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Prezentare

Facultatea de Ştiinţe  Socio-Umane dispune de cea mai  largă ofertă  educaţională  din cadrul 

universităţii, cele opt departamente aferente facultăţii gestionează un număr de  zece programe de 

licenţă  cu  frecvenţă  şi  patru  programe  interdisciplinare  de masterat  la  zi1,  cu  limba de predare 

maghiară (engleză ori germană în cazul specializărilor de limbi străine). Pe lângă această paletă de 

studii academice, facultatea oferă cursuri  de formare psihopedagogică (nivel I şi II), asigurate de 

către Departamentul de Formare Psihopedagogică. Centrul de Testare a Competenţei  Lingvistice 

„Colloquia”,  integrat  în sistemul  instituţional al  universităţii,  utilizează în primul rând resursele 

umane  ale  facultăţii.  În  rândul  prestaţiilor  oferite  beneficiarilor  externi  trebuie  să  amintim 

programele de formare a adulţilor,  în plină expansiune. Din cadrele didactice titulare ale facultăţii 

un număr considerabil de persoane dispun de certificat de formator.

Majoritatea  specializărilor  au  obţinut  deja  acreditarea  oficială,  două  specializări,  înfiinţate 

relativ  recent,  funcţionează  pe  baza  unor  autorizări  provizorii.  Facultatea  adaptează  oferta 

academică la cerinţele pieţei de muncă: din anul universitar 2012-2013 nu mai admitem studenţi la 

specializările Limba şi Litetura Română, Teologie Reformată Didactică. În schimb vor fi introduse 

noi specializări de licenţă (teologie asistenţă socială, noi specializări duble la filologie şi filosofie) şi 

sunt  planificate  altele,  deocamdată  neincluse  în  nomenclatorul  naţional  (mediator  cultural, 

romologie). În funcţie de resursele disponibile avem în vedere extinderea ofertei educaţionale cu noi 

studii de învăţământ la distanţă ori cu frecvenţă redusă la nivelul de licenţă şi masterat.

În cadrul facultăţii activează un număr de  99 cadre didactice titularizate,  dintre care 56 sunt 

titularizate, iar 43 au statutul de asociat ori plata cu ora.

Misiunea facultăţii

Programele de studii oferite de facultate, pe lângă caracterul lor academic, au un accentuat rol 

formativ  şi  spiritual,  reflectând  următoarele  patru  principii  fundamentale  de  referinţă:  calitatea 

academică, racordarea la cererea de pe piaţa de muncă, responsabilitatea socială creştină, implicare 

activă în comunitate. 

Calitatea  academică se  reflectă  în  adaptarea  continuă  a  programelor  de  studii  la  cerinţele 

naţionale şi internaţionale, atât în privinţa conţinutului, cât şi a metodelor didactice puse în practică. 

Educaţia  şi  cercetarea ştiinţifică  se  complementează  în  mod reciproc,  fiind  integrate  la  nivelul 

1 Specializări de licenţă: Asistenţă socială, Filosofie, Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura engleză - 
Limba şi literatura română, Limba şi literatura germană, Limba şi literatura maghiară, Limba şi literatura română, 
Pedagogia învă ământului primar i pre colar, Sociologie, Teologie reformată didacticăț ș ș
Specializări la nivel masteral: Filosofie şi artă în spaţiul public, ultilingvism şi multiculturalitate, Politici sociale 
europene, Studii religioase
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fiecărui departament.

Competenţele  generale  şi  specifice  vizate  prin  programele  de  studii  sunt  cele  solicitate  de 

„jucătorii” economiei din ce în ce mai globalizate,  prin gama de specializări BA şi MA facultatea 

încearcă  să  răspunde în  mod optim la  cerinţele  existente  de  pe  piaţa  muncii.  Astfel,  în  cadrul 

fiecărei  specializări  punem  un  accent  deosebit  pe  dezvoltarea  abilităţilor  şi  competenţelor 

transversale,  înlesnind  oportunităţile  de  angajare  a  absolvenţilor  în  diverse  domenii,  asigurând 

adaptabilitatea lor la fluctuaţiile pieţei forţei de muncă.

