
 

RAPORTUL DECANULUI PRIVIND STAREA 

FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ŞI ARTE PE ANUL 2013 

  

I. SITUAŢIA ŞI ACTIVITATEA FINANCIARĂ. INFRASTRUCTURĂ  

 

În cadrul exerciţiului financiar pe anul 2013 Facultatea de Ştiinţe şi Arte (în continuare 

Facultate) a beneficiat de 10% din finanţarea totală la nivel de Universitate, totalul fiind împărţit 

în proporţie de 30-30-10 % între facultăţile din cele trei locaţii ale instituţiei. La această finanţare 

normativă se adaugă veniturile din surse proprii (taxe de şcolarizare, taxe de examen, venituri din 

activităţi comerciale proprii etc.), respectiv din proiecte şi granturi de cercetare. În anul 2013 

cifra de afaceri al facultăţii este de aproximativ 950 000 euro, din care 71%, reprezintă venituri 

din bugetul Universităţii alocate facultăţii. În ceea ce priveşte anul anterior, aceste cifre erau de 

850 000 euro şi respectiv 64%, ceea ce reprezintă pe de o parte o creştere vizibilă a veniturilor, 

însă pe de altă parte şi o creştere a ponderii bugetului Universităţii din totalul cifrei de afaceri al 

facultăţii.  

În perioada ianuarie-decembrie 2013 facultatea a realizat venituri totale de 4,277,966 lei, cu 

566,288 lei peste cei 3,711,678 lei venituri realizate în 2012. Însă în ceea ce priveşte cheltuielile, 

totalul acestora se ridică la 4,582,452 lei, depăşind cu 304,486 lei veniturile în anul 2013, şi cu 

1.033.111 lei cheltuielile totale de 3.549.341 lei din 2012. 

În ceea ce priveşte structura veniturilor, aceasta s-a realizat – cum s-a menţionat mai sus – în 

mare parte din finanţări nerambursabile (71,25%), din care o parte au fost obţinute de la Bugetul 

de Stat prin finanţarea a şase proiecte importante de cercetare (totalizând un procent de 14,13% 

faţă de cei 11,56% din anul 2012). Veniturile din taxe şcolare şi de examene este de 5,24% din 

totalul de venituri, ceea ce este mai puin decât în anul 2012 (5,99%).  

Din totalul de cheltuieli efectuate în anul 2013, cheltuielile cu salariile şi cu colaboratori 

reprezintă 54,22%, atingând o pondere mult mai scăzută, decât în anul 2012, când atingea 

70,31%. Aceasta se datorează mai ales faptului, că veniturile mai ridicate din anul 2013 erau 

folosite pe de o parte pentru terminarea lucrărilor la noua clădire proprie de pe calea Turzii nr. 2-

4, şi pe de altă parte – până predarea acestuia de către constructor – pentru închirierea continuă a 

imobililui de pe strada Deva nr. 19 cu scopul de a putea desfăşura activitatea didactică, ceea ce a 

costat pentru facultate încă 175.000 lei. Tot atunci o sumă deosebit de mare, în total 1.201.743 

lei a costat aprovizionarea noii clădiri conform nevoilor de funcţionare. În acelaşi timp ponderea 

cheltuielilor cu studiile şi cercetările s-au ridicat faţă de anul 2012, în 2013 reprezentând 3,27%  

din totalul cheltuielilor, în timp ce în anul anterior atingea doar 2,51%. 

Activitatea financiară este derulată în baza bugetului anual de venituri şi de cheltuieli aprobat de 

Senatul Universităţii, reuşind să-şi atingă veniturile propuse, însă depăşind cheltuielile 

planificate.  

