
UNIVERSITATEA SAPIENTIA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTE 

Nr. crt..

Domeniu

Obiectiv

Sarcini Responsabil Sursa de 

finanțare

Cost estimat Termen limită Observații Realizat, 

realizat 

partial, 

nerealizat

Îmbunătăţirea şi update-ul paginilor de web a 

facultății şi ale departamentelor

Responsabil RP, 

directorii de 

departament

continuu realizat

Realizarea materialelor promoţionale ale facultăţii Responsabil RP 20 februarie 2018 realizat

Finalizarea strategiei de campanie a facultăţii Secretar şef facultate, 

Responsabil RP

28 februarie 2018 realizat

Coordonarea activiţăţilor de promovare la nivel de 

departamente/programe

Responsabil RP martie-mai 2018 realizat

Participarea facultăţii în evenimente, organizaţii, 

manifestări importante ale oraşului (Zilele Culturii 

Maghiare, etc.)

Decan, Secretar şef 

facultate, Responsabil 

RP

continuu realizat

Participare la realizarea circuitului de promovare a 

universităţii

Responsabil RP, 

Asociația Studenţilor

noiembrie 2018 realizat

Prezenţa cadrelor didactice ale facultăţii la 

conferinţe, simpozioane, manifestări artistice

Directorii de 

departament

permanent realizat

Zilele porţilor deschise Decan, responsabilii 

RP, directorii de 

departament

martie 2018 realizat

Menţinerea legăturii cu liceele directorii de 

departament, 

responsabil RP

permanent realizat

Campania pe Facebook responsabil RP 

directorii de 

departament

permanent realizat
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PLAN OPERAȚIONAL 2018

Măsuri operaționale în domeniul didactic 

Promovare a imaginii 

universității și a ofertei 

educaționaleA
dm

ite
re



Participare la tabere de vară (Tusványos, VIBE 

etc.)

Responsabil RP, 

directorii de 

departament

iunie-iulie 2018 realizat

1
Promovare a imaginii 

universității și a ofertei 

educaționaleA
dm

ite
re



Analiza rezultatelor admiterii 2018/2019. Strategii 

pentru anul viitor

Decan, directorii de 

departament, 

responsabil RP

octombrie 2018 realizat

Organizarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti la 

nivel de Facultate (Kari Tudományos Diákköri 

Konferencia)

Decan, prodecan, 

cancelar de facultate, 

directorii de 

departament, conf. univ. 

dr. Virginás Andrea, 

lect. univ. dr. Poszet 

Szilárd, lect. univ. dr. 

Kokoly Zsolt

25-26 aprilie 2018 realizat

Concurs national de biologie “Herman Ottó” lect. univ. dr. Tonk 

Szende-Ágnes

10 martie 2018 realizat

Concurs pentru tineri din învățământul liceal 

Kolozsvár 100 / Cluj-Napoca 100

Lect. univ. dr. 

Szenkovics Dezső

30 septembrie 2018 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţa Mediului în Parcul 

Național Fertő-Hanság (Ungaria)

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului

grant EFOP-

3.4.3-16

11-15 mai 2018 realizat

Vizită de studiu pe tema: Mineralogia mediului, la 

Univerditatea Eötvös Lóránd din Budapesta 

(Ungaria)

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului

Bursa 

Makovecz

17-24 mai 2018 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţa Mediului în Grecia

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului

PADOC 

(parțial) 

15 000 RON 25 mai - 3 iunie 

2018

realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţa Mediului în 

Maramureș, în colaborare cu Universitatea 

Szeged, Ungaria

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului

9-14 iulie 2018 nerealizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţa Mediului la Szeged 

(Universitatea Szeged, Parcul Național Kiskunság) 

pentru studentii de la masterat

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului 

Bursa 

Makovecz 

4 500 RON 19-22 iulie 2018 nerealizat
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Dezvoltarea activităţii 

ştiinţifice a studenţilor

3
Derularea programelor de 

practică studenţească
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Promovare a imaginii 

universității și a ofertei 

educaționaleA
dm
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Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentul de relaţii internaţionale şi studii 

europene în forma unei tabere de vară la Colţeşti 

în colaborare cu Universitatea Eötvös Loránd din 

Budapesta

Directorul 

departamentului de 

Relații Internaționale și 

Studii Europene, conf. 

univ. dr. Bakk Miklós

ELTE, 

Departamentul 

de Relații 

Internaționale 

și Studii 

Europene, 

Bursa 

Makovecz

2 220 RON iulie 2018 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentul de relaţii internaţionale şi studii 

europene în forma unui concurs NegoMoot

Lect. univ. dr. 

