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INTRODUCERE  

Funcționând  sub  controlul  Fundației  Sapientia,  Universitatea  Sapientia  este  instituția  de 

învățământ  superior  autonomă,  acreditată,  ce  are  ca  scop  asigurarea  educației  pentru  tinerii 

aparținând comunității maghiare din Transilvania, precum și cultivarea vieții academice la un nivel 

internațional.  În urma obținerii  acreditării  instituției,  în  calitatea  sa de persoană  juridică de  sine 

stătătoare,  Universitatea  Sapientia  va  trebui  să  corespundă  cerințelor  sistemului  de  învățământ 

superior european. Instituția va trebui să participe la programele științifice și didactice naționale şi 

europene,  astfel  încât,  împreună  cu  universitățile  ce  oferă  educație  în  limba maghiară,  să  poată 

satisface  nevoile  comunității  maghiare.  Scopul   meu este  să asigur  crearea unei universităţi 

competitive,  funcţionând pe baza unor  standarde naţionale  și  internaţionale  recunoscute 

care  promovează  calitatea  în  toate  domeniile  sale  de  activitate.  În  realizarea  acestor 

deziderate  de  dezvoltare  a  instituției  mă  voi  sprijinii  pe  strategia  elaborată  în  colaborare  cu 

conducerea instituției, a Fundației, a centrelor de studii. Conformarea la standardele de calitate ale 

Agenției  Române  de  Asigurare  a  Calității  din  învățământul  Superior  (ARACIS),  respectarea 

prevederilor  legale,  a  normelor  naționale  și  europene  referitoare  la  învățământul  superior, 

aplicarea  bunelor  practici  din  universități  de  prestigiu  vor  constitui  deziderate  majore ale 
activității  instituției.  În calitatea mea de rector al Universităţii Sapientia, îmi asum responsabilitatea 

în  continuare  pentru  scopurile  formulate  în  Declaraţia  de  misiune:  pentru  cunoștinţele  oferite 

studenţilor,  pentru  calitatea  activităţii  de  cercetare,  viitorul  cadrelor  didactice  și  a  angajaţilor, 

precum și transparenţa funcţionării instituţiei.  Conform acestora,  voi  continua  să‐mi dau silința  ca 

această  comunitate  academică  să  funcționeze  în  spiritul  umanismului,  echității,  consecvenței  și 

dreptății.  Viața  din  cadrul  universității  va  purta,  așadar,  amprenta  valorilor  moralei  creștine,  a 

cunoașterii și respectării valorilor culturale universale, în general, și a celor maghiare, în particular, 

precum     și a autonomiei universitare.  
Voi    păstra  în  continuare  structurile  universitare  care  se  dovedesc  utile,  voi  menține 

centrele  de  studiu,  caracterul  specific  de  rețea  al  universității  și  voi  continua  dezvoltarea 

infrastructurii  și  asigurarea  condițiilor  necesare  unei  educații  de  calitate,  în    fiecare  centru  de 

studiu  și  la  toate  specializările.  Realizarea  acestor  deziderate  impune  asigurarea  constantă  și 

previzibilă  pe  termen  lung  a  resurselor  financiare  pentru  funcționare,  pentru  dezvoltarea 

infrastructurii și a bazei materiale necesare programelor de studii, în condițiile evaluării periodice 

a cerințelor pieții forței de muncă. 
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MISIUNEA UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA 20121016 

În urma întârzierii nejustificate a încheierii procesului de acreditare instituțională, Universitatea se 

află în situația de a nu se fi dezvoltat pe verticală, nedispunând de programe de studii pe cele trei 

nivele  –  licență, master  și doctorat.    Existența  specializărilor MSc  și,  îndeosebi  ai  celor doctorale 

este  indispensabilă  în  dezvoltarea  unei  universități  care  se  autodefinește  ca  o  instituție  de 

învățământ superior  de educație și de cercetare științifică, iar programele de studiu internaționale 

de  master  care  s‐au  conturat  până  în  prezent  nu  pot  înlocui  în  totalitate  specializările  proprii. 

Înființarea  acestora  nu  este,  însă,  posibilă  fără  existența  și  funcționarea  în  cadrul  universității  a 

unor  centre  de  cercetare  bine  dotate,  recunoscute  pe  plan  internațional.  Un  colectiv  de  cadre 

didactice  atomizat,  care  își  desfășoară  activitatea  de  cercetare  în  cadrul  altor  instituții  sau  în 

condiții  individuale  nu  poate  să  realizeze  și  să  mențină,  eventual  doar  formal,  cerințele  unei 

universități  de  educație  și  de  cercetare  științifică.  De  aceea  consider  că  în  perioada  imediat 

următoare prioritățile instituției sunt: crearea unei oferte educaționale competitive prin înființare 

de studii de master, adaptarea structurii organizaționale conform oportunităților oferite de statutul 

de instituției acreditată, promovarea la nivel instituțional a unei activități de cercetare proprii, care 

să definească Universitatea. 

PRINCIPII STRATEGICE, OBIECTIVE, PRIORITĂŢI 

În conformitate cu protocolul încheiat, finanțatorul Universității Sapientia va fi și în viitor Fundația 

Sapientia. Aceasta va păstra  sistemul de finanțare normativă, transparent și ușor de planificat,  și 

distribuirea  fondurilor  celor  trei  centre  de  studii  tot  în  raportul  prestabilit  3/7‐3/7  și  1/7,  

asigurând  astfel  funcționarea  programelor  de  studii  de  licență  și  a  viitoarelor  programe  de 

masterat.  