Din punctul de vedere al infrastructurii, Facultatea funcţionează în două locaţii, activităţile 

didactice realizându-se exclusiv în noua clădire de pe calea Turzii nr. 2-4. Celelalte activităţi se 



desfăşoară în Casa Bocskai din centul oraşului, unde se află şi sediul central al Universităţii 

Sapientia. În clădirea de pe calea Turzii funcţionează laboratoarele de specialitate ale 

Departamentului Ştiinţa Mediului, studioul Departamentului Media, laboratorul de informatică, 

precum şi biblioteca facultăţii. În privinţa posibilităţilor de cazare, studenţii au la dispoziţie un 

cămin închiriat cu o capacitate de 32 persoane, acesta funcţionând în regim auto-susţinere. 

 

TOTAL VENITURI    4,277,966 lei  100% 

 
  Venituri din cotizatii si simpatizanti           1,490 lei  0.03% 

Venituri din donatii         51,726 lei  1.21% 

Venituri din donatii - Gen - numerar        35,407 lei  

 Venituri din donatii - Carti          5,592 lei  

 Venituri din donatii - KPI        10,728 lei  

 Vebituri din sponsorizare         12,385 lei  0.29% 

Vebituri din sponsorizare - General          3,527 lei  

 Vebituri din sponsorizare - 2%          8,858 lei  

 Venituri din dobanzi         19,256 lei  0.45% 

Resurse obtinute de la bugetul de stat/locale       604,387 lei  14.13% 

Resurse obtinute de la BS/BL - pr. 3% - RH -      12,311 lei  

 Resurse obtinute de la BS/BL - pr. Lupescu      240,898 lei  

 Resurse obtinute de la BS/BL - pr. Neda      110,275 lei  

 Resurse obtinute de la BS/BL - pr. Virginas        93,500 lei  

 Resurse obtinute de la BS/BL - pr. Petho      142,025 lei  

 Resurse obtinute de la BS/BL - pr. Consiliul Local - 

FFEST 
30,000 lei 

 Venituri exceptionale din cedarea acivului - SKODA         47,286 lei  1.11% 

Finantare ext. nerambursabila    3,048,178 lei  71.25% 

Finantare ext. nerambursabila - Mukodes   1,838,992 lei  

 Finantare ext. nerambursabila - Turzii 2-14   1,201,743 lei  

 Finantare ext. nerambursabila - MTVA          7,444 lei  

 Venituri din diferenta curs valutar         14,984 lei  0.35% 

Alte venituri f.s.p.       478,273 lei  11.18% 

Taxe : de înscriere, scolare, examen      224,200 lei  

 Taxe camin      107,661 lei  

 Taxe conferinta        34,495 lei  

 Sprijin financiar Ffest        25,000 lei  

 Taxe intarziere          4,329 lei  

 Alte venituri FSP        82,588 lei  

 Alte venituri        41,185 lei  

 



Alte venituri - carte             105 lei  

 Alte venituri - BGF        32,556 lei  

 Alte venituri - Communitas          1,000 lei  

 Alte venituri - Taxa licitatie-caiet de sarcini          7,742 lei  

 
 

   

TOTAL CHELTUIELI    4,582,452 lei  100% 

 
  Cheltuieli cu materii prime, materiale    1,017,376 lei  22.20% 

Chelt. priv. combustibilul        20,595 lei  

 Chelt. priv. piesele de schimb          7,354 lei  

 Chelt. priv. mat. de natura obiectului de inventar      804,831 lei  

 Cheltuieli privind materialele nestocate        55,584 lei  

 Cheltuieli privind energia si apa      129,012 lei  

 Cheltuieli cu lucrari şi servicii executate de terţi       422,416 lei  9.22% 

Cheltuieli de intretinere si reparatii        16,522 lei  

 Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii - 2 locaţii      251,913 lei  

