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EVALUARE PLAN STRATEGIC FSEGA 
 

 
Planul Strategic al FSEGA (PS FSEGA) pentru perioada 2008 – 2011 defineşte direcţiile de 
dezvoltare ale FSEGA pentru această perioadă, ţinând cont de Planul Strategic UBB (PS 
UBB) pentru aceeaşi perioadă, precum şi de dezvoltarea viitoare a societăţii în România şi 
spaţiul european în următoarea decadă, a evoluţiei facultăţii ca parte integrantă a universităţii 
privită ca instituţie în general. 
 
Documentele care au stat la baza întocmirii PS FSEGA au fost:  
 

 Planul strategic al UBB 2008-2011 

 Programul strategic al UBB 2007-2011 – O universitate performantă şi competitivă (UBB 
Info 29 octombrie 2007) 

 Strategia de dezvoltare a resurselor umane la UBB (UBB Info 10 februarie) 

 Cercetarea ştiinţifică la UBB. Program strategic şi măsuri 2008-2012 (UBB Info 18 
februarie) 

 Competitivitatea la UBB (UBB Info 21 aprilie) 

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la UBB (UBB Info 1 ianuarie)  

 Realizarea programului UBB 500. Propuneri de măsuri (UBB Info 18 aprilie) 

 Recrutarea studenţilor pe plan naţional la UBB (UBB Info 23 mai) 

 Cooperarea UBB cu economia şi administraţia locală şi regională (Ediţie specială a UBB 
Info), Participarea UBB la proiectele de dezvoltare regională 

 Internaţionalizarea studiilor la UBB (în lucru) 
 
- The European Higher Education and Research Landscape 2020. Scenarios and strategic 
debates, CHEPS, Enschede, The Netherlands, 2005 
- The World Class University and Ranking: Aiming beyond status, UNESCO-CEPES, 
Bucharest, Presa Universitară Clujeană, 2007 
- Higher Education in the 21st Century: Global Challenge and National Response, Philip G. 
Altbach and Patti McGill Peterson, eds, (Institute of International Education and Boston 
College Center for International Higher Education, April 1999.  
- American Higher Education in the 21st Century, Philip G. Altbach, Robert O. Berdahl, and 
Patricia J. Gumport, eds., (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press,2005, 
revised edition. First edition published in 1998). 
- Higher Education in the new century: global challenges and innovative ideas, Philip G. 
Altbach, CIHE, Boston College and Patti McGill Peterson, Institute for Higher Education 
Policy, Washington D.C., 2007 
 
Actualul PS UBB caută să realizeze o sinergie benefică între diferitele strategii sau politici 
sectoriale, în sensul menţinerii UBB ca o universitate performantă şi competitivă şi intrării 
UBB în categoria World Class University. 
 
Actualul PS UBB expune opţiunile esenţiale ale UBB pe domeniile principale de activitate: 
învăţământ, cercetare, cooperare cu societatea şi propune politicile de suport pentru 
susţinerea obiectivelor expuse. PS se detaliază în Strategii Sectoriale şi Planuri Operaţionale 
anuale care cuprind acţiunile şi măsurile detaliate la nivel de universitate, facultăţi şi catedre.  
 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/pga/pdf/IIE%20Altbach-Peterson%20Book.pdf
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Actualul PS FSEGA este în concordanţă cu strategia de dezvoltare a UBB şi se va detalia în 
Planuri Operaţionale anuale care vor cuprinde acţiunile şi măsurile la nivel de facultate şi 
catedre. 
 

Viziune 
 
 

 
We cannot predict, by rational or scientific 
methods, the future growth of our scientific 
knowledge (…) The argument does not, of 
course, refute the possibility of every kind of 
social prediction; on the contrary, it is 
perfectly compatible with the possibility of 
testing social theories … by way of 
predicting that certain developments will take 
place under certain conditions. It only refutes 
the possibility of predicting historical 
developments to the extent to which they 
may be influenced by the growth of our 
knowledge. (Popper, 196 (1957)). 

 
 
 
 
Spaţiul apropiat în care ne definim ca universitate şi în care relaţionăm este cel regional 
(regiunea de Nord-Vest), naţional (România) şi internaţional (Europa Centrală şi de Est). 
Datorită globalizării, mobilităţii crescute, universitatea nu se mai poate consemna numai la 
spaţiul imediat adiacent ci se relaţionează cu întreg mapamondul. Totuşi, trăim fizic, în spaţiul 
lărgit al Europei Centrale şi de Est, la care facem referire în mod special. 
 
