza rezultatelor obținute în ultimii 10 ani, a extinderii considerabile a activităților coordonate de DCG în 
acest interval de timp și având în vedere direcțiile strategice preconizate în prezentul document se vizează 
lărgirea atribuțiilor departamentului în următoarele direcții, care sunt în mod organic interconectate: 
 

– organizarea colaborării cu centrele de cercetare nou înființate; 
– elaborarea și actualizarea documentelor și regulamentelor privind activitatea restructurată a IPC și 

a centrelor de cercetare și Editurii Scientia; 
– organizarea consilierii permanente cu Comitetul Științific al Senatului, respectiv cu membrii 

Consiliului Ştiinţific al IPC; 
– organizarea managementului publicării OA, respectiv al depozitului electronic de publicații 

universitare SCIoLA (Scientia Online Library and Archives); 
– administrarea și gestionarea mai eficientă a patrimoniului de cărți și reviste universitare  

(tipărite și electronice); 
– supravegherea și managementul mai eficient al întregului proces de redactare a revistei 

universitare Acta Universitatis Sapientiae prin platforma AUS OMSSYS; 
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– urmărirea mai strictă a calității și a criteriilor de etica publicării la Editura Scientia (calitatea 
manuscriselor, procesul peer review, verificări antiplagiat etc.); 

– obținerea recunoașterii naționale și internațională a cărților și revistelor apărute la editură (CNCS – 
alte domenii de știință, diferite baze de date internaționale); 

– introducerea și coordonarea evenimentelor publice legate de promovarea și popularizarea 
cercetărilor din cadrul Centrelor de Cercetare Sapientia; 

– organizarea popularizării activității Editurii: lansări de cărți și reviste, participări la târguri de cărți; 
– intensificarea colaborării cu parteneri interni și externi ale SCCS și a editurii Scientia; 
– implementarea celor mai avansate practici de evidență și evaluare scientometrică a rezultatelor 

cercetării și a publicațiilor științifice. 
 

3. Dezvoltarea resursei umane angajate în cercetare 
 
În vederea consolidării rezultatelor și a dezvoltării resursei umane angajate în cercetare obiectivele 
principale ale Universității Sapientia pe termen mediu sunt: 
 

– păstrarea și întărirea sistemului de acordare a sporului pentru performanța științifică și mărirea 
fondului pentru acest scop;  

– sprijinirea participării cadrelor didactice la conferințe internaționale de prestigiu internațional (pe 
bază de concurs și cu ridicarea criteriilor de eligibilitate); 

– distribuirea de granturi pentru compensarea taxelor aferente procedurilor de abilitare (pe bază de 
concurs);  

– introducerea sprijinului financiar pentru compensarea taxelor de publicare pentru articolele D1, Q1 
și Q2 (pe bază de concurs); 

– introducerea sporului pentru redactarea și ridicarea nivelului de calitate a publicațiilor apărute sub 
egida editurii universitare; 

– asigurarea și lărgirea accesului online la literatura de specialitate relevantă; 
– elaborarea planurilor de cercetare la o înaltă exigență științifică la nivelul centrelor de cercetare; 
– înființarea de posturi de cercetare și angajarea de cercetători tineri cu doctorat sau doctoranzi, 

care să efectueze numai activitate de cercetare;  
– stimularea cercetării interdisciplinare orientate spre tehnologii performante sau care constituie 

priorități în anumite domenii;  
– atragerea unor investiții de înaltă tehnologie, menținerea și utilizarea potențialului intelectual, 

stoparea migrației cadrelor cu pregătire în domeniul tehnologiei de vârf;  
– încurajarea formării de colective creative interdisciplinare, care să beneficieze de experiența 

cercetătorilor cu rezultate în activitatea în cadrul centrelor de cercetare;  
– atragerea celor mai talentați studenți și cadre didactice tinere la realizarea proiectelor de cercetare 

în scopul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului tinerilor capabili de performanțe 
științifice remarcabile; 

– crearea condițiilor necesare pentru înființarea și acreditarea școlii doctorale interdisciplinare a 
Universității Sapientia; 

– încurajarea cadrelor didactice cu rezultate științifice remarcabile să participe la evaluarea 
granturilor naționale și internaționale ca referenți și să obțină statutul de conducător de doctorat;  

– dezvoltarea componentei antreprenoriale a universității atât prin inițierea de noi proiecte de 
cercetare-dezvoltare, cât și prin intensificarea relațiilor cu agenții economici naționali și 
internaționali; 
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– dezvoltarea de activități socio-economice proprii, și printr-o atenție sporită acordată formării 
antreprenoriale a studenților și cercetătorilor din universitate. 

 
4. Promovarea excelenței la Universitatea Sapientia – Conferințele Cercurilor Științifice 
Studențești 

 
Promovarea talentelor și introducerea studenților în domeniul cercetării se înscrie printre obiectivele 
strategice ale Universității Sapientia, obiectiv legat de dezvoltarea resursei umane în cercetare. 
 
Organizarea Conferințelor Cercurilor Științifice Studențești (CCȘS) constituie parte integrantă a activității 
științifice desfășurate în cadrul universității. Cadrele didactice depun un efort intelectual considerabil în 
vederea pregătirii studenților pentru aceste manifestări, care sunt organizate anual la diferite nivele. Este 
un rezultat remarcabil că în anul 2020 6% din numărul total de studenți al Universității Sapientia, și 30% din 
numărul total al absolvenților au participat cu lucrări științifice la CCȘS. 
 