Szenkovics Dezső

Departamentul 

de Relații 

Internaționale 

și Studii 

Europene

iulie 2018 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţe Juridice în forma unei 

călătorii de studii la Alba Iulia şi la Roşia Montană

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice

aprilie 2018 realizat

Organizarea practicii studenţeşti în cadrul 

Departamentului de Ştiinţe Juridice în forma unei 

școli de primăvară la Rimetea

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice

mai 2018 realizat

Organizarea practicii studenţeşti obligatorii în 

cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice la 

Judecătoria Cluj-Napoca și la cabinete de 

avocaturi

Lect. univ. dr. Eugen 

Crișan

  iunie 2018 realizat

Povești de pe Valea Târnavei - workshop de 

practică profesională pentru realizarea unor filme 

artistice și documentare scurte, în colaborare cu 

Universitatea Metropolitan din Budapesta

Balogh Zsolt, Prof. univ. 

dr. Pethő Ágnes

Bursa 

Makovecz 

5920 RON mai 2018 realizat

3
Derularea programelor de 
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Contactarea universităţilor organizatoare, 

respectiv a membrilor solicitaţi în comisiile proprii

Decan, directorii de 

departament, secretar 

şef facultate

28 februarie 2018 realizat

Stabilirea derulării examenelor de finalizare (data 

examenelor, propuneri comisii, metodologie, etc.)

Decan, Consiliul 

Facultăţii

1 aprilie 2018 realizat

Derularea examenului Decan, Directori 

departamente, secretar 

şef facultate

iunie-iulie 2018 realizat

Elaborarea regulamentului de organizare a 

examenelor de finalizare a studiilor

Decan, directorii de 

departament

15 februarie 2018 realizat

Adoptarea regulamentului Consiliul facultății februarie 2018 realizat

Revizuirea planurilor de învăţământ (unde este 

cazul)

Decan, directorii de 

departamente

31 mai 2018 realizat

Revizuirea  fişelor disciplinelor (unde este cazul) Decan, directorii de 

departamente

august 2018 realizat

Întocmirea studiului de fezabilitate în vederea 

introduceri specializării: coreografie

Decan,  prodecan septembrie 2018 realizat

Întocmirea dosarului de autoevaluare în vederea 

obținerii autorizării specializării: coreografie

Decan,  prodecan decembrie 2018 realizat 

partial

7
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Implicarea mai accentuată a studenţilor de la 

programele de masterat în viaţa Facultăţii 

(programul tutorial, conferinţele ştiinţifice 

studenţeşti etc.)

Directorii de 

departamente

continuu realizat 

partial

Pregătirea pentru organizarea 

internă a examenului de 

finalizare a studiilor

Introducerea unor noi 

programe speciale de studii

P
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Analiza programelor de studii 

şi revizuirea acestora5
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Programarea şi derularea 