 Cheltuieli cu primele de asigurare - 2 autoturisme          4,041 lei  

 Cheltuieli cu studiile si cercetarile - burse      149,940 lei  

 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi       487,970 lei  10.65% 

Cheltuieli cu colaboratorii - ctr. drept de autor, 

nerezidenţi      117,921 lei  

 Cheltuieli de  protocol      121,621 lei  

 Cheltuieli de  publicitate        16,051 lei  

 Cazare        29,471 lei  

 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal        46,106 lei  

 Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari        79,861 lei  

 Cheltuieli cu telecomunicatii        14,318 lei  

 Cheltuieli postale          1,334 lei  

 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate          3,905 lei  

 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti        57,381 lei  

 Cheltuieli cu alte impozite, taxe ,varsam.asimil.           5,722 lei  0.12% 

Cheltuieli cu personalul    2,484,805 lei  54.22% 

Cheltuieli cu remuneratiile personalului   1,864,102 lei  

 Cheltuieli cu tichete de masa        89,946 lei  

 Cheltuieli priv. asigurarile si protectia sociala      530,757 lei  

 Alte cheltuieli de exploatare         53,454 lei  1.17% 

Contributii si cotizatii datorate de PJ - ICPR          3,579 lei  

 Chelt. donatii si subventii acordate          4,018 lei  

 



Chelt. privind activele cedate  - vănzare Skoda        45,857 lei  

 Cheltuieli din diferente de curs valutar         18,662 lei  0.41% 

Chelt.de expl.priv.amortizarile si provizioanele         92,047 lei  2.01% 

 

DEFICIT (VENITURI - CHELTUIELI)  

  

304,486 lei 

  

II. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII ŞI A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Pe parcursul anului 2013 în cadrul Facultăţii funcţionează patru programe de studii la nivel de 

licenţă (Ştiinţa mediului; Cinematografie, Fotografie, Media; Relaţii internaţionale şi studii 

europene; Drept) şi un program master în colaborare internaţională (cu Budapest Business 

School – specializarea Relaţii internaţionale), la derularea acestuia din urmă Facultatea 

contribuind cu asigurarea infrastructurii şi logisticii necesare în cadrul unui contract de prestări 

servicii. Dintre programele de studii la nivel de licenţă două sunt acreditate (CFM şi RISE), iar 

celelalte două (ŞM şi D) funcţionează cu autorizare de funcţionare provizorie.  

La nivel de licenţă în anul universitar 2013-2014 studiază 248 studenţi (ŞM - 43, CFM - 68, 

RISE - 56, D - 81), îndrumaţi de 34 cadre didactice titulare cu norma de bază la această instituţie, 

4 cadre didactice asociaţi şi 29 cadre didactice angajaţi la plata cu ora. 

Programele de studii şi cadrele didactice sunt organizate în trei departamente – Departamentul de 

Ştiinţa Mediului, Departamentul Media şi Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene –, 

activitatea acestora fiind facilitat de doi laboranţi, un coordonator de producţie de filme, 2 

bibliotecari, respectiv un personal administrativ totalizând 6 persoane cu normă întreagă. La 

nivel de facultate vârsta medie a angajaţilor (cadre didactice şi personalul administrativ) este 

cuprinsă între 35–40 ani, iar dintre cei 34 de cadre didactice titulare cu norma de bază la această 

instituţie, 24 posedă titlul de doctor. Aşadar, faţă de anul anterior – când doar 19 cadre titulare cu 

normă de bază deţineau titlul de doctor – numărul acestora a crescut cu 5. 

 

Departamentul Media  

 

În anul 2013 din totalul de 23 cadre didactice titularizate în învăţământul superior care 

activează la Departamentul Media, 7 cadre didactice au fost titulari cu norma de bază la 

această catedră (1 conferenţiar, 3 lectori, 2 asistenţi, 1 preparator universitar), din totalul de 

23 de cadre 2 deţin gradul didactic de profesor universitar, 6 deţin gradul didactic de 

conferenţiar universitar, 5 de lector universitar, 2 de asistent universitar, 1 de preparator 

universitar. În afară de cadre didactice titularizate în învăţământul superior mai activează în 

cadrul programului un număr de 6 specialişti apreciaţi în domeniul creaţiei artistice care 

contribuie semnificativ la succesul programului de studiu şi la un înalt grad de profesionalism 

în ceea ce priveşte calitatea activităţii didactice care vizează pregătirea studenţilor pentru 

munca de creaţie artistică în domeniul audiovizualului. 