Fundamente  creştine  ale universităţii sunt reflectate  la nivel formal şi informal  în activitatea 

facultăţii. Departamentul teologic are un rol cheie în asigurarea personalului bisericesc în regiunea 

Partium,  formând profesori  de religie  pentru  învăţământul  preuniversitar2 şi asigurând  formarea 

postuniversitară a  preoţilor  şi  a  personalului bisericesc,  în  prezent  reprofilându-se  la  diaconie 

creştină.  Religia  este  prezentă  în  cotidianul  comunităţii  universitare:  sunt  organizate  slujbe 

săptămânale, universitate dispune de un pastor universitar, o congregaţie creştină activă.

Facultatea  nu  se  limitează  nicidecum  la  rolul  de  prestator  educaţional,  prin  programele, 

activităţile sale năzuieşte să se afirme ca un centru gravitaţional al comunităţii locale şi să ocupe un 

rol cheie în comunitate maghiară din regiune. Sunt organizate variate evenimente cultural-artistice 

şi  ştiinţifice publice,  prin  proiectele  sale  facultatea  a  devenit  un actor  important  în  dezvoltarea 

comunitară locală şi regională, departamentele colaborează cu instituţii publice, organizaţii civile şi 

companii  private.  În dezvoltarea oferta de studii  avem în vedere necesităţile comunităţii maghiare 

din  regiunea Partium,  cum ar fi cererea pentru specialişti în  reţea  instituţională maghiară  (şcoli, 

biserici, ONG-uri, primării etc.)

Analiză situaţională

Problemele  şi  oportunităţile  departamentelor,  precum  şi  ameninţările  mediul  extern  sunt 

sintetizate  într-un  tabel  construit  pe baza analizelor SWOT, efectuate de fiecare departament  în 

parte3.

Strenghts – Calităţi Weaknesses – Defecte

–Rezultate bune în programele de mobilităţi 

studenţeşti şi de cadre didactice (Erasmus)

–Este asigurată continuare studiilor universitare 

la nivelul facultăţii (MA).

–Facultatea asigură formare viitorilor profesori 

(Departament Psihopedagogic).

–Număr mare de cooperări internaţionale, mai 

ales cu universităţi din Europa

–Deficienţe  la  nivelul  activităţii  şi  vizibilităţii 

ştiinţifice  internaţionale  (extrem  de  puţine 

publicaţii cotate ISI etc.)

–Numărul relativ ridicat al profesorilor asociaţi 

(ori plata cu ora)

–Anumite specializări sunt nerentabile din 

cauza numărului mic de studenţi înscrişi

–Numărul relativ mare de abandon la unele 

2 Urmare a saturaţiei în acest domeniu, activitate departamentului este în curs de restructurare. 
3 Enumerarea temelor nu poate fi exhaustivă, listele complete sunt incluse în strategiile pe departament, ataşate la 

prezentul document.
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Strenghts – Calităţi Weaknesses – Defecte

–Anumite departamente au o bogată tradiţie de 

cercetări, implementând în trecut şi în prezent 

programe de cercetare-dezvoltare (inclusiv din 

fonduri UE).

–Cadrele didactice pot beneficia de burse 

speciale (cercetare, doctorat), neaccesibile de 

către majoritate universităţilor din România 

(Fondurile Sapientia).

–Acces online la baze de date internaţionale

–Bibliotecă relativ bine dotată, cu cele mai 

importante titluri recente

–Procesul de educare este unul centrat pe 

student, se lucrează în condiţii oprime, cu 

grupuri relativ mici.

–Universitatea are un colegiu de excelenţă (care 

oferă programe speciale pentru studenţii 

talentaţi) cu bune rezultate la nivelul facultăţii.

–Existenţa mai multor institute de cercetare în 

cadrul facultăţii

–Există premisele unui sistem stimulativ de 

salarizare, bazat pe activitate 

educaţională-ştiinţifică a cadrelor didactice.

–Departamentele dispun de resurse financiare 

bugetate pentru mobilitatea de cercetare a 

cadrelor didactice.

–Tradiţie în organizarea unor conferinţe 

ştiinţifice internaţionale, unele au devenit serii 

consolidate (Argumentor, Elle etc.)

–Variată activitate de marketing educaţional şi 

PR (programe speciale pentru atragerea 

absolvenţilor de liceu, materiale de 

popularizare, evenimente publice etc.)