acțiunilor cu privire la  

examenele de finalizare a 

studiilor



Derularea vizitei externe cu scopul reacreditării 

programului de studii de licență Relaţii 

internaţionale şi studii europene

Decan, directorul 

Departamentului de 

Relații Internaționale și 

Studii Europene, 

persoane de contract

martie 2018 realizat

Depunerea raportului de autoevaluare în scopul 

obținerii acreditării programului de studii de licență 

Drept

Decan, directorul 

Departamentului de 

Științe Juridice

martie 2018 realizat

Derularea vizitei externe cu scopul acreditării 

programului de studii de licență Drept

Decan, directorul 

Departamentului de 

Științe Juridice

mai 2018 nerealizat

Depunerea raportului de autoevaluare în scopul 

evaluării periodice a programului de studii de 

licență Cinematografie, Fotografie, Media

Decan, directorul 

Departamentului de 

Media

mai 2018 realizat

Derularea vizitei externe cu scopul evaluării 

periodice a programului de studii de licență 

Cinematografie, Fotografie, Media

Decan, directorul 

Departamentului de 

Media

iulie 2018 nerealizat

Depunerea raportului de autoevaluare la comisia 

internă de evaluare în scopul obținerii acreditării 

programului de studii de licență Drept

Decan, directorul 

Departamentului de 

Științe Juridice

martie 2018 realizat

Depunerea raportului de autoevaluare la comisia 

internă de evaluare în scopul evaluării periodice a 

programului de studii de licență Cinematografie, 

Fotografie, Media

Decan, directorul 

Departamentului de 

Media

mai 2018 realizat

Elaborarea şi validarea statelor de funcțiuni ale 

personalului didactic

Directorii de 

departament, Decan, 

Consiliul Facultății

iulie 2018 realizat 

partial, 

demersul 

finalizat in 

septembri

e

Derularea concursurilor pentru posturi didactice Decan, directorii de 

departament, secretar 

şef facultate

 iunie-iulie 2018 şi 

septembrie 2018

realizat

Acreditare și autorizare programe noi

8

Derularea procedurii de 

evaluare externă în vederea 

acreditării și reacreditării 

programelor de studii

Dezvoltarea personalului 

didactic
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Derularea procedurii de 

evaluare internă în vederea 

acreditării şi reacreditării 

programelor de studii
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Derularea concursurilor interne pentru asociați Decan, directorii de 

departament, secretar 

şef facultate

septembrie 2018 realizat

Anunțarea disciplinelor Decan, secretar şef 

facultate

17-23 septembrie 

2018

realizat

Înscrierea studenților Decan, secretar şef 

facultate

17-23 septembrie 

2018

realizat

Înscrierea studenților din anul I Decan, secretar şef 

facultate

17-23 septembrie 

2018

realizat

Stabilirea grupelor si subgrupelor Decan, secretar şef 

facultate

17-23 septembrie 

2018

realizat

Aplicarea sistemului informaţional Neptun pentru 

gestionarea procesului de învăţământ

Secretar şef facultate continuu din sem I. realizat

Redactarea GHIDULUI STUDENTULUI Decan, secretar şef 

facultate, responsabil 

RP

16 septembrie 2018 realizat

Evaluarea situației softurilor necesare procesului 

didactic

Director economic, 

inginer sistem, laboranţi

31 martie 2018 realizat

Elaborarea strategiei de îmbunătățire a dotării Consiliul Facultăţii 15 aprilie 2018 realizat

Evaluarea gradului de acoperire a disciplinelor cu 

materiale didactice

Cancelarul facultăţii, 

directorii de 

departament

30 mai 2018 realizat

Dezvoltarea bazei de date a sistemului Alumni Decan, responsabil RP continuu realizat 

partial

Organizarea programului "Moór Gyula" - seminarii 

intensive pentru pregătirea absolvenţilor 

programului de studii Drept la examenele de 

admitere în INM și UNBR 

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice

ianuarie-iunie, 

respectiv octombrie-

decembrie 2018

realizat

Acordarea burselor speciale "Moór Gyula" pentru 

membrii cei mai buni a programului de studii 

Drept, care au obținut calificative excepționale la 

testele periodice organizate în cadrul programului, 

respectiv care au luat cu succes examenele de 

admitere în INM și UNBR 

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţe Juridice

septembrie 2018 realizat

Dezvoltarea personalului 

didactic
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Dezvoltarea  bazei de 

informații în programul 

Neptun
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Dezvoltarea tehnicilor 

didactice și a bazei de 

resurse pentru învățare



Invitarea absolvenţilor programului de studii Ştiinţa 

Mediului la petrecerea de crăciun, organizată de 

către Departamentul de Ştiinţa Mediului

Lect. univ. dr. Zsigmond 

Andreea-Rebeka

decembrie 2018 realizat

Actualizarea bazei de date cu absolvenții 

specializării Știința Mediului

Lect. univ. dr. Néda 

Tamás

continuu realizat

Întâlnire cu absolvenții specializării Știința 

Mediului, care au absolvit acum 10 ani 

Nagy Krisztina iunie 2018 nerealizat

Dezvoltarea bazei de date a sistemului Alumni şi 

întocmirea unei arhive fotografice legate de 

specializarea Relații internaționale și studii 

europene

Directorul 

Departamentului de 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene, lect. 

univ. dr. Szenkovics 

Dezső, responsabil RP

mai 2018 nerealizat

Organizarea unei întâlniri alumni cu foști studenți 

ai specializării Relații internaționale și studii 

europene cu ocazia Zilei Europei

Lect. univ. dr. 