În anul universitar 2013/2014 în cadrul Departamentului Media s-a organizat examen de 

admitere în sesiunea din iulie. La examenul de admitere s-au prezentat mai mulţi candidaţi decât 

locurile disponibile, deci a fost un concurs real, în urma căruia toate locurile s-au ocupat, nefiind 

necesară organizarea unei alte sesiuni în septembrie. Merită de menţionat faptul că în cazul 

acestui proiect de studiu instituţia reuşeşte an de an să şcolarizeze studenţi pe toate locurile 

disponibile.  

Totodată trebuie menţionate succesele obţinute pe plan profesional-artistic în anul 2013 de către 

studenţii şi absolvenţii Departamentului:  

Köllő Ildikó studentă la anul III a câştigat premiul special al categoriei Film de Tineret cu 

scenariul de film intitulat: A nagyszívbűvölő, în cadrul Festivalului BIG de Film şi de Tineret, 

ediţia 7, din Ungaria. 

Concursul filmelor locale la TIFF 12. a fost căştigat de foştii studenţi ai Departamentului. Marele 

premiu a fost acordat filmelor Édes otthon – Dulce casă, în regia lui Visky Ábel, şi Eleven 

töredék – Fragment viu, în regia lui Bántó Csaba şi Iszlai József. 

Dragu Erika studentă la anul I a fost premiată la ediţia 3. a concursului DrámaPálya organizată 

de Facultatea de Arte din Tg. Mureş, secţia maghiară pentru piese de teatru şi piese critice pentru 

tineri creatori cu vârsta între 14-21 ani. 

La Festivalul FFEST, din noiembrie 2013 Sütő Gábor a câştigat premiul oferit de Asociaţia 

Cineaştilor din Transilvania pentru filmul A Beautiful Melody, iar Moldovai Katalin a câştigat 

permiul categoriei de ficţiune pentru filmul After Season. 

La Festivalul Cinestudshorts organizat de către Direcţia judeţeană pentru tineret şi sport din Cluj-

Napoca, Fodor Ágnes a câştigat premiul pentru categoria de scurt metraj de ficţiune cu filmul 

Szerelmem, purgatórium, iar Böjte Alex a câştigat premiul pentru categoria de film experimental 

cu filmul Ember és madár. 

 

Departamentul de Ştiinţa Mediului  

 

În anul 2013 din totalul de 17 cadre didactice care activează în cadrul Departamentului de Ştiinţa 

Mediului, 11 cadre didactice au fost titulari, cu norma de bază la acest departament, dintre care 3 

deţin gradul didactic de conferenţiar universitar, 7 de lector universitar, 1 de asistent universitar. 

Pe baza acestor cifre se observă o uşoară înclinare a structurii corpului didactic înspre gradele 

didactice superioare. 

În privinţa vizibilităţii şi impactului internaţional programul de studiu Ştiinţa mediului a 

reprezentat şi în anul 2013 una dintre „punctele forte” ale Facultăţii, cercetările efectuate de către 

cadrele didactice materializându-se în 23 de publicaţii, dintre care 15 au fost articole sau studii 

cotate ISI (faţă de 6 în anul 2011, şi respectiv 8 în anul 2012). Această vizibilitate a fost realizat 

şi prin prezenţa în cadrul elitei academice naţionale şi internaţionale prin conferinţe, 

workshopuri, sesiuni ştiinţifice şi alte manifestări ştiinţifice organizate de Departament.  