–Facultatea dispune de programe de formare 

destinate adulţilor şi mai multe cadre didactice 

au calitate certificată de formator

–Studenţii au posibilitate să se afirme pe plan 

ştiinţific în cadrul sesiunii de comunicări, 

asigurată de facultate.

programe de studii

–Numărul insuficient de cadre didactice cu titlul 

de doctor în unele departamente

–Număr insuficient de conferenţiari ori 

profesori universitari în unele departamente

–Facultatea (universitatea) nu dispune de 

editură acreditată ori de revistă ştiinţifică 

acreditată

–Limitări infrastructurale în sensul problemelor 

legate de spaţiile de predare

–Facultate nu dispune de centru de cercetare cu 

acreditare CNCS

–Facultatea nu este inclusă în destule proiecte 

naţionale ori europene de anvergură (FP7, 

POSDRU etc.)

–Relaţiile cu mediul extern sunt insuficiente şi 

deficiente, departamentele dispun de puţine 

contracte de cercetare cu terţi etc.

–Se observă unele probleme de management la 

nivelul facultăţii (delimitarea atribuţiilor, 

„prelungirea” termenelor limită, nerespectarea 

nivelelor decizionale etc.)

–Colaborarea între departamentele facultăţii nu 

este corespunzătoare (de ex. puţine proiecte 

interdisciplinare, discipline duplicate)

–Sistemul de asigurare a calităţii are aspecte 

contradictorii şi anumite elemente mai puţin 

funcţionale.

–Aspectele financiare legate de funcţionarea 

facultăţii (şi a departamentelor din subordine) 

nu sunt destul de transparente.

–Managementul facultăţii are prerogative 

limitate în privinţa gestionării resurselor 

financiare.

–Probleme privind distribuirea sarcinilor în 

cadrul departamentelor (rezultând în 

suprasolicitare personalului tânăr, fără titlul de 

doctor).
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Strenghts – Calităţi Weaknesses – Defecte

–Cu toate că fiecare specializare oferă 

oportunităţi pentru realizare practicii 

profesionale, activitatea este frecvent 

superficială ori formală.

Opportunities – Oportunităţi Threats – Ameninţări

–Grupul ţintă este unul transfrontalier (fiind cu 

limbă de predare maghiară, facultate are din ce 

în ce mai mulţi studenţi din Ungaria)

–Lărgirea accesului la bazele de date 

internaţionale

–Dezvoltarea unor programe de studii doctorale 

interdisciplinare

–Dezvoltarea infrastructurală: construcţia unei 

clădiri noi pentru universitate

–Absolvenţii oarecum bilingvi (vorbitori de 

limbă română şi maghiară) a facultăţii au 

avantaje ocupaţionale în regiunea de frontieră

–Specializările duble în curs de realizare pot fi 

atractive şi oferă o alternativă pentru liniile de 

studii cu un număr extrem de scăzut de 

studenţi

–Cadrele didactice pot participa la programe de 

formare şi perfecţionară

–Dezvoltarea sistemului alumni pentru 

monitorizarea inserţiei ocupaţionale a 

absolvenţilor

–Universitate a fost clasificată ca una centrată 

pe educaţia, care poate implica limitarea 

accesului la finanţările programelor de 

cercetare.

–Contextul demografic (numărul scăzut de 

tineri absolvenţi de liceu, scăderea populaţiei 

maghiare din Transilvania)

–Cadrul legislativ instabil

–Expansiunea învăţământului universitar, 

competiţie semnificativă între universităţile 

din România (la care se adaugă universităţile 

din Ungaria şi din alte state UE)

– În învăţământul liceal se observă 

subreprezentarea anumitor discipline şi teme, 

care implică o cerere redusă pentru unele 

specializări.

–Cunoştinţele generale şi competenţele 

lingvistice ale absolvenţilor liceu sunt destul 

de scăzute, necesitând integrarea unor 

elemente de „recuperare” în curriculum, în 

defavoarea disciplinelor de specialitate.