Mai multe scenarii făcute pe un orizont de timp de 15-20 de ani, au în comun cîteva trăsături 
pentru Europa Centrală şi de Est. 
 
 ...un model politic şi cultural: teritoriul care îmbrăţişează diversitatea, un spaţiu cu 

diversitate culturală mare recunoscută şi asumată, considerată un atuu, mozaic în 
permanentă reconfigurare, Europa Centrală şi de Est are o identitate culturală distinctă, 
valorificând multicultural amalgamul de experienţe istorice, tradiţii şi culturi 
 
 ... un model economic: ca spaţiu al dezvoltării, Europa Centrală şi de Est reprezintă o 

dinamică forţă economică a Uniunii Europene. Europa Centrală tinde spre un model al 
economiei durabile 
 
 ... un model ştiinţific şi technologic: ca centru de cunoaştere, Europa Centrală si de 

Est regrupează oameni de ştiinţă, cercetători şi organizaţii de calitate, în domenii de vârf, din 
toată lumea. O mare parte din cercetarea europeană se deplasează în această regiune, are 
avantajul, la ora actuală, că aici se face mai mult ştiinţă adevărată şi mai puţină „keyboard 
science” 
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Misiunea UBB Cluj-Napoca - universitate aparţinând categoriei World Class 
Universities 
 
Misiunea FSEGA – să se alinieze la acţiunile propuse de UBB pentru îndeplinirea 
acestei misiuni şi să contribuie la realizarea acestora 
 
Universitatea Babeş-Bolyai îşi propune să contribuie la crearea acestui viitor prin: 
 
 formarea unor elite şi a unor lideri de opinie responsabili, toleranţi, având o viziune 

democratică şi deschidere pentru nevoile tuturor cetăţenilor. Universitatea însăşi joacă 
rolul unui lider de opinie în societate, oferind răspunsuri avizate atunci când societatea 
se confruntată cu întrebări dificile 

 formarea unor creatori de cultură, capabili să îmbogăţească conţinutul ideatic şi 
imagistic al lumii în care trăim, să experimenteze şi să inoveze. Universitatea însăşi este 
un generator de cultură, stabileşte tendinţe şi formează gustul şi percepţia artistică a 
unor întregi generaţii 

 formarea unor manageri responsabili, bine pregătiţi, având viziune clară şi valori etice 
bine fundamentate şi a unor specialişti în administraţie capabili să înţeleagă 
mecanismele macroeconomice şi să conceapă strategii şi politici. Universitatea însăşi 
oferă consultanţă de top şi asistenţă tuturor organizaţiilor implicate în dezvoltarea 
economică a acestui teritoriu 

 formarea şi promovarea celor mai buni cercetători, recunoscuţi pe plan mondial prin 
rezultatele muncii lor. Prin cadrele sale didactice şi prin cercetătorii ei, Universitatea 
însăşi oferă lumii un flux continuu de teorii, modele, instrumente şi explicaţii menite să 
avanseze cunoaşterea în toate domeniile 

 formarea de inovatori, care vor crea noi produse şi procese şi vor îmbogăţi conţinutul 
tehnologic al lumii în care trăim. Universitatea însăşi generează noi tehnologii şi extinde 
utilizarea unora clasice în noi domenii, asigură transfer de know-how şi asistenţa pentru 
inovare 

 
Prin tot ceea ce face, Universitatea Babeş-Bolyai este ea însăşi un model al diversitătii, 
experimentului cultural, un pol de creştere sustenabilă, un centru mondial al cunoaşterii şi 
inovaţiei tehnologice. 
 
 

Valorile FSEGA = Valorile Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
 

 
1. Excelenţă  

2. Tradiţie  

3. Multiculturalism şi dialog intercultural 

4. Inovare 

5. Dinamism 
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Cap. 1 COMPONENTA “EDUCAŢIE” 
 

 
I. Introducere 

Procesul de predare-învăţare este principalul proces ce se desfăşoară în universitate, 
şi în facultate alături de cele de cercetare şi de prestări servicii. Menirea universităii şi implicit 
a facultăţii este în primul rând de a pregăti personal calificat pentru dezvoltarea unei economii 
bazate pe cunoaştere, de a pregăti cetăţeni activi, responsabili, cu potenţial ridicat de 
implicare în dezvoltarea şi însănătoşirea societăţii româneşti. 
 