La acest capitol trebuie amintit şi faptul că Departamentul, prin revista ştiinţifică Acta 

Universitatis Sapientiae – Agricuture and Environment (pe parcursul anului 2013 mai multe 

http://www.uat.ro/hu/hirek/article/a-iii-dramapalya-dijazottjai.html


cadre didactice au fost implicate în editarea acestei reviste) a depus eforturi considerabile în 

conectarea sa la lumea ştiinţifică naţională şi internaţională. Există însă în continuare cadre 

didactice care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a participa la cercetări ştiinţifice sau de a avea cel 

puţin un produs ştiinţific sau didactic pe an. 

 

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene  

 

Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene creată în 2011 în urma adoptării Legii 

Învăţământului cuprinde două specializări: Relaţii internaţionale şi studii europene, respectiv 

Drept. 

Personalul didactic al Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene se compune din 16 

cadre didactice titulare cu norma de bază în instituţie (4 conferenţiari, 7 lectori, 4 asistenţi şi 1 

preparator) şi 18 cadre didactice associate sau plata cu ora, dintre care zece sunt netitularizate în 

învăţământul superior. Procentajul acestora depăşeste 15% din totalul cadrelor didactice 

titularizate în învăţământul superior, o problemă ce trebuie rezolvată pentru următorul an 

universitar. Toate cadrele didactice au titlul de doctor sau sunt doctoranzi.  

Merită de subliniat faptul, că participările la conferinţe naţionale şi internaţionale ale cadrelor 

didactice titulare de la acest Departament au fost şi în 2013 foarte ridicate (41 de participări) 

precum şi numărul publicaţiilor (45 de articole şi o carte). În 2013 a apărut volumul II şi volumul 

III al revistei European and Regional Studies, editată de către Departament. Totodată, activitatea 

ştiinţifică a cadrelor didactice de la acest Departament a fost recunoscută şi în 2013, conf. univ. 

dr. Bodó Barna obţinând premiul Báthory pentru dezvoltarea învăţământului superior în limba 

maghiară. 

Trebuie amintite aici şi succesele studenţilor de la specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene din cadrul Departamentului, care la Conferinţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti din 

Transilvania (ETDK) organizată între 23-26 mai 2013, au obţinut mai multe premii. În cadrul 

secţiei de Politologie, la care au luat parte, Király Csongor Zoltán împreună cu Makó Tünde s-au 

clasat la locul întâi, în timp ce premiul II a fost acordat lui László Viktória Nóra, iar Csilip 

Andrea a obţinut premiul III şi Német Brigitta a primit menţiune. 

În cadrul Departamentului funcţionează Institutul de Ştiinţe Juridice, aceasta din urmă 

coordonând activităţile de specialitate ale programului de studiu Drept. Programul de studiu a 

intrat în anul 2013 în al patrulea an de şcolarizare, fiind în stadiul de autorizare provizorie, iar 

etapele de construcţie ale specializării decurg conform planului strategic întocmit şi asumat în 

momentul autorizării.  

Este demn de remarcat faptul, că studenţii de la specializarea Drept au participat şi ei cu succes 

la Conferinţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania (ETDK) din 2013, unde 

Constantinesu Cristina s-a clasat prima şi a obţinut un premiu special, Hegyi Noémi a doua, 

Szekrényes Johanna-Amália a treia, Fegyveresi Zsolt, Köblös Lehel şi Molnár Viktor Lajos au 

primit menţiuni. Iar la Conferinţa Naţională Ştiinţifică a Studenţilor (OTDK) de la Szeged 



(Ungaria) din 25-27 martie 2013 studenta Pusztai Linda a obţinut premiul special acordat de 

către Tibunalul din Szeged (Ungaria). 

 

III. SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE ŞI A ASIGURĂRII CALITĂŢII 

DIN CADRUL FACULTĂŢII  

 

Activitatea de cercetare pe anul 2013 – după cum reiese şi din Rapoartele de cercetare întocmite 

de către Departamente – se desfăşoară axate îndeosebi pe programele de studiu existenţe, iar în 

unele cazuri se constată apariţia unor proiecte interdisciplinare, mai ales în ceea ce priveşte cele 

două specializări din cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene.  