Szenkovics Dezső

mai 2018 nerealizat

Realizarea rapoartelor semestriale responsabil RP iulie/decembrie 

2018

realizat

Informarea absolvenților despre realitățile din 

universitate

Decan, responsabil RP continuu realizat

Organizarea de evenimente cu implicarea 

absolvenților

Decan, responsabil RP semestrial realizat

Analiza periodică a rezultatelor obținute la 

evaluările periodice

Decan martie/ octombrie 

2018

realizat

Analiza rezultatelor obținute la examenele de 

finalizare a studiilor

Decan septembrie 2018 realizat

Analiza rezultatelor obținute în cadrul cercurilor 

științifice şi de creație

Decan noiembrie 2018 realizat

12

Analiza gradului de pregătire 

a cursanților în lumina 

rezultatelor la examene
13
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Realizarea rapoartelor la nivel de centru Directorii de 

departament, directorii 

centrelor de cercetare

15 martie 2018 realizat

Stabilirea priorităților de cercetare a facultăţii în 

baza analizei potențialului creației stiințifice și 

artistice

Consiliul facultăţii 15 mai 2018 realizat

Dezvoltarea centrelor de 

cercetare şi a societăţilor de 

specialitate

Dezvoltarea laboratorului de cercetare 

“Ecosystem Services” al Centrului de Cercetare 

“STIMEDA” al Departamentului de Știința Mediului

Conf. univ. dr. Hartel 

Rudolf-Tiberiu

continuu realizat

realizat

Programul tutorial din cadrul Departamentului de 

Relaţii internaţionale şi studii europene

Directorul 

Departamentului de 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene, 

coordonatorul ştiinţific 

din cadrul 

Departamentului de 

Studii Europene

continuu realizat

Istoria dreptului în Transilvania (editarea unui 

volum în lb. română și în lb. engleză)

Prof. univ. dr. Veress 

Emőd

decembrie 2018 realizat 

partial

Realizarea traducerii Codului Muncii în limba 

maghiară şi publicarea acestuia

Lect. univ. dr. Vallasek 

Magdolna

decembrie 2018 realizat

Susţinerea schimbării agriculturii prin inginerie 

ecologică şi folosirea optimă a resurselor naturale

Conf. univ. dr. Hartel 

Rudolf-Tiberiu

Platforma 

BIODIVERSA 

          

95 000 RON continuu realizat

Studiul complex al tinoavelor din Munții Apuseni - 

program de cercetare

Lect. univ. dr. Szigyártó 

Irma-Lídia

IPC 20 000 RON decembrie 2018 realizat

Pășunile cu arbori bătrâni Conf. univ. dr. Urák 

István

continuu nerealizat

"Reinterpretarea intermedialității în filmul 

contemporan: forme ale liminalității în schimbare" - 

Proiect de Cercetare Exploratorie, PN-III-P4-ID-

PCE-2016-0418

Prof.univ.dr. Pethő 

Ágnes

CNCS-

UEFISCDI

iulie 2017-31 dec. 

2019

realizat

Directorii de 

departament, directorii 

centrelor de cercetare

Intensificarea cooperării cu factorul economic în 

vederea creșterii gradului de înzestrare a 

laboratoarelor de cercetare

continuu

Ie
ra

rh
iz

ar
ea

 c
en

tr
el

or
 

de
 c

er
ce

ta
re

14

Evaluarea centrelor de 

cercetare în scopul stabilirii 

posibilităților de autorizare 

externă a acestora

Dezvoltarea infrastructurii 

cercetării

Proiecte de cercetare



Proiect de cercetare "Cultura vizuală și mediul 

fotografiei în Transilvania dinaintea celui de-al 

doilea război mondial"

Lect. univ. dr. Blos-Jáni 

Melinda

IPC 1 martie 2017-31 

august 2018

realizat

Îmbogățirea colecției de la Arhiva Audiovizuală din 

Transilvania și activități de popularizare a 

patrimoniului audiovizual

Lect. univ. dr. Blos-Jáni 

Melinda

continuu realizat

Proiect artistic: realizare de film de lung metraj 

(„Spirala”)

Lect. univ. dr. Felméri 

Cecília

CNC, Magyar 

Filmalap, 

Eurimage

2016-2020 realizat

Conferința Internațională de Știința Mediului în 

Bazinul Carpatic (coorganizatori, în colaborare cu 

Universitatea Szent István din Ungaria, Gödöllő)

Directorul 

Departamentului de 

Ştiinţa Mediului

5-7 aprilie 2018 realizat

Cursuri ținute de profesori invitați din SUA în 

cadrul programului ”Senior Lawyer”

Lect. univ. dr. Kokoly 

Zsolt

martie, noiembrie 

2018

realizat

Cooperarea judiciară internațională în materie 

penală

Lect. univ. dr. Eugen 

Crișan, lect. univ. dr. 