Studenți pot participa în granturile IPC, activitatea lor depusă fiind recunoscută prin burse de cercetare. 
 
Consiliul Studenților și Consiliul pentru Îngrijirea Talentelor Sapientia lansează anual competiția pentru 
Premiul Sapientia Maximus, prin care se recunosc cele mai remarcabile lucrări științifice în diferite domenii 
de știință, pe bază de candidatură și criterii prestabilite.   
 
Se vizează – pe lângă consolidarea direcțiilor mai sus menționate de promovare a talentelor – editarea de 
volume cu lucrările științifice premiate la Editura Scientia sub redacția responsabililor de CCȘS, respectiv a 
cadrelor didactice pregătitoare. 
 

5. Evaluarea rezultatelor cercetării 
 
Departamentul de Cercetare și Granturi sub coordonarea prorectorului științific elaborează anual raportul 
de cercetare în baza datelor încărcate în sistemul de evidență SOIPC de către cadrele didactice cu funcția 
de bază la universitate, în baza prezenței universității pe Web of Science, a numărului de articole Q1 și D1, 
și a evoluției indicilor de citări, respectiv a punctajelor ResearchGate. 
 
Au fost introduse și se vor întocmi în mod sistematic – tot în baza criteriilor scientometrice utilizate – și 
raporturile intermediare (semestriale) în vederea monitorizării și cuantificării mai eficiente a rezultatelor 
dobândite de către cadrele didactice ale instituției. 
 
Evaluarea anuală a performanței științifice a personalului academic va fi completată cu evaluarea 
rezultatelor științifice a Centrelor de Cercetare Sapientia în vederea identificării rezultatelor restructurării, 
respectiv a direcțiilor celor mai inovative domenii de cercetare.  
 
De asemenea, în vederea managementului mai eficace a centrelor de cercetare se vor organiza consultări 
periodice cu reprezentanții acestora. 
 
6. Dezvoltarea sistemelor informatice legate de sprijinirea activități de cercetare, publicarea și 

vizibilitatea rezultatelor științifice 
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Dezvoltările informatice în curs de reînnoire/implementare vor contribui la atingerea obiectivelor mai sus 
menționate, interconectate. Vor fi dezvoltate/completate și puse în funcțiune următoarele platforme online: 
 

– Acta Universitatis Sapientiae Online Manuscript Submission System (AUS-OMSSYS), care 
facilitează depunerea și redactarea articolelor trimise la redacțiile revistei universitare;  
 

– sistemul de evidență (SOIPC) va fi completat cu suprafețele noi: (1) suprafața de depunere a 
propunerilor de proiecte pentru conferințe științifice, respectiv manifestări artistice de prestigiu; (2) 
suprafața de depunere și gestionare a candidaturilor pentru sporul de performanță științifică;  
 

– site-ul editurii Scientia, respectiv al revistei Acta Universitatis Sapientiae vor fi înnoite, paralel cu 
realizarea și punerea în funcțiune a suprafeței SciOLA (Scientia Online Library and Archives), care 
va fi conectată la rețelele de depozite de publicații electronice ale altor instituții și edituri științifice 
naționale și internaționale.  

 
7. Stimularea participării cadrelor didactice și a centrelor de cercetare la cercetări externe, 
europene și internaționale  

 
Încurajarea aplicării și implementării unor proiecte finanțate din fonduri structurale cu componență de 
cercetare științifică instituțională reprezintă un deziderat important al Universității Sapientia. 
 
Scopul nostru este ca, în viitor, Centrele de Cercetare Sapientia, respectiv cadrele didactice ale 

universității, să participe la cât mai multe cercetări naționale, regionale sau internaționale, sau în 

parteneriat cu alte universități, institute de cercetare, întreprinderi, consilii locale, ONG-uri etc. Pe lângă 

oportunitățile de finanțare din Ungaria  constituie un obiectiv important lărgirea surselor de finanțare ale 

cercetărilor prin participare la mai multe competiții naționale și internaționale. 

Aceste cercetări și cooperarea științifică cu alte universități, instituții, cu agenți economici din țară și din 
străinătate pot avea impact științific și social major, care poate genera plusvaloare considerabilă pentru 
universitatea Sapientia. 
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8. Considerații finale 
 

Directivele de organizare/reorganizare și dezvoltare a cercetării și publicării științifice preconizate – prin 
managementul mai eficace al acestor activități și prin dezvoltările informatice menționate – urmăresc 
stabilizarea tendințelor pozitive începute, care pot produce un avantaj competitiv al universității  la nivel 
local, regional și internațional.   
 
Consolidarea, respectiv îmbunătățirea treptată a poziției universității în clasamentele naționale și 
internaționale prin promovarea și sprijinirea mai eficientă a dezvoltărilor cercetării și publicării științifice cu 
un potențial de performanță ridicată și impact major asupra prestigiului, reputației și vizibilității 
internaționale reprezintă firul roșu al strategiei universității pe termen mediu. 
 
Crearea unui mediu creativ, stimulant pentru activitate științifică desfășurată în cadrul universității, prin 
dinamizarea relației centrelor de cercetare, prin relații intense cu mediul socio-economic, cultural și 
antreprenorial facilitează conectarea comunității academice a Universității Sapientia la fluxul global de 
cunoaștere științifică și valori universale. 
 
 
 
 
Cluj-Napoca, 2021.11.23. 
 
 
 
 
 

Dr. Sorbán Angella 
Șef Departament de Cercetare și 

Granturi 
 

 Prof. Dr. Balog Adalbert  
Prorector științific  

 

 
 
 
 
 
 