În cadrul departamentelor s-au desfăşurat o serie da activităţi de cercetare, după cum urmează: în 

cadrul Departamentului Media a continuat desfăşurarea unei cercetări de grup începută în anul 

anterior, în cadrul unui proiect coordonat de Institutul programelor de cercetare (IPC) Sapientia, 

cu titlul „Film, reprezentaţie şi regionalism în era post-media”. Pe lângă aceasta, în septembrie 

2013 a fost lansat un nou proiect de cercetare, finanţat de CNCS-UEFISCDI, în cadrul 

programului de cercetare exploratorie IDEI, cu titlul: „Imagini re-medializate ca figuraţii ale 

intermedialităţii şi post-medialităţii în filmele din Europa Centrală şi de Est”. În acest proiect, 

condus de Pethő Ágnes, activează un cadru didactic de la Departamentul de Ştiinţe Umaniste 

(Miercurea-Ciuc) şi au fost angajaţi prin concurs doi cercetători externi.  

În afară de aceste programe de cercetare în grup, trei cadre didactice au beneficiat de burse 

individuale de cercetare pe următoarele tematici: „Tehnici de reprezentare al femeii minoritare 

în film şi în literatură”, „The Role of Generic Panels in European Small Cinemas”, respectiv 

„Confluenţe între metodele regizorale folosite in filmul de ficţiune si cel documentar în 

cinematografia din Europa Centrală si de Est, în primul deceniu al secolului XXI” 

În ceea ce priveşte Departamentul de Ştiinţa Mediului, în cadrul acestuia pentru derularea 

programelor de cercetare în condiţii cât mai bune, cadrele didactice au format un centru de 

cercetare, care se numeşte Centrul de Cercetare „Ştiinţa Mediului Azi” al Catedrei de 

Ştiinţa Mediului (STIMEDA). Misiunea acestei unităţi de cercetare-dezvoltare este: 

descoperirea surselor de poluare şi elaborarea metodelor pentru reabilitarea zonelor afectate; 

cercetarea faunei, florei, apei, solului şi aerului în zonele protejate şi în zonele cu deosebite 

valori naturale (ape minerale, termale şi mofete); cercetarea modificărilor intervenite în natură în 

urma activităţilor antropice.  

Proiectul de cercetare cel mai longeviv al Departamentului, început încă în 2004 a fost şi în 2013 

în curs de derulare, şi în acest an consta în studiul efectelor fenomenelor postvulcanice din 

Carpaţii Orientali. În acest studiu complex au fost implicaţi cercetători din toate ariile ştiinţelor 

naturale (fizică, chime, biologie, geologie, geografie), fiind un studiu complex de ştiinţa 

mediului. În proiect au participat şi un număr relativ mare de studenţi.  

Pe lângă acesta, la un alt proiect mai mare au participat 4 cadre didactice titulare. Proiectul 

CNCSIS întitulat „Harta de radon (rezidential, geogenic, apa) pentru regiunile de Centru, Vest 

si Nord-Vest ale României” a fost finanţat de câtre Unitatea Executivă pentru Finanţarea 



Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Tot atunci, fiecare cadru didactic a 

fost implicat în mai multe proiecte de cercetare mai mici, dintre care unele proiecte personale. 

În cazul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene în 2013 temele majore de 

cercetare au suferit anumite modificări în urma unei reevalurări interioare efectuată din 

perspectiva procesului de acreditare. Aceste modificări au fost necesare şi din cauza lărgirii 

corpului profesoral al Departamentului. Noile teme majore de cercetare la nivel de Departament 

(specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene): Relaţiile transfrontaliere în Europa 

Centrală şi de Est, democraţia internă a comunităţilor minoritare, evoluţia relaţiilor româno-

maghiare, regionalism şi politici regionale în Europa Centrală şi de Est, interferenţe culturale în 

Transilvania, şi cercetări de politici publice în diferite domenii. În ceea ce priveşte programul de 

studiu Drept, planul de cercetare pe anul 2013 cuprinde următoarele teme de cercetare: noul Cod 

civil şi noul Cod de procedură civilă; noul Cod penal şi Codul de procedură penală, drept civil; 

drept roman; drept constituţional etc. 