II. Scopuri strategice 
 
Scopul strategic 1. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare - învăţare şi evaluare 
academică la nivel licenţă/master/doctorat 
Necesitatea concentrării activităţii educaţionale pe student. 
 
Strategii specifice: 
 
- Elaborarea şi aplicarea de noi tehnologii didactice de predare-învăţare adecvate domeniilor 

specifice ale FSEGA, diseminate în cadrul corpului profesoral şi de cercetare al facultăţii. 
- Formarea unor competenţe specifice adecvate noului stadiu de dezvoltare a cunoaşterii în 

fiecare domeniu pentru studenţii facultăţii. 
- Formarea unor competenţe generale pentru studenţii facultăţii, care să ridice gradul de 

adaptare al absolvenţilor la piaţa muncii şi să îmbunătăţească gradul de inserţie al acestora. 
 

Obiectivul 1: Formarea continuă şi îmbunătăţirea prestaţiei personalului didactic 
 
Indicatori de performanţă1: 
 

 număr de module de perfecţionare lingvistică şi pedagogică absolvite de personal  

În cadrul Catedrei de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri s-au desfăşurat cursuri de 
limbă străină la care au participat cadre didactice din facultate.  
Cadrele didactice care predau în limbă străină şi-au obţinut certificat de competenţă 
lingvistică de la Catedra de specialitate. 
Toate catedrele s-au preocupat de completarea modulului pedagogic acolo unde era 
cazul. 

 

 distribuţia normală a rezultatelor studenţilor/doctoranzilor la examene (semestriale, de 
absolvire, referate doctorat etc...)  

S-au analizat semestrial rezultatele studenţilor la examene în cadrul Consiliului 
Profesoral. 

 

 rezultatele evaluării anuale a prestaţiei cadrelor didactice de către studenţi  

Studenţii au fost sprijiniţi în a evalua prestaţia cadrelor didactice. 

 

 gradul de acoperire a disciplinelor cu materiale didactice proprii 

                                                 
1
 Documentul conţine evaluarea indicatorilor în chenare, cu caractere italice.  
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În perioada 2008-2011 s-a ajuns la un grad de acoperire de 80% a disciplinelor cu materiale 
didactice proprii revizuite. 

 
 

Obiectivul 2: Formarea deprinderilor practice (activităţile de cercetare: sursă de 
dezvoltare profesională şi metodă completivă a procesului de predare – învăţare) 
 
Indicatori de performanţă:  
 

 numărul total de studenţi cuprinşi în grupuri de cercetare/echipe de proiect raportat la 
număr total cadre didactice implicate în acestea  

S-a asigurarat unui raport de minim 1/6 între numărul total de studenţi cuprinşi în grupuri de 
cercetare/echipe de proiect şi numărul total cadre didactice implicate în acestea. 

 

 numărul de stagii de tip ”internship” în companii 

 procentul de studenţi incluşi în stagii de tip ”internship” 

Facultatea a participat la proiectul Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă 
POSDRU/7/2.1/S/1 prin intermediul căruia 4.432 studenţi (CNP unic) au promovat stagiul de 
practică; s-au încheiat 66 parteneriate; s-au format 153 tutori; s-a colaborat cu 429 instituţii 
partenere de practică şi 473 tutori din partea firmelor. 

 
 
Scopul strategic 2: Ajustarea programelor educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei 
forţei de muncă 
In vederea menţinerii numărului de beneficiari (studenţi), se impune adaptarea programelor 
de studii la modificările socio-economice rezultate prin evoluţia demografică a populaţiei 
şcolare după 1990, dinamica economică zonală, modificările cererii/ofertei pe piaţa forţei de 
muncă, toate generate ca urmare a aderării la Uniunea Europeană. De asemenea, o 
dimensiune deosebit de importantă trebuie să o capete programele de pregătire continuă 
(Life Long Learning) şi de învăţământ la distanţă. Menţinerea sau chiar creşterea, dacă este 
posibil a numărului de studenţi la FSEGA. 
 