Alături  de  dezvoltarea  ofertei  de  programe  de  licență,  un  obiectiv  extrem  de  important  este 

înființarea unor programe de master, astfel încât fiecare domeniu de știință să posede de cel puțin 

un program de nivel II.  Conform principiilor convenite cu finanțatorul programele de master vor fi 

finanțate tot în sistem normativ, numărul de locuri fără taxe fiind corelat cu numărul absolvenților 

specializărilor de nivel licență, astfel   la programe acreditate în cuantum de 50%, iar la programe 

autorizate provizoriu, în cuantum de 20%. 

În mandatul meu voi aborda cu prioritate următoarele obiective: 

 Continuarea  tradițiilor  învățământului  superior  maghiar  din  Transilvania  printr‐un  proces 

educativ  și  o  cercetare  științifică  competitivă.  Pentru  aceasta  este  necesară  evaluarea 

programelor  de  studii,  asigurarea  coerenței  procesului  de  educație,  și  alinierea  la  cerințele 

economice  şi  profesionale  din  diferitele  domenii,  atât  pe  plan  regional,  național,  cât  şi 

internațional. 
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 Asigurarea unei funcționări transparente, consecvente, implementarea valorilor academice şi 

a celor profesionale, care să mobilizeze cadrele didactice  în activitatea de cercetare științifică 

desfășurată  în  cooperare,  țintind  obținerea  unor  rezultate  competitive  pe  plan  național  și 

internațional. 

 Crearea unui colectiv de cadre didactice și cercetători bine proporționat numeric și profesional, 

eficient în actul didactic și în cel al cercetării, capabil și acopere pregătirea viitorilor specialiști 

pe două sau trei nivele de educație. 

 Formarea unui cadru instituțional modern, unitar care să satisfacă, în acelaşi timp, şi aspectele 

specifice regionale. Concentrarea profesională a structurilor universitare specifice, de rețea sub 

forma  unor  unități  profesionale  comune,  cum  ar  fi  Departamentele    de  informatică,  de 

matematică,  de  ştiințe  sociale,    de  pregătire  și  evaluare  a  competențelor  lingvistice, 

departamentul  special de pregătire psihopedagogică, etc. 

 Dezvoltarea  unor  relații  de  cooperare  dintre  membrii  corpului  academic,  caracterizate  de  o 

atitudine deschisă, bazată pe încredere şi reciprocitate.  

 Consolidarea rolului Universității, pentru ca fiecare centru de studiu să devină un catalizator al 

vieții culturale, științifice, sociale din regiune. 

CONDUCEREA ŞI MANAGEMENTUL UNIVERSITĂŢII 

Responsabilitatea  primară  a  conducerii  universității  constă  în  planificarea  pe  durată  lungă  a 

funcționării şi dezvoltării instituției în condițiile unor restricții cum ar fi finanțarea limitată, spațiu 

concurențial  din  partea  instituțiilor  de  învățământ  superior  din  țară  și  străinătate.  Pe  lângă 

proiectarea  și  derularea  unui  buget  echilibrat,  repartizat  în  mod  echitabil  centrelor  de  studii  și 

defalcat la nivel de facultăți și departamente, managementul universității va trebui să realizeze: 

 Lărgirea legăturilor cu actorii din sfera academică din țară și străinătate în scopul realizării în 

colaborare  de  programe  educaționale  și  de  cercetare.  În  calitatea  de  membri  fondatori  ai 

Consiliului  consultativ  a  conducătorilor  universităților  din  România  care  oferă  programe  de 

studii în limba maghiară vom acționa în direcția colaborării instituționale în folosul instituțiilor 

ții noastre și a comunită maghiare din România..  

 În  acest  context  voi  milita  pentru  încheierea  unui  protocol  de  colaborare  cu  Universitatea 

Babeș‐Bolyai  din  Cluj‐Napoca,  care  are  un  statut  special  de  concurent  pe  piața  de  ofertă 

educațională și în același timp de colaborator în domeniul științific, al educației și, nu în ultimul 

rând, al acreditării unor programe autorizate. 

 Păstrarea  şi  îmbunătățirea  statutului  universității  în  sânul  forurilor profesionale din Ungaria 

(Academia  Maghiară  de  Ştiințe  –  Comitetul  de  Ştiință  înafara  Granițelor,  Comitetul  pentru 

Educație  MAERT  Conferința  Rectorilor  Maghiari,  Consiliul  Național  Economic  şi  Social, 

Conferința Permanentă a Maghiarilor de Pretutindeni, Consiliul Academic din Cluj al Academiei 
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Maghiare  KAB,  Consiliul  Național  Științific  pentru  Studenți  –  OTDT),  ca  şi  în  cadrul 

universităților  din  Ungaria,  asumându‐şi  în  continuare  un  rol  activ  în  elaborarea  şi 

implementarea strategiei de educație din Bazinul Carpatic. 

 Promovarea valorilor umane și a celor specifice ale comunității maghiare din Transilvania într‐

o manieră nepartinică, servind interesele întregii minorități. În consecință voi milita ca nici‐un 

conducător  al  universității  sau  a  facultăților  să  nu  aibă  funcții  de  conducere  în  formațiuni 

politice sau asociații asimilate acestora. 

 Universitatea Sapientia trebuie să mențină relații strânse de cooperare cu actorii economici şi 

sociali (societăți comerciale, primării, foruri ale conducerii regionale) aferente celor trei centre 

de  studiu.  Voi  acționa  pentru  înființarea  de  organizații  în  sprijinul  universității  la  nivelul 

centrelor de studiu.  