Domenii majore de intervenţie

În vederea eliminării/reducerii problemelor din domeniile educaţionale, de cercetare şi de 

management şi pentru exploatare cât mai optimă a oportunităţilor de dezvoltare, în perioada 

2013-2018 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane urmăreşte realizare unor obiective strategice grupate 

în următoarele domenii de intervenţie:

1. Ofertă educaţională: îmbunătăţirea şi modernizare ofertei şi a programelor de studii

2. Cercetare: creşterea volumului şi a calităţii activităţii de cercetare

3. Relaţii cu mediul extern: afirmarea universităţii ca un veritabil incubator local şi regional, 
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cu un rol comunitar fundamental

4. Management: îmbunătăţirea gestionării resurselor umane şi materiale, a organizării 

activităţii şi a comunicării la nivelul facultăţii

5.  PR şi comunicare marketing: dezvoltare unui brand atractiv, atragerea unui număr cât mai 

mare de studenţi la specializările facultăţii

Obiective strategice şi măsuri recomandate

Obiectivele strategice sunt armonizate cu misiunea şi carta universităţii, reflectând totodată cerinţele 

existente la nivel naţional şi internaţional, precum şi necesităţile specifice ale comunităţii maghiare 

din regiunea. Aceste obiective, categorizate conform domeniilor de intervenţie, sunt prezentate în 

paralel cu recomandări privind unele măsuri concrete.

Ofertă educaţională

Obiective Măsuri

Desfiinţarea ori suspendarea specializărilor 

neatractive, cu un număr scăzut de studenţi
–Desfiinţarea sau suspendarea specializărilor cu 

un număr redus de studenţi (sub 10)

Regruparea cadrelor didactice de la 

specializările sistate în jurul unor specializări 

duble, ori altele cu un potenţial mai ridicat de 

piaţă

– Introducere de specializări noi: Limba şi 

literatura maghiară – Filosofie, Teologie 

asistenţă socială, Resurse umane, noi 

specializări duble la filologie

Introducerea unor programe de studii cu caracter 

inovator
– Introducerea specializărilor Mediator cultural, 

Romologie

Lărgirea ofertei prin introducere unor programe 

de studii ID or FR
– Introducere programelor de învăţământ la 

distanţă la cele mai atractive specializări de 

licenţă şi la masterate

Adaptarea continuă a studiilor la cerinţele pieţei 

de muncă
– Introducerea serviciilor de consiliere 

ocupaţională

–Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa 

muncii prin dezvoltarea sistemului alumni

–Efectuarea de cercetări ocupaţionale

–Facilitarea activităţii de practică profesională a 

studenţilor în cadrul angajatorilor potenţiali

Creşterea ponderii activităţilor educaţionale 

destinate dezvoltării competenţelor transversale
–Eficientizarea predării limbilor moderne (mai 

multe nivele, grupe)

– Introducerea învăţământului obligator al limbii 

române (mai puţin la studenţii proveniţi din 

alte ţări UE)
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Obiective Măsuri

–Organizarea de traininguri şi alte activităţi 

similare pentru studenţi

– Introducerea unor discipline practice, precum 

dezvoltarea şi implementarea proiectelor 

europene

–Obligativitatea disciplinelor de creative 

writing şi academic writing la toate 

specializările  

Creşterea mobilităţii interne şi internaţionale a 

studenţilor
– Încurajarea mobilităţii Erasmus (studiu, 

practică)

–Semnarea de acorduri bilaterale de mobilitate 

cu universităţi din ţară şi din străinătate

–Facilitarea participării la sesiunile de 

comunicări ştiinţifice ale universităţilor din 

ţară şi de peste hotare

Îmbunătăţirea calităţii învăţământului –Flexibilizare studiilor prin sporirea 

disciplinelor opţionale (oferite inclusiv în 

sistem „inter-departament”)

– Îmbunătăţirea sistemului de evaluare colegială 

şi evaluare de către studenţi: simplificarea, 

eficientizarea, armonizarea procedurilor

–Formarea continuă a cadrelor didactice

– Încurajarea cadrelor didactice în vederea 

creşterii mobilităţilor internaţionale (Erasmus 

ori asemănător)

–Asigurarea unui număr suficient de materiale 

suport pentru studenţi (inclusiv syllabusuri de 

calitate, resurse electronice)

Învăţământ pentru adulţi –Creşterea programelor de formare şi 

perfecţionare oferite beneficiarilor externi

Cercetare

Obiective Măsuri

Creşterea cantitativă şi calitativă a publicaţiilor 
ştiinţifice

– Informarea continuă a cadrelor didactice 
despre lista editurilor acreditate, lista 
publicaţiilor ISI ori BDI, respectiv cele 
naţionale acceptate
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Obiective Măsuri

–Organizarea de sesiuni de formare pentru cadre 
didactice despre utilizarea softurilor de 
bibliografie şi referinţe (End Note, Mendeley 
etc.)