Strategii specifice: 
 

- dezvoltarea programelor de pregătire profesională continuă (Life Long Learning) 
- perfecţionarea metodicii de pregătire la ID 
- dezvoltarea spiritului inovativ, antreprenorial al studenţilor faculăţii 
- dezvoltarea gândirii orientate spre rezolvarea problemelor practice 
- reorientarea facultăţii spre studii masterale şi doctorale, în lumina ultimelor dezvoltări ale 

procesului Bologna 
 

Obiectivul 1: Diversificare ofertei de programe la FSEGA 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 număr programe de învăţământ unice în zonă (Transilvania) sau în ţară (România), pe 
nivele de formare, la nivel de facultate/universitate  

2 programe de masterat susţinute din fonduri europene: 
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Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene 
Managementul riscului în afaceri internaţionale 

 

 număr programe de studii în regim ID  

În prezent facultatea organizează 
7 specializări ID la nivel licenţă  
7 specializări ID anul II nivel master în lichidare 
10 specializări FR anul I nivel master 

 

 număr tutori ID raportat la număr de beneficiari  

1/25 

 

 număr de programe de formare continuă 

S-au desfăşurat următoarele programe: 
Managementul proiectelor – curs postuniversitar de specializare cu durata de 1 semestru, 30 
credite (2008) 
Managementul exploataţiilor agricole - curs postliceal de perfecţionare cu durata de 8 
săptămâni - 30 credite (2010) 

 
 
Obiectivul 2: Adaptarea la cerinţele pieţei forţei de muncă cu scopul oferirii nu numai a 
cunoştinţelor de specialitate dar şi a deprinderilor antreprenoriale respectiv cu scopul 
dezvoltării FSEGA ca pol de formare continuă şi educare a adulţilor: 
 
Adaptarea studiilor în raport cu piaţa muncii este deosebit de importantă şi constă în formarea 
de competenţe de specialitate şi competenţe transferabile de bază, la nivelul studiilor de 
licenţă în primul rând. Adaptarea la piaţa muncii este de dorit să se facă şi prin diversificarea 
programelor de studii de master şi doctorat, prin masterate şi doctorate construite la cererea 
firmelor. 
 
Indicatori de performanţă: 
 

S-a urmărit corelarea competenţelor generale şi a celor specifice fiecărei specializări cu cele 
elaborate AFER şi în cadrul proiectului DOCIS. 

 

 număr de absolvenţi angajaţi în decurs de 1 an de la absolvirea studiilor 

70% 

 

 număr de absolvenţi inseraţi în domeniu pe piaţa forţei de muncă 

50% 

 

 număr de ofertanţi de locuri de muncă în intervalul 3-5 ani de la absolvirea studiilor 

 număr programe de formare continuă a adulţilor acreditate/an  

 număr de spin-off-uri ale FSEGA dezvoltate de absolvenţi 
 
 
Obiectivul 3. Formarea unor cetăţeni activi civic, dinamici, inovativi, capabili să rezolve 
probleme practice, capabili să lucreze în echipă 
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Acest obiectiv se poate realiza prin aşezarea procesului de predare în toate domeniile pe 
bazele teoriei moderne ale educaţiei. Spiritul de lucru în echipă se poate promova şi prin 
încurajarea activităţilor sportive de echipă. 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 procentul de seminarii/lucrări practice în cadrul curriculei 

S-a accentuat importanţa seminariilor sau lucrărilor practice în cadrul curriculei prin luarea în 
considerare la examen a activităţii desfăşurate de studenţi în timpul anlui la aceste activităţi, 
astfel ca cel puţin 50% din nota finală să fie obţinută din activitatea de la seminar sau lucrări  
practice. 

 

 procentul de aplicaţii în subiectele de examinare 

50% 

 

 numărul activităţilor centrului de pedagogie şi metodică universitară în sensul 
sprijinirii/consilierii personalului didactic din FSEGA 

1 activitate pe semestru 

 

 procent de studenţi cu activităţi în ONG-uri 

 procent de studenţi care participă la programele de sport în echipă 

 preocuparea pentru menţinerea numărului de studenţi participanţi la olimpiade 
studenţeşti şi la cercuri studenţeşti 

Studenţii facultăţii noastre au participat la olimpiadele studenţilor economişti, organizate de 
AFER şi la Competiţia ştiinţifică a studenţilor maghiari, desfăşurată în perioada 13-16 aprilie 
2011 în Universitatea Babeş-Bolyai. 
Rezultatele  obţinute la olimpiada studenţilor economişti se prezintă astfel: 