 Definirea  atribuțiilor  funcțiilor  de  conducere  și  repartizarea  lor  în mod  echilibrat.  Separarea 

atribuțiilor  pe  domenii  de  activitate:  educație,  cercetare,  administrație.  Desemnarea 

conducătorilor noilor departamente  înființate  la nivel de universitate  în corelație cu criteriile 

profesionale impuse de noile funcții. 

 Elaborarea,  dezvoltarea  şi  implementarea  unui management  ierarhizat,  bazat  pe  proiecte,  în 

care sarcinile fiecărui angajat sunt bine definite.  

STRUCTURA ORGANIZ ŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA ŞI DEZVOLTAREA ACESTEIA A  

Lecturarea  rapoartelor  anuale  ale  Comisiei  de  evaluare  şi  asigurare  a  calității  (CEAC)    relevă  şi 

unele neajunsuri în structura universității și a facultăților, mai ales în ceea ce privește suprapuneri 

de  atribuții  și  competențe.  Este  necesară,  de  asemenea,  clarificarea  competențelor  Senatului  şi 

definirea  raportului  dintre  Senat  și  conducerea  operativă  a  Universității.  Pe  lângă  acestea  se 

impune  adaptarea  sistemului  de  reglementări  interne  la  noile  condiții  survenite  odată  cu 

acreditarea  instituțională  și  schimbarea  semnificativă  a  relațiilor  dintre  Fundația  Sapientia  și 

Universitatea Sapientia. Totodată este importantă şi funcționarea sistemului intern de asigurare și 

dezvoltare a calității, activitate coordonată actualmente de prorectorul universității.  

Armonizare n ța organizării i stituționale cu obiectivele strategice ale universită ii va impune: 

 Revizuirea  şi  actualizarea  regulamentelor  interne  existente,  armonizarea  lor  cu 

vigolegislația în  are.  

 Elaborarea  unui  sistem  stimulativ  de  reglementări,  care  să  asigure    o  activitate 

educativă şi de cercetare susținută și de calitate, să ofere dezvoltarea unor atitudini ca 

t n i  spirit de întrajutorare, de cooperare, loiali atea față de i st tuție etc.

 Perfecționarea  sistemului  de  asigurare  și  evaluare  al  calității  și  asigurarea  unei 

funcționări continue a acestuia prin înființarea unui Departament de asigurare a calității 

(DAC)  subordonat Rectoratului,  care,  împreună  cu  Comisia  de  evaluare  și  asigurare  a 
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a Sapientia în următoarele condiții: 
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vizate  şi  specialiştii  responsabili  pentru  pregătirea  profesională  a  lansării 

programelor de studiu);  
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calității,  aflată  în  subordinea  Senatului  va  contribui  la  elaborarea  şi  armonizarea 

reglementărilor,  evaluarea  şi  controlul  acestora.  Cel  mai  important  obiectiv  este 

sprijinirea unei activități didactice şi de cercetare de calitate, aflată în strânsă legătură 

lcu obiective e universității. 

 Înființarea  în  subordinea  directă  a  Rectoratului  a  Departamentului  LinguaSap, 

acreditarea  acestuia  ca  centru  de  evaluare  zonală  a  competențelor  lingvistice  atât  a 

studenților universității, cât şi altor persoane. 

 Înființarea  unui  Departament  de  pregătire  psiho‐pedagogică  subordonat  Senatului, 

obținerea  acreditării  şi  funcționarea  sa.  Acest  departament  va  asigura  pregătire 

pedagogică acreditată în special studenților din cadrul universității. 

 Dezvoltarea și întărirea cooperării dintre facultățile şi departamentele universității, prin 

înființarea de structuri  comune, prin proiecte de cercetare şi, nu  în ultimul  rând, prin 

programe  de  studiu  de master  comune. De aceea doresc să promovez dezvoltarea 

sistemului  de  videoconferinţe  pentru  a  asigura  participarea  la  cursuri  și 

conferinţe a cursanţilor aflaţi în diferite locaţii. 

 Aplicarea pe scară largă a practicii controlului şi tragerii la răspundere în scopul evitării 

situațiilor  în  care  angajații  sau  anumite  foruri  de  conducere  –  facultăți  sau 

departamente, ori servicii – nu respectă reglementările în vigoare sau nu se identifică cu 

deciziile luate de conducerea universității. 

 Întărirea  loialității  şi  a  sentimentului  de  unitate  în  sânul  Universității  Sapientia.  

Atragerea profesioniştilor, păstrarea şi sprijinirea angajaților de calitate. 

 Voi milita  ca  înființarea  unor noi  centre  de  studiu universitare  să  evită  pe  cât  posibil 

influențarea în mod negativ a activității actualelor centre de studii. Deciziile  cu caracter 

strategic, care vor fi  luate de conducerea operativă a universității vor fi  făcute doar cu 

consultarea Senatul instituției și a Fundației Sapientia. Sunt conștient de faptul că dacă 

Universitatea  Sapientia  renunță  la  înființarea  noilor  centre,  studenții  potențiali  vor  fi 

atraşi  de  alte  instituții,  uneori  inferioare din punct de  vedere  calitativ  şi  lipsite de un 

angajament ferm față de comunitate. În opinia mea tratativele privind înființarea a două 

noi  centre  de  studiu:  unul  în  Odorheiu  Secuiesc  (specializările  fiind:  prelucrarea 

lemnului, managementul pădurilor şi a  faunei cinegetice), celălalt  în Sfântu Gheorghe 