În anii 2012 şi 2013 au fost iniţiate cercetări cu scopul de a întări colaborarea ştiinţifică dintre 

cadrele didactice ale Departamentului şi cooptarea unor studenţi în activitatea de cercetare. 

Astfel printr-un grant al Institutului Programelor de Cercetare s-a efectuat o cercetare axată pe 

tema majoră privind interferenţele culturale în Transilvania având titlul “Relaţiile sociale şi 

folosirea simbolică a spaţiilor publice.” Proiectul de cercetare a fost coordonat de către dr. Bodó 

Barna. În cercetare s-au implicat atât cadre didactice din cadrul Departamentului, cât şi studenţi 

de la specializarea Relaţii internaţionale si studii europene. 

Un pas important în atragerea de fonduri externe pentru cercetare a fost făcut de către dr. Radu 

Lupescu, câştigător al unui proiect de cercetare CNCS pe perioada 2011–2014, având titlul 

Monumente cu program heraldic ca expresie a patronajului artistic în Transilvania în evul 

mediu.  În cadrul proiectului de cercetare dedicat monumentelor cu program heraldic în perioada 

8-9 noiembrie 2013 a fost organizat un workshop la universitate cu titlul „Heraldry and Art 

Patronage”. Sesiunea a avut un caracter internaţional accentuat cu pariticipanţi din Germania, 

Austria, Ungaria, Serbia, Republica Moldova şi România.  

Cercetările individuale din cadrul Departamentului, unele iniţiate în perioada 2011-2012 au 

continuat şi în anul 2013 în cazul tuturor cadrelor didactice titulare. 

Având în vedere prevederile Legii Învăţământului, cadrele didactice implicate în procesul 

educaţional al limbilor străine s-au înscris în programe de doctorat. 

În ceea ce priveşte specializarea Drept din cadrul Departamentului în anul 2013 cadrele didactice 

titulare au desfăşurat şi ei o activitate de cercetare intensă. A fost accesat un grant de cercetare, 

în care au fost sau sunt implicaţi atât cadrele didactice titulare cât şi cei asociaţi. 

În general la nivel de Facultate, în privinţa cercetării ştiinţifice ca şi aspect negativ se poate 

menţiona faptul că centrele de cercetare înfiinţate prin hotărârile Senatului Universităţii nu 

funcţionează de facto, ele neputând fi separate clar de activităţile de cercetare standard ale 

departamentelor. Astfel, în cazul acestor centre de cercetare putem afirma deocamdată că este 

vorba doar de o existenţă formală. 



În ceea ce priveşte activităţile de asigurare a calităţii la nivel de facultate şi departamente, în 

cursul anului 2013 la propunerea decanului şi în urma deciziei Consiliului Facultăţii a fost 

întemeiată şi la această facultate postul de cancelar, ale cărui deţinător este responsabil cu 

coordonarea acestor activităţi. În anul 2013 activităţile de evaluare au decurs în mare măsură 

conform Planului Operativ al Facultăţii şi al universităţii, neexistând decalaje, întârzieri de lungă 

durată s-au etape neîndeplinite. În cursul lunii martie 2013 s-a finalizat Raportul de Asigurare a 

Calităţii a facultăţii, iar în ultimele trei luni ale anului s-au parcurs etapele aferente raportului pe 

anul universitar 2013/2014 (evaluare colegială, autoevaluare, grad de mulţumire studenţi, 

evaluare de către studenţi, etc.). În consecinţă putem afirma că procedurile de evaluare şi 

asigurare a calităţii la nivel de facultate pe anul 2013 s-au desfăşurat în general în mod normal, 

necesitând doar mici îmbunătăţiri. 