Anul 
Număr de 
participanţi 

Marele 
premiu 

Premiul I Premiul II Premiul III Menţiuni 

2008 30 1 2 2 3 2 

2009 28 2 1 5  3 

2011 19 1+2 1 3  4 

 
La competiţia ştiinţifică a studenţilor din Ungaria aprilie 2011, au participat 5 studenţi cu 4 
lucrări, obţinându-se 1 premiu I,  2 premiu II şi 1 premiu III. 
S-au decernat anual premiile Rehau adresate studenţilor economişti, unde s-au remarcat 
studenţii şi masteranzii de la linia germană. 
În toată această perioadă studenţii facultăţii noastre s-au situat pe primele locuri la 
competiţia organizată de AFER.  
În cadrul FSEGA activează următoarele cercuri studenţeşti: 
1. Cercul ştiinţific de contabilitate Luca Paciolo 
2. Cercul ştiinţific Friedrich von Hayek 
3. Cercul ştiinţific studenţesc de Economie 
4. Cercul ştiinţific studenţesc de Management 
5. Cercul ştiinţific studenţesc de Statistică şi econometrie 
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6. Cercul ştiinţific studenţesc de Finanţe 
7. Cercul  ştiinţific studenţesc de Marketing 
8.  Cercul  ştiinţific studenţesc de  Economia Comertului, Turismului si Serviciilor 

 
 
Obiectivul 4. Amplificarea ponderii studiilor masterale şi doctorale 
 
Participarea activă a FSEGA la construirea societăţii bazate pe cunoaştere se face prin 
cercetare, dar şi prin crearea de absolvenţi cu cunoştinţe avansate în toate domeniile 
dezvoltării. 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 procent de studenţi înscrişi la masterat şi doctorat 

31,39 % din numărul total de studenţi sunt la masterat 
100 de studenţi la doctorat învăţământ zi 

 

 număr de masterate de performanţă 

La competiţia excelenţei 2010 au participat următoarele progame de masterat: 
Econometrie şi Statistică Aplicată  
International Business Management  
Management Contabil, Audit şi Control  
Managementul Dezvoltării Afacerilor (în limba engleză)  
Managementul Dezvoltării Afacerilor (linia română) 
Management Internaţional (limba germană) 

 
 
Scop strategic 3. Internaţionalizarea studiilor la FSEGA 
Demografia în scădere, competiţia deschisă cu universităţile din spaţiul european va cere ca 
numărul de studenţi proveniţi din afara României, din alte zone ale lumii să crească esenţial. 
UBB îşi doreşte să devină o universitate proeminentă pentru spaţiul european şi, ca atare, va 
trebui să capete o dimensiune internaţională. Zone cu potenţial de atragere a studenţilor 
străini (zonele limitrofe Romaniei şi China, India, Turcia, zona Magreb). FSEGA va duce o 
politică de atragere a studenţilor străini prin dezvoltarea şi consolidarea studiilor oferite în 
limba străină. 

 
Obiectivul 1. Diversificarea ofertei educaţionale în vederea internaţionalizării studiilor 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 numărul de programe oferite în limba engleză şi în alte limbi de circulaţie internaţională 
Nivel licenţă: 
3 specializări în limba engleză 
1 specializare în limba franceză 
Nivel masterat: 
2 specializări în limba engleză 
1 specializare în limba franceză 
Şcoli de vară în regim spin-off 

http://qa.ubbcluj.ro/excelenta/excelenta_dosare/2_programe_masterat/13_fsega/master_esa/1_program_esa.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/excelenta/excelenta_dosare/2_programe_masterat/13_fsega/master_ibm/1_program_ibm.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/excelenta/excelenta_dosare/2_programe_masterat/13_fsega/master_mcac/1_program_mcac.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/excelenta/excelenta_dosare/2_programe_masterat/13_fsega/master_mda_le/1_program_mda_le.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/excelenta/excelenta_dosare/2_programe_masterat/13_fsega/master_mda_lr/1_program_mda_lr.pdf
http://qa.ubbcluj.ro/excelenta/excelenta_dosare/2_programe_masterat/13_fsega/master_mi_lg/1_program_mi_lg.pdf
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1. The Romanian Language & the Multicultural Central European Area 13th edition 
2. Central-Eastern European Business Administration Summer School 5th edition 