Kádár Hunor

23 martie 2018 realizat

Conferință memorială Balás P. Elemér Lect. univ. dr. Kokoly 

Zsolt

28 septembrie 2018 realizat

Comemorarea regelui Matia Corvinul. 

Ceremonia de numire a sălii festive

Conf. univ. dr. Lupescu 

Radu, responsabil RP

februarie 2018 realizat

Serate Academice. Dr. Vámos Lászlóné - 

Katalin: Protocol și cultură de comportament 

în context național și internațional

Lect. univ. dr. Murádin 

János Kristóf, drd. asist. 

Móritz Kinga

14 martie 2018 realizat

Serate Academice. Hörcher Ferenc: Culrura 

politică maghiară de după alegeri

Conf. univ. dr. Bakk 

Miklós, drd. asist. Móritz 

Kinga

3 mai 2018 realizat

Prezentare de carte. Enciclopedia ştiinţei 

politice

Conf. univ. dr. Bakk 

Miklós

iunie 2018 nerealizat

Conferinţe/festivaluri/worksho

puri

Proiecte de cercetare



Tabăra de Vară Bolyai. Pregătirea 

profesională a profesorilor de liceu

Conf. univ. dr. Bodó 

Barna
Departament

ul de Relații 

Internațional

e și Studii 

Europene, 

Asociaţia 

Pedagogilor 

Maghiari din 

România

iunie 2018 nerealizat

"First Cut 2018": Mostră din realizările artistice ale 

studenţilor Departamentului Media

Prof.univ.dr. Pethő 

Ágnes

iunie 2018 realizat

Expoziţie de fotografie ale studenţilor 

Departamentului Media

Lect. univ. dr. Mira 

Marincaş

iunie 2018 realizat

Expoziție colectivă “Fotografii sonore”, ediția II. Lect. univ. dr. Fazakas 

Áron, lect. univ. dr. Mira 

Marincaș

iunie 2018 realizat

Conferință internațională de studii de film și media 

despre ideea de intermedialitate (organizată în 

cadrul Proiectului de Cercetare Exploratorie 

desfășurate în acest timp) 

Prof.univ.dr. Pethő 

Ágnes

octombrie 2018 realizat

Expoziție organizată pentru sărbătorirea Zilei 

mondiale a patrimoniului audiovizual

Lect. univ. dr. Blos-Jáni 

Melinda

noiembrie 2018 realizat

Conferinţe/festivaluri/worksho

puri



Organizarea de manifestări interne realizat

Organizarea de manifestări cu participare 

internațională

realizat

Participarea la manifestări naționale și 

internaționale

realizat

Publicarea rezultatelor în seria ACTA 

UNIVERSITATIS SAPIENTIAE

realizat

Elaborarea bilanțului financiar anual și stabilirea 

cheltuielilor la nivel de facultate

Director economic, 

decan

mai 2018 realizat

Elaborarea  proiectului de buget al facultăţii Director economic, 

decan

iulie-septembrie 

2018

realizat

Stabilirea gradului de îndeplinire a bugetului 

planificat

Director economic, 

decan

noiembrie 2018 realizat

Analiza cheltuielilor la nivel de programe de studiu Director economic, 

directorii de 

departamente

noiembrie 2018 realizat

Evaluarea gradului de uzură a infrastructurii și 

planificarea modului de reabilitare

realizat 

partial

Evaluarea gradului de uzură a aparatelor, 

mașinilor, utilajelor  și realizarea casărilor

realizat 

partial

Decan, director 

economic, directorii de 

departamente

Diseminarea rezultatelor 

cercetării stiințifice
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16 Decan, directorii de 

departamente
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Analiza execuției bugetare a 

anului universitar 2017/2018 

Buget-finanțe

continuu

continuu

Decan, directorii de 

departamente

decembrie 2018

Analiza infrastructuri pentru 

învățământ și cercetare
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ră

Elaborarea bugetului pe anul 

universitar 2018/201917



Autoevaluarea cadrelor didactice Cancelar de facultate, 

directorii de 

departament

28 februarie 2018 realizat

Evaluarea colegială Cancelar de facultate, 

directorii de 

departament

20 decembrie 2018 realizat

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți Decan, cancelar de 

facultate, directorii de 

departament

ianuarie-februarie 

2018, mai-iunie 

2018

realizat

Evaluarea personalului administrativ Decan, cancelar de 

facultate, secretar şef 

facultate

28 februarie 2018 realizat 

partial

Evaluarea calității în cadrul programelor de studii Cancelar de facultate, 

responsabilii 

programelor de studii, 

directorii de 

departament

28 februarie 2018 realizat

Întocmirea şi dezbaterea Raportului Comisiei de 

evaluare şi asigurare a calității  la nivel de 

facultate

Cancelar de facultate, 

Consiliul Facultății

31 martie 2018 realizat

Dezvoltarea colaborării cu universități din țară Consiliul Facultăţii continuu realizat