 

IV. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI DE CERCETARE 

 

În privinţa respectării eticii universitare, respectiv a eticii activităţilor de cercetare pe parcursul 

anului 2013 nu s-au constatat abateri grave, dar totuşi în unele cazuri ne-am confruntat cu 

probleme disciplinare, atât în cazul corpului didactic, cât şi în cea a personalului administrativ şi 

respectiv a studenţimii. Aceste abateri au fost soluţionate după caz şi prin consultări cu Consiliul 

Facultăţii, consecinţele acestora materializându-se chiar şi prin somaţii disciplinare (avertisment 

scris). Aşadar nici una dintre aceste nerespectări ale eticii universitare nu necesitau întrunirea 

Comisiei de Etică, ele nefiind atât de grave.  

Din cunoştinţele mele în anul 2013 nu s-au înregistrat cazuri de plagiat sau de altă natură ce 

contravin eticii profesionale şi de cercetare. 

 

V. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE ÎN ANUL 2013  

 

Conform Statelor de Funcţii ale departamentelor facultăţii, în anul 2013 se constată un număr 

total de 18 posturi vacante, după cum urmează: 4 posturi în cadrul Departamentului Media 

(dintre care 1 de profesor propus pentru concurs, 2 posturi de lectori şi 1 post de asistent), 2 

posturi (de lectori) în cadrul Departamentului de Ştiinţa Mediului, respectiv 12 posturi didactice 

în cadrul Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Studii Europene (dintre care 1 post de profesor 

propus pentru concurs, 1 post de conferenţiar propus pentru concurs, 7 posturi de lectori, dintre 

care 2 posturi propuse pentru concurs şi 3 posturi de asistenţi). Se observă că cele mai multe 

posturi vacante există în cadrul acestui din urmă departament, fapt ce se explică prin stadiul de 

dezvoltare a specializării Drept, respectiv prin normarea activităţilor legate de predarea tuturor 

limbilor străine (la nivel de facultate) în cadrul acestui departament. 

 

VI. DATE DESPRE INSERŢIA PE PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR CARE AU 

TERMINAT STUDIILE ÎN CADRUL FACULTĂŢII ÎN ULTIMII ANI 



În cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte până în 2013 au terminat studiile de licenţă cu durata de 3 

sau 4 ani în total 273 de studenţi în 22 de promoţii. Datorită chestionarului online pe care foştii 

studenţi au completat, în acest moment posedăm de date referitoare la 200 de studenţi care au 

terminat studiile la această Facultate, în timp ce despre celelalte 73 de studenţi nu au sosit 

informaţii. Date mai vechi de doi ani au trimis 68 de studenţi (24,9%), iar majoritatea, 132 de 

studenţi (48,35%) ne-au servit informaţii destul de recente, nu mai vechi de 1 ½ an. Din aceste 

date reiese, că dintre cei 200 de studenţi care au terminat studiile la Facultate, 43% au continuat 

studiile la masterat şi 73% lucrează (din care 40% la locuri de muncă aparţinând specializării, 

45% în afara domeniului în care a terminat studiile, iar în unele cazuri – 15% – aceasta nu a fost 

precizat de către student). Cei mai mulţi au obţinut locuri de muncă în domeniul media, alţii s-au 

angajat în muncă bazată pe proiecte concrete, ori au întemeiat firme proprii.  

Dintre cei care au terminat studiile în 2013 relativ mulţi s-au înscris cu succes în programe de 

masterat organizate de instituţii din străinătate. 

Experienţa ultimilor ani în această problematică arată că acei foşti studenţi, care au avut legături 

sentimentale mai strânse cu Facultatea sau cu Universitatea ne transmit mai multe informaţii. Iar 

la rândul său personalul didactic şi administrativ al Facultăţii încearcă şi el să menţine relaţii 

strânse cu studenţii care au terminat studiile, ajutându-i după caz în probleme profesionale.  

  

17. martie 2014.  

Conf. univ. dr. Tonk Márton  

decan 