 

 numărul de masterate atractive organizate în cooperare internaţională 

3 (International Business Management, Bănci şi Pieţe de Capital – Inginerie financiară, 
Management Internaţional) 

 

 număr de extensii ale FSEGA în zonele cu potenţial de recrutare 

2 (Sighetu Marmaţiei, Sfântu Gheorghe) 

 
 
Scop strategic 4. Consolidarea caracterului multicultural şi a dimensiunii europene a 
FSEGA 
Accederea României în Uniunea Europeană, cu accentul acesteia pe diversitate culturală şi 
linguală, a amplificat importanţa profilului multicultural, definitoriu al UBB şi deci al FSEGA. 
Pe de altă parte, accederea a amplificat mobilitatea cetăţenilor ţării şi cere formarea unor noi 
competenţe legate de dinamica circulaţiei şi a angajărilor absolvenţilor.  
 
Strategii specifice 

- dezvoltarea corpului profesoral participant la activitatea de predare/învăţare pe fiecare linie 
de studiu 
- analiza şi îmbunătăţirea conţinutului şi calităţii programelor de studiu pe liniile română, 
maghiară şi germană, precum şi în limbile engleză şi franceză 
- îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice ale studenţilor şi corpului profesoral al facultăţii 

 
Obiectivul 1. Accentuarea profilului multicultural al FSEGA, ca trăsătură definitorie a 
facultăţii  
 
Profilul multicultural al facultăţii implică nu numai posibilitatea studierii în limba maternă, dar şi 
amplificarea interculturalităţii necesare dezvoltării armonioase a unei societăţi multietnice. 
FSEGA îşi propune în continuare susţinerea şi dezvoltarea profilului multicultural. 
 
Strategii specifice: 
 
- Se extind programele de afirmare a identităţii culturale româneşti în spaţiul Europei unite 
- Se sprijină programele de afirmare a identităţii culturale a maghiarilor în cadrele noii 

Europe 
- Se dezvoltă programele de studii în limba germană la noi specializări, la noi nivele (master 

şi doctorat) 
- Se dezvoltă programele de studii în limba engleză şi franceză 

 
Indicatori de performanţă: 
 

 numărul de programe de studiu la nivel licenţă, master, doctorat pe liniile de studiu 
română, maghiară şi germană 

Nivel licenţă: 
10 specializări în limba română 
5 specializări în maghiară 
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2 specializări în germană 
Nivel masterat: 
21 specializări în limba română 
3 specializări în limba maghiară 
1 specializare în limba germană 

 

 conţinutul şi calitatea programelor de studiu pe liniile română, maghiară şi germană 

S-a urmărit consolidarea progamelor de studiu pe liniile română, maghiară şi germană; s-a 
urmărit atragerea de personal propriu pentru aceste linii de studiu. 

 

 numărul de programe de studiu la nivel licenţă, master, doctorat în limbi de circulaţie 
internaţională 

 numărul de programe comune, reciproce ale liniilor de studiu 

 
Obiectivul 2. Îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice ale studenţilor  
 
Un atuu al absolvenţilor FSEGA este acela al pregătirii lingvistice. Firmele care îşi dezvoltă 
afaceri în regiune, sunt atrase şi chiar determinate de a se instala aici şi datorită 
competenţelor lingivstice ale absolvenţilor, care indică o mai mare deschidere şi flexibilitate în 
acceptarea noului. 
 
Strategii specifice: 

- se promovează studiul limbilor asiatice 
- se promovează programe de studiu cu predare completă în alte limbi decât cele ale 

liniilor de studiu, dar relevante pentru dezvoltarea economică a regiunii 
 

Indicatori de performanţă: 

 numărul de programe de studiu în limbi asiatice 

Promovarea Institutului Confucius (China) şi a Centrului Coreean - sediul se află în clădirea 
FSEGA - prin pagina web şi gazduirea unui link pentru fiecare pe pagina principală a 
facultăţii. 

 

 numărul de programe în alte limbi decât cele cu circulaţie internaţională 

Promovarea Centrului Polonez – sediul se află în clădirea FSEGA 

 

 număr programe de tip joint-degree la nivel de facultate 

3 

 

 procentul de absolvenţi