(specializările inginerie agricolă şi medicină veterinară) vor putea fi continuate de către 

Universitate
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 Dacă  finanțatorul  va  acorda  sprijin  separat,  destinat  acestui  scop 

(cheltuielile  minimale  estimate  pentru  funcționarea  timp  de  patru  ani  al 

unui  program  de  studiu,  calculate  cu  cifra  de  şcolarizare  de  50  de 

studenți/an de studiu/program de studiu conform normative actuale); 

 Dacă  până  la  obținerea  acreditării  funcționează  în  calitate  de  extensie  a 

 sunuia dintre centrele de tudiu;  

 Lansarea  programelor  de  studiu  nu  poate  influența  în  mod  negativ 

înfăptuirea  priorităților  referitoare  la  dezvoltarea  centrelor  de  studii  ale 

instituției, formulate de universitate. 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

La  finele procesului de  acreditare  instituțională  se poate  constata  că domeniile  fundamentale de 

licență în care universitatea își desfășoară activitatea s‐au conturat, însă structura organizațională 

actuală este încă deficitară. Lipsa de cadre cu grade didactice superioare îngreunează dezvoltarea 

pe  verticală  a  unor  domenii  de  studiu  și  frânează  abordarea  unor  cercetări  de  anvergură.   

Menținerea  statutului  programelor  acreditate,  acreditarea  programelor  de  studii  autorizate 

provizoriu  trebuie  să  constituie  o  preocupare  permanentă  a  conducerii  departamentelor, 

facultăților și a instituției. Evaluările interne desfășurate cu periodicitate relevă faptul că mai există 

domenii  de știință care nu sunt reprezentate cu cadre didactice titulare de marcă. Se constată, de 

asemenea,  la  unele  programe  o  divergență  între  atractivitatea  pe  piață  a  profesiei  și  gradul  de 

acoperire  cu  cadre  didactice  titulare  cu  grad  didactic  ridicat,  fapt  agravat  de  pensionările  

obligatorii și decesele subite survenite în rândul dascălilor. Din această cauză, în vederea asigurării 

unei educații de calitate, unul dintre cele mai  importante obiective va rămâne atragerea cadrelor 

 profesională şi calificare ştiințifică adecvată.   didactice cu pregătire

Provocări şi sugestii: 

 Acreditarea  programelor  de  studiu BSc:  În  instituția  noastră multe  dintre  programele  de 

studiu nu  au  ajuns  încă  la  stadiul  de  acreditare,  de  aceea  acreditarea  lor,  ca  şi  evaluarea 

periodică  a  programelor  de  studiu  acreditate,  reprezintă  un  obiectiv  foarte  important. 

Ținând cont de experiența anilor precedenți când programe de studiu ce păreau a fi sortite 

eșecului  (specializările Horticultură  şi  Comunicare  şi  relații  publice  din  Târgu‐Mureş)  au 

fost  acreditate  datorită  implicării  facultăților,  sunt  convins  că  prin  efortul  comun  al 

conducerii  și  a membrilor  departamentelor,  a  sprijinului  susținut  oferit  de  DAC  și  CEAC 

tportofoliul de programe acredi ate va crește în continuare.   

 Lansarea  unor  programe  de  studiu  de  master.  Introducerea  în  România  în  2005,  a 

sistemului de educație pe mai multe nivele  a  avut un  impact negativ  asupra Universității 

Sapientia.  Conform  legilor  care  erau  în  vigoare  înainte,  doar  instituțiile  de  învățământ 
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un număr mare de studenți, se poate eficientiza activitatea.   

 Un aspect deosebit de important este cultivarea talentelor, sprijinirea activității ştiințifice a 

studenților, angrenarea lor în activitățile de cercetare din cadrul universității şi facilitarea 

participării acestora la sesiuni ştiințifice naționale și internaționale.  
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superior acreditate aveau dreptul de a organiza programe de studiu de master, iar legile 

adoptate  între  timp,  valabile  şi  în  momentul  de  față  permit  lansarea  specializărilor  de 

master  în  sistemul  nou,  de  tip  Bologna,  doar  universităţilor  care  satisfac  o  serie  de 

indicatori  de  calitate.  De  aceea,  înainte  de  lansarea  programelor  de  studiu  de  master 

proprii,  susțin  demararea  unor  asemenea  programe  de  studiu  inițiate  în  comun  cu 

universități din străinătate (Ungaria) şi propun lansarea acestora în cazul fiecărui domeniu 

care  satisface  prevederile  legale,  unde  în  cadrul  nivelului  I.  de  licență  există  suficienți 

absolvenți  pentru  a  susține  programul  de  studiu  de  master.  În  acelaşi  timp,  obținerea 

acreditării  în  cazul  acestor  programe  de  studiu  este  necesară  pentru  menținerea 

competitivității Universității Sapientia. 

 a cPregătirea lansării programelor PhD și organiz rea a estora în perspectivă. 

 Creșterea  competitivității  absolvenților  pe  piața  muncii  prin  menținerea  cursurilor 

alternative  în  limba  română  și  prin  introducerea  cursurilor  predate  in  limba  engleză, 

acestea din urmă facilitând mobilitatea atât a studenților cât și a cadrelor didactice. 