– Încurajarea publicării materialelor în revista 
cotate ISI ori din BDI prin rambursarea de 
către facultate a eventualelor taxe de publicare

– Încheierea unei înţelegeri cu o editură 
acreditată ştiinţific pentru publicarea în 
condiţii avantajoase ale studiilor

Dezvoltarea resurselor informaţionale –Lărgirea accesului la baze de date 
internaţionale, adăugare de colecţii noi

–Dezvoltarea continuă a bibliotecii

Dezvoltarea infrastructurii IT –Procurarea de softuri specializate, necesare 
efectuării cercetărilor în ştiinţe socio-umane 
(pachet statistic, analiză de conţinut etc.)

Asigurarea de resurse umane pentru coordonare, 
gestionarea cercetării ştiinţifice

–Angajarea de cercetări externi, în limita 
posibilităţilor financiare, pentru activităţile de 
organizare-coordonare

–Atragerea unui număr cât mai mare de 
studenţi, masteranzi în organizarea activităţii 
de cercetare

Încheierea de noi contracte naţionale şi 
internaţionale de cercetare

–Oportunităţile de colaborări vor fi ierarhizate 
în funcţia de vizibilitate internaţională, 
prestigiu ştiinţific etc.

–Chiar dacă necesită un efort considerabil şi 
susţinut din partea facultăţii, vor fi încurajate 
proiectele internaţionale de anvergură

Creşterea numărului şi vizibilitatea conferinţelor 
internaţionale 

–Facultatea va susţine în primul rând 
conferinţele organizate sub egida organizaţiilor 
internaţionale, cu limba de comunicare engleză 
(mai puţin la unele specializări de limbă)

Asigurarea vizibilităţii interne a rezultatelor 
cercetării

–Departamentele vor organiza cel puţin o dată 
pe an o sesiune de comunicare pentru 
prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii; 
aceste sesiuni pot fi desigur integrate în 
conferinţe

Armonizarea cercetării cu temele individuale şi 
colective de cercetare

–La nivelul departamentelor se vor fixa 
obiective de cercetare în concordanţă cu 
tematica de cercetare a doctoranzilor

–Departamentele vor avea teme colective, 
multianuale de cercetare (calitate şi 
continuitate)
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Relaţii cu mediul extern

Obiective Măsuri

Creşterea numărului contractelor de colaborare 
ori de prestări-servicii, încheiate cu instituţii de 
stat

–Afirmare facultăţii ca un prestator de servicii 
de cercetare-dezvoltare pentru instituţii publice 
(componentele sociale din studiile de impact, 
sondaje, programe de dezvoltare socială etc.)

– Încurajarea diverselor contracte de 
prestări-servicii cu primării, agenţii, alte 
instituţii publice (formare profesională, cursuri 
de limbă, traininguri etc.)

–Trebuie analizată posibilitatea introducerii 
unui sistem de bonusuri pentru angajaţii, care 
facilitează încheierea contractelor.

Îmbunătăţirea cooperării cu sectorul privat – Intrarea facultăţii în parteneriate privind 
practica studenţilor

–Facilitarea dezvoltării relaţiilor contractuale 
(cercetare, dezvoltare, servicii de 
traducere-interpretare etc.)

– Invitarea reprezentanţilor sectorului de afaceri 
la evenimentele universităţii (în calitate de 
invitaţi speciali), participarea lor în juriul unor 
concursuri etc.