Dezvoltarea colaborării cu universități din 

străinătate

Consiliul Facultăţii continuu realizat

Participare în programele europene de cooperare 

(Erasmus, Erasmus +)

Decan, Directorii de 

Departemente

continuu realizat

Colaborare cu proiectul de cercetare de la 

Unvierstiatea Eötvös Loránd, Budapesta, 

OTKA, proiect nr. 112700, "Space-ing Otherness. 

Cultural Images of Space, Contact Zones in 

Contemporary Hungarian and Romanian Cinema 

and Literature ”

Prof.univ.dr. Pethő 

Ágnes

OTKA 

(Ungaria)

2016-31 decembrie 

2018

realizat

20

E
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ar

e Evaluarea internă a calității 

activităților în cadrul 

programelor de studii

Măsuri operaționale în domeniul evaluării şi asigurării calității

Măsuri operaționale în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale

21
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re

Cooperare națională și 

internațională



 "Cine-versity" (proiect internațional de educație 

filmică, condus de: Kirk Johnson) proiect realizat 

de VIA University College, Aarhus, Dania în 

colaborare și cu Univ. Sapientia, Dept. Media

conf. univ. dr. Virginaș 

Andrea

Programul 

Creative 

Europe al UE

15 octombrie 2017-

15 octombrie 2018

realizat

"European University Film Awards/EUFA" (proiect 

de educație filmică)

conf. univ. dr. Virginaș 

Andrea

European Film 

Academy, 

European Film 

Awards și Film 

Fest Hamburg

continuu realizat

Colaborare cu Universitatea Naţională de Servicii 

Publice în cadrul programului de doctorat

Decan, Directorul 

Departamentului de 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene

continuu realizat

Colaborare cu Colegiul Matthias Corvinus Directorul 

Departamentului de 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene

continuu realizat

Colaborare cu Colegiul Apafi Mihály Lect. univ. dr. 

Szenkovics Dezső

continuu realizat

Colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Economice 

(mobilitate)

Directorul 

Departamentului de 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene

continuu realizat

Lărgirea ofertei în cadrul programelor 

ERASMUS

Directorul 

Departamentului de 

Relaţii internaţionale şi 

studii europene

continuu realizat
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Susținerea financiară a programelor studențești 

tradiționale: balul bobocilor, Tabăra bobocilor, 

Conferința cercurilor ştiinţifice 

Decan continuu pe baza 

de programe

realizat

Organizarea de activități în colaborare cu 

asociaţiile studenților

Decan, secretar şef 

facultate

continuu realizat

Organizarea de întruniri cu personalități de marcă Decan, directorii de 

departamente

continuu realizat

Organizarea de întâlniri cu actualii şi foştii studenți 

ai Universității Sapientia

Decan, directorii de 

departamente

continuu realizat

Întreţinere, reparaţii

Reparaţii ale unor deteriorări ale noii clădiri ai 

Facultăţii, intervenite în urma activităţilor de 

predare

Decan, director 

economic

surse proprii continuu realizat

Achiziții mobilier și echipamente de informatică 

pentru Facultatea de Științe și Arte din Cluj-

Napoca

Decan, director 

economic

continuu realizat

Achiziţii de echipamente noi pentru laboratoarele 

Departamentului de Media

Decan, director 

economic, directorul 

Departamentului de 

Media

continuu realizat

Achiziţii de echipamente noi pentru laboratoarele 

Departamentului de Ştiinţa Mediului

Directorul 

Departamentului Ştiinţa 

Mediului

continuu realizat

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării infrastructurii și a bazei materiale

Dotarea laboratoarelor 

Facultăţii de Ştiinţe şi Arte

Măsuri operaționale în domeniul dezvoltării vieţii studențești din universitate
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Crearea de facilități pentru 

creșterea calității vieții 

studențești
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