 Cu toate că autoevaluările interne, prognozele din programele regionale de dezvoltare din 

anii precedenți au sugerat necesitatea creșterii efectivului de studenți, criza demografică și, 

mai  ales,  rezultatele  la  bacalaureat  din  ultimii  ani,  au  generat  o  scădere  a  numărului  de 

studenți. Centrele de studiu au făcut și fac eforturi susținute în timpul campaniilor  pentru 

admitere,  dar  rezultatele  nu  sunt  pe măsura  eforturilor.  De  aceea  consider  că  trebuie  să 

creăm  şi  să  dezvoltăm  imaginea  unei  universități,  care  oferă  educație  de  calitate  şi  care 

efectuează o activitate de cercetare valoroasă. Acest lucru fiind posibil doar cu implicarea 

colegilor, care  trebuie să manifeste un  înalt nivel de profesionalism şi   o  loialitate  față de 

instituție. Consider că situația se poate îmbunătății și prin stabilirea unor relații directe cu 

şcolile şi factorii de decizie locali din regiune. Mă declar în favoarea acestei abordări şi îmi 

ofer sprijinul în implementarea lor. 

 Formațiile de studiu alcătuite dintr‐un număr mic de studenți nu sunt eficiente din punctul 

de vedere al costurilor, iar recuperarea investițiilor legate de acreditarea unui program de 

studiu  de  acest  fel  ar  putea  să  fie  imposibilă.  De  aceea  consider  ca  un  prim  pas  in 

soluționarea acestei probleme,  stabilirea numărului minim de studenți ce pot fi școlarizați 

la un program de studiu și reglementarea strictă a modalităților de acordare a derogărilor 

de  la  acest  criteriu.  Prin  lansarea  unor  programe  de  studiu  alternative  şi  reorganizarea 

programelor de studiu actuale, creând trunchiuri de specializare comune, care să antreneze 
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 Îmbunătățirea calității bazată pe feedback‐ul din partea absolvenților şi a angajatorilor s‐a 

dovedit a fi de mare folos în perioada de pregătire pentru acreditare. Cu  toate experiențele 

pozitive  acumulate,  activitatea  în  acest  cadru  lasă  loc  de  mai  bine.  De  aceea,  în  urma 

deciziei  luate  de  Consiliul  de  Administrație,  un  obiectiv  important  ar  fi  dezvoltarea 

sistemului  ALUMNI,  păstrarea  unei  legături  directe,  organizate  cu  absolvenții  și  cu 

angajatorii, şi înființarea unui serviciu de consiliere în domeniul orientării profesionale. 

PERSONALUL ACADEMIC ŞI ADMINISTRATIV 

Scopul meu  este  consolidarea  unui  colectiv  format  din  cadre  didactice,  cercetători  şi  personalul 

administrativ  cu  o  pregătire  temeinică,  loial,  care  corespunde  în  cea mai mare măsură  nevoilor 

universității.  În  ultima  vreme  investind  cu  prioritate  în  dezvoltarea  anumitor  specializări  şi 

urmărind acreditarea acestora, selectarea cadrelor a fost direcționat preponderent în acele direcții. 

În  această  situație  obiectivul  principal  este  evaluarea  exactă  a  tuturor  specializărilor  şi  a 

personalului didactic,  îmbunătățirea spiritului de muncă din cadrul colectivelor şi aplicarea unor 

sisteme  de  stimulare,  care  să  sprijine  dezvoltarea  resurselor  umane  din  cadrul  Universității 

Sapientia, indiferent de specializare, facultate sau centru de studiu. Sarcinile sunt:  

 Analiza metodologiei  de  evaluare  internă  a  cadrelor  didactice  și  cercetătorilor  în  scopul 

îmbunătățirii  calității.  Modificarea  sistemului  de  evaluare  a  activității  profesionale 

(educație şi cercetare) a cadrelor didactice, pentru ca aceasta să corespundă atât criteriilor 

de promovare profesională utilizate  în țară, criteriilor de ierarhizare pe bază de calitate a 

 aluniversității, cât şi obiectivelor interne de dezvoltare e instituției. 

 Introducerea  salarizării  diferențiate  atât  în  cadrul  colectivului  didactic,  cât  şi  în  rândul 

personalului  administrativ.  Pe  baza  rezultatelor  obținute  anual  în  cele  trei  domenii 

(educație,  cercetare,  dezvoltarea  organizațională)  susțin  introducerea  fie  a  unui  sistem 

diferențiat de remunerare a cadrelor realizat,  fie   corelarea sarcinilor didactice cu salariul 

de bază.   

 Evaluarea  întregului  personal  didactic,  detectarea  tuturor  suprapunerilor  de  discipline, 

relevarea posibilităților de prestare de ore în alte centre de studiu, a programelor de studiu 

comune și a competențelor care pot fi utilizate în comun. 

 Oferta de educație de calitate nu poate fi separată de prestația cadrelor didactice, de aceea 

trebuie  să  acordăm  o  atenție  sporită  capitalului  uman.  Putem  constata  că  în  cadrul 

universității noastre activează un colectiv format cu precădere din cadre didactice titulare 

tinere, şi se conturează dezvoltarea acelui strat de mijloc bine pregătit, care va sta la baza 

şcolilor ştiințifice locale. Pe de altă parte, cadrele didactice asociate în instituția noastră, sau 

cei care nu sunt rezidenți ai localității respective, petrec puțin timp în instituție, de aceea – 

cu toate că le suntem recunoscători pentru efortul lor de până acum – putem şi va trebui să 
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ne  bazăm  pe  ei  doar  în  situații  excepționale.  Deşi  pregătirea  şi  cunoştințele  lor 

profesionale  sunt  importante  pentru  noi  și  în  continuare,  cadrele  didactice  mai  tinere 

trebuie să preia în mod treptat controlul şi direcționarea strategiei instituției. 