–Fundraising „profitabil”: dezvoltarea unor 
scheme de sponsorizare reciproc avantajoase

–Organizare de studii privind piaţa de muncă

Colaborări cu organizaţii civile, instituţii 
culturale

–Proiecte de cercetare-dezvoltare comune (cum 
ar fi aplicaţiile comune la fondurile europene)

–Organizarea de evenimente în colaborare

Încurajarea parteneriatelor public-privat-ONG –Se vor pregăti proiecte comune cu participare 
actorilor din diverse sectoare economice

Oferire de servicii beneficiarilor externi, 
persoane fizice

–Cursuri de limbă
–Programe de formare profesională şi 

învăţământ pentru adulţi
–Programe de perfecţionare, reconversie pentru 

cadre didactice

Management

Obiective Măsuri

Gestionarea optimă a resurselor umane din 
structurile de predare prin reducerea 
suprasolicitării doctoranzilor

–Asistenţă oferită doctoranzilor pentru 
finalizarea rapidă a studiilor: reducerea 
numărului de norme la maxim 1,5 şi 
suplimentarea venitului pierdut (sub formă de 
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Obiective Măsuri

ajutor pentru procurarea de cărţi, deplasări de 
studii etc.), minimalizarea volumului de sarcini 
administrative, armonizarea disciplinelor 
predate cu tematica doctoratului, concediu 
plătit de maxim un an pentru finalizarea tezei 
de doctorat

–Monitorizarea strictă a activităţii doctoranzilor
– „Angajarea” studenţilor or masteranzilor în 

cadrul departamentelor pentru activităţi 
administrative (demonstratori); pe bază de 
voluntariat ori în schimbul unei burse speciale

–Eliminarea, pe cât se poate, a doctoranzilor din 
structurile de conducere

Îmbunătăţirea balanţei titulari-asociaţi –Se va reduce treptat numărul de asociaţi şi 
colaboratori şi se vor angaja noi persoane (cu 
titlu de doctor)

–Colaboratori-asociaţi vor fi angajaţi numai în 
cazuri bine fundamentate pe principii 
profesionale ori ştiinţifice (fiind exclusă 
angajarea unor persoane pentru capitalul lor 
relaţional etc.)

Clarificarea atribuţiilor la nivelul facultăţii şi la 
nivelul departamentelor

–Reformularea, actualizarea fişelor de post în 
care să fie incluse numai sarcini realizabile, 
trasabile şi controlabile

–Activităţile extracurriculare vor fi enumerate 
în fişa de post pentru fiecare angajat în parte.

–Delimitare strictă a atribuţiilor de conducere, 
reducerea suprapunerilor de responsabilităţi

–Eficientizarea sistemului de delegare a 
sarcinilor inclusiv prin implementarea unui 
sistem operaţional de sancţiuni şi stimulente

Conformarea la principiul subsidiarităţii la 
nivelul departamentelor şi la nivelul facultăţii

–Deciziile vor fi luate la nivel de departament, 
iar facultatea va interveni numai în cazul în 
care constată probleme certe.

–Principiul se referă şi la relaţia între facultate 
şi forurile de conducere ale universităţii. 
Facultatea poate funcţiona în condiţii optime 
numai dacă orice încercare de salt peste 
competenţele ei sunt semnalate în timp util şi 
problemele sunt readuse la nivelul decizional 
corespunzător.

Încurajarea salarizării după performanţe –Cadrele didactice vor fi remunerate în funcţie 
de calitate activităţii lor de educare şi 
cercetare.
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PR şi comunicare marketing

Obiective Măsuri

Creşterea prezenţei media – În colaborare cu specialiştii de comunicare al 
universităţii vor fi trimise invitaţii, comunicate 
de presă, materiale legate de evenimentele cu 
potenţial PR ridicat

–Se va face apel la foştii absolvenţi ai 
universităţii, un număr considerabil din ei 
lucrând pe post de jurnalist.

–Facultatea facilitează organizare evenimentelor 
culturalo-ştiinţifice care pot stârni interesul 
unui public cât mai larg.

Diversificare marketingului educaţional pentru 
atragerea absolvenţilor de liceu

–Pe lângă utilizarea metodelor convenţionale se 
vor organizare prelegeri, concursuri, activităţi 
speciale în cadrul săptămânilor gen „Şcoala 
altfel” etc.

Organizare şi participarea de evenimente 
speciale

–Facultatea ori subunităţile sale nu numai 
organizează evenimente culturale şi artistice, 
dar participă în calitate de partener, sponsor la 
alte evenimente publice.

Prezenţă new media Evenimentele, noutăţile din cadrul facultăţii şi al 
departamentelor vor fi postate pe site-uri de 
socializare, trimise prin mailing list-uri etc.
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