 Sprijinul  formării  profesionale  la  nivel  instituțional.  Dacă  sprijinirea  participării  cadrelor 

didactice la conferințe reprezintă o modalitate bună de perfecționare profesională, consider 

că  trebuie să oferim posibilități  similare de perfecționare şi  angajaților din administrație. 

Dezvoltarea  lor  profesională  de  până  acum  a  avut  loc  în mod  „ad  hoc”,  însă  în  viitor  va 

trebui  să  fie  organizat  în  mod  regulat,  iar  cei  implicați  vor  trebui  să‐şi  valorifice 

cunoştințele astfel obținute în favoarea Universității Sapientia. Sper că în acest fel şi acele 

posturi  la  ocuparea  cărora  am  întâmpinat  dificultăți  (cum  ar  fi  cel  de  informatician  sau 

administrator de sistem) să poată funcționa mai stabil.  

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

Întrucât scopul nostru este desfășurarea unei activități de educație şi cercetare de calitate, trebuie 

să definim acele domenii de cercetare în care temele specifice legate de Universitatea Sapientia pot 

avea  succes.  Utilizând  rezultatele  obținute  până  în momentul  de  față,  experiența  dobândită  prin 

participarea  la  proiectele  naționale  şi  internaționale  câştigate,  dar  şi  din  temele  de  cercetare 

sprijinite  de  către  Institutul  Programelor  de  Cercetare  (IPC),  scopul  nostru  este  regândirea 

strategiei de cercetare  la nivelul  instituției, astfel  încât ea să cuprindă şi să sprijine activitatea de 

cercetare a cadrelor didactice. Mă refer  în primul rând  la acelea care contribuie  la  îmbunătățirea 

prestigiului  ştiințific  al  universității  (proiecte  naționale  şi  internaționale  obținute,  publicații  cu 

factor de impact şi cele care figurează în bazele de date internaționale). În acelaşi timp trebuie să 

sprijinim  şi  cercetările  care  contribuie  la  recunoaşterea universităţii  ca o  instituţiei  cu o 

infrastr e euctură modernă destinate cercetării şi cu un col ctivul de cercetare de niv l. 

 Un  rol  deosebit  revine  prorectorului  responsabil  cu  cercetarea  științifică  şi  membrilor 

Departamentului de Cercetare și Granturi care împreună cu  Comisia de cercetare ştiințifică 

din  cadrul  Senatului  universității  vor  trebui  să  elaboreze    noile    reglementări  care  să 

faciliteze desfăşurarea unei activități de cercetare de nivel. 

 Vom elabora un sistem intern de criterii pentru evaluarea activității de cercetare, care să  

țină seama de: 

o  vizibilitatea acesteia pe plan național şi internațional,  

o niversității, de aportul cercetării la dezvoltarea  bazei materiale și a infrastructurii  u

o  de aportul în perfecționarea pregătirii profesionale a personalului, etc. 

 Separarea obiectivelor de cercetare  individuale de cele  la nivel de departament,  facultate 

sau universitate, lansarea unor proiecte care să antreneze mai multe centre de studiu.  
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 Definirea  (limitarea)  domeniilor  specifice  unei  facultăți  anume  sau  a  universității  în 

ansamblu,  în  care  în  perioada  următoare  se  va  desfăşura  cu  prioritate  o  activitate  de 

ubvenționată.cercetare s  

 Relevarea  altor  posibilități  de  finanțare  a  cercetărilor  decât  cele  oferite  de  Institutul 

Programelor de Cercetare, crearea fondului de contribuții proprii la proiecte al instituției. 

 Sprijinirea  organizării  unor  conferințe  proprii,  care  prin  periodicitate,  nivel  științific  și 

ă  profesional pot sta la baza cre rii tradiții instituționale. 

 Obținerea  unei  recunoaşteri  ştiințifice  cât  mai  vaste  pentru  publicația  periodică  „Acta 

 Universitatis Sapientiae” (11 serii separate), cotată şi în datele de baze internaționale. 

 Reformularea  rolului  Institutului  Programelor  de  Cercetare  şi  integrarea  anumitor 

tar, activități ale sale în sistemul universi

  Funcționarea  Editurii  SCIENTIA  în  beneficiul  scopurilor  formulate  de  universitate,  prin 

acoperirea costurilor sale din venituri proprii. 

 Înființarea  unor  centre  de  cercetare  recunoscute,  care  să  funcționeze  legat  de  anumite 

programe  de  studiu,  în  perspectivă  înființarea  unor  centre  de  excelență  în  cadrul 

universității. 

 Dezvoltarea potențialului de cercetare în mod armonizat, pe baza strategiilor formulate de 

departamente şi facultăți. 

RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROIECTE 

Scopul meu este sprijinirea integrării Universității Sapientia în sistemul de învățământ superior din 

România  şi  Ungaria,  precum  şi  dezvoltarea  relațiilor  de  cooperare  cu  instituții  din  străinătate. 

Universitatea nu este încă suficient de bine integrată nici în sistemul de cooperare inter‐universitar 

din  țară  şi  nici  în  cel  din Ungaria,  cu  toate  că  potențialul  ei  uman  și material  i‐ar  permite  acest 

lucru.  

Obiective: 

 Dezvoltarea  relațiilor  inter‐universitare  la  nivel  național  și  internațional.  Existența  unor 

contracte  de  colaborare  încheiate  cu  universități  din  Ungaria  (16  instituții)  constituie 

premizele  extinderii  acestora.  Pe  lângă  activitățile  de  cercetare  comune,  în  viitor  vor 

beneficia de prioritate programele de mobilitate pentru cadre didactice şi studenți.  

 Un  obiectiv  important  este  dezvoltarea  unor  relații  de  parteneriat  cu  universitățile  cu 

predare  în  limba  maghiară  din  țară  și  din  afara  Ungariei  ca  și  participarea  la  diferite 

eactivități ale organizațiilor profesional  care sprijină activitatea universităților din Ungaria. 

 Consider  că  pentru  noi  reprezintă  o  urgență  majoră  realizarea  de  investiții  cu  ajutorul 

Fondurilor Structurale Europene. Prin asemenea investiții putem crea pe lângă universitate 

institute  de  cercetare  şi  dezvoltare,  dar  şi  incubatoare  şi  centre  de  afaceri  destinate 
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studenților  şi  cadrelor  didactice.  De  aceea,  promovez  introducerea  unei  monitorizări 

profesionale a proiectelor lansate, solicitând, totodată, îmbunătățirea activităților legate de 

granturi de cercetare dezvoltare. 

 Participarea la programe internaționale de mobilitate şi de dezvoltare a resurselor umane, 

precum  şi  în  programele  de  cercetare  internaționale  (ERASMUS,  CEEPUS,  FP7‐FP8,  

POSDRU, etc.) 

 Obținerea statutului de membru în diferite federații universitare din țară şi din străinătate, 

cum  ar  fi,  de  exemplu  International  Association  of  Universities  (IAU),  şi  participarea  la 

programele acestora. 

RELAŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE 

Sondajele  efectuate  ne‐au  demonstrat  că  maghiarii  din  Transilvania  consideră  Universitatea 

Sapientia  ca  o  instituție  ce  le  aparține,  în  ciuda  faptului  că  oferta  ei  educațională  răspunde 

deocamdată  doar  parțial  nevoilor  de  dezvoltare  socială,  necesară  menținerii  comunități  pe 

pământul  natal  în  condițiile multiplelor  provocări  apărute  odată  cu  globalizarea  și mondializare 

economică.  Universitatea  contribuie,  de  asemenea,  doar  parțial  la  transmiterea  cunoştințelor 

necesare dezvoltării materiale şi spirituale ale maghiarimii din Ardeal. 

În viziunea mea Universitatea trebuie să funcționeze în armonie, atât cu mediul natural, cât și cu cel 

social, de aceea consider că este important: 

 Să dezvoltăm şi să susținem relații de parteneriat cu factorii economici ai regiunilor din 

Transilvania; 

 Să ne asociem, prin activitatea noastră, cu parcuri industriale sau de cercetare, ateliere 

de creație şi cercetare; 

 Să  organizăm  cursuri  de  formare  profesională  pentru  absolvenții  noştri,  precum  şi 

populației din regiunea în care ei îşi vor desfăşura activitatea, în concordanță cu nevoile 

formulate de către factorii de răspundere și de societatea însăși; 

 Să creăm şi să dezvoltăm relațiile inter‐instituționale şi culturale ale centrelor de studiu 

cu ceilalți actori sociali, conform specificului regiunii.  

MANAGEMENT FINANCIAR 

Scopul meu  este  asigurarea  unei  finanțări  sigure,  pe  durată  lungă,  bazată  pe  piloane multiple  şi 

venituri calculabile. De asemenea, voi asigura o gestiune transparentă, rezonabilă, de maximă grijă 

față  de  fondurile  provenite  de  la  contribuabili.  Pe  baza  experiențelor  de  până  acum,  finanțarea 

provenită de  la Fundația Sapientia   poate  fi  completată cu o contribuție proprie de până  la 20%, 

folosind  la  maxim  oportunitățile  oferite  de  statutul  de  instituției  acreditată,    având  şansa  de  a 

accesa  fonduri structurale. 
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r important  următoarele acțiuni la nivel de instituție: 

 Elaborarea  unei  strategii  viabile  care  să  prevadă,  în  funcție  de  specificul  local,  și 

modalitățile de atragere de finanțări sigure (proiecte de cercetare dezvoltare multianuale, 

programe de formare pentru adulți etc.).  

 Elaborarea și implementarea modalității de stimulare a personalului didactic, de cercetare 

și administrativ, care să înlocuiască  actualul sistem de salarizare cu unul flexibil stimulativ 

ulși mobilizator, care să răsplătească munca și rez tatele demonstrate.  

 Este  necesară  armonizarea  modelelor  de  planificare  profesionale  şi  financiare, 

introducerea unui anumit nivel de autonomie în gestiunea internă şi stabilirea unor reguli 

în ceea ce priveşte compensările din acest domeniu. 

  Implementarea  unui  mecanism  de  control  financiar  şi  de  planificare  pe  două  nivele,  în 

vederea  armonizării  diverselor  activități  (asigurarea  funcționării/numărul  studenților, 

investiții). 

 Asigurarea  fluidizării  comunicării  şi  a  furnizării  datelor  între  nivelul  universitar  şi  cel  al 

facultăților. 

 Funcționarea  şi  dezvoltarea  unui  sofware  care  să  asigure  transparența  managementului 

financiar al universității, dar şi o planificare şi un control simplu. 

 Extinderea utilizării Sistemului Unitar de Gestiune Neptun asupra gestiunii  financiare şi a 

rezultatelor de studii, precum și înlesnirea comunicării din cadrul instituției. 

 Descrierea exactă şi urmărirea îndeaproape a resurselor financiare necesare unei activități 

ede calitate, p  mai multe nivele.  

 Planificarea  în  timp  a  resurselor  financiare  şi  stabilirea  destinației  lor  (în  scopuri  de 

acreditare sau altele), elaborarea sistemului de cash flow. 

 Planificarea bugetară în perspectivă şi armonizarea proiectelor cu aceasta. 

INFRASTRUCTURA UNIVERSITARĂ 

Planurile de dezvoltare ale infrastructurii centrelor de studiu sunt incluse în strategiile adoptate de 

consiliile  facultăților.  Necesitățile  infrastructurale  definite  ca  fiind  priorități  de  gradul  zero  sunt 

menite  să  înlocuiască  dezvoltările  care  au  lipsit  timp  de  mai  mulți  ani,  ele  fiind  indispensabile 

funcționării normale şi  eficiente  economic, dar şi  în privința menținerii  acreditării. De aceea, pe 

baza  tratativelor  purtate  cu  finanţatorul  şi  al  contractului  încheiat  între  Finanţator  și 

Guvernul  Ungariei,  neau  fost  garantate  fondurile  necesare  dezvoltării  infrastructurii 

formulate  în  primele  trei  puncte  (reprezentând  o  prioritate  de  gradul  0).  Echiparea  şi 

mobilarea spațiilor se va realiza, pe de o parte, din sprijinul financiar anual, iar pe de altă parte, din 

venituri proprii.  
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1
 Consider o prioritate renovarea campusului universitar din Miercurea Ciuc şi construirea 

unei noi aripi a clădirii (prioritate 0, de realizat între 2013‐2014). 

 O importanță sporită reprezintă realizarea investiției în ceea pe priveşte clădirea facultății 

din Cluj (prioritate 0, de finalizat în 2013). 

 Beneficiază de un sprijin sporit construirea căminului studențesc din Târgu‐Mureş, datorită 

căruia ar putea creşte interesul absolvenților de liceu față de universitate (prioritate 0, se 

va realiza în 2014). 

 Echiparea  şi  mobilarea  clădirii  facultății  din  Cluj  şi  al  căminului  studențesc  din  Târgu‐ 

Mureş, renovarea căminului studențesc din Miercurea Ciuc, acțiuni ce se pot realiza parțial 

din fonduri proprii, parțial din sprijinul financiar din partea Guvernului Ungariei.  

 O prioritate constituie și transferul în proprietatea universității a patrimoniului menționat 

în  legea  de  înființare,  și  a  clădirii  facultății  din  Cluj,  aflată  încă  în  construcție,  în  regia 

Fundației. 

 În cazul bibliotecilor din cadrul facultăților promovez introducerea unui sistem de acces şi 

control  automat  RFID,  care  să  poată  asigura  în  fiecare  centru  de  studiu  un  sistem  de 

împrumut de pe rafturi libere. 

 Sunt  în  continuare  în  favoarea  utilizării  pe  scară  largă  a  sistemului  EISZ  de  abonare  la 

edițiile  electronice  ale  unui  număr  mare  de  reviste  şi  publicații  ştiințifice,  în  care 

ume c .  universitatea a investit s onsiderabile şi până acum

 Controlul  profesional  al  achizițiilor  universitare  se  poate  realiza  în  cadrul 

institutelor/centrelor  profesionale  deja  existente.  Astfel  Departamentul  de  informatică  la 

nivel de universitate va răspunde de achizițiile din domeniul informaticii şi software, orice 

altă achiziție sau concurs de proiecte va necesita avizul unei comisii de specialitate, care va 

e fdecide p  baza unor criterii pro esionale şi a regulilor gestiunii eficiente. 

 Trebuie  reanalizată  investiția  în  căminul  destinat  cadrelor  didactice,  situat  pe  strada 

Trébely din Târgu‐Mureş. Dacă centrul de studiu îl consideră utilă, şi își manifestă sprijinul 

în exploatare,  trebuie elaborat un regulament de  funcționare.  În caz contrar  trebuie găsit 

   împreună cu Fundația Sapientia o modalitate de schimb, bazat pe compensație financiară. 

 Consider  că  investițiile  propuse  pentru  diferitele  programe  de  studiu  vor  trebui  să  fie 

alocate în baza principiilor sistemului normativ de finanțare. 

 

MANAGEMENTUL SOCIAL 

Încercând evitarea  conflictelor,  in  calitate de  rector voi  reprezenta  în mod  transparent,  public  şi 

direct  interesele  comune  ale  studenților  şi  colectivului  de  angajați  ai  universității,  atât  în  afara 

instituției, cât şi în cadrul acesteia. 
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1
 Voi  continua  să  sprijin  acordarea  burselor  sociale  studenților  la  nivelul  celor  similare, 

acordate de instituțiile de învățământ de stat. 

 Mă exprim în favoarea introducerii alternative, pe scară largă a „sistemului privat de burse”, 

rcare va genera o restructu are a bugetului central. 

 Sprijin  toate  inițiativele  studențeşti  care  sunt  în  concordanță  cu  sistemul  de  valori 

promovat de către Universitate. 

 Voi  sprijini  activitatea  desfăşurată  de  către  diferitele  unități  comerciale  în  incintele 

universității numai în cazul în care acestea sunt de calitate şi funcționează conform cadrului 

egal în vigoare, şi servesc în mod vădit interesele studenților şi ale instituției.  l

 

Cluj, 2 noiembrie 2012 

Prof. univ. dr. Dávid László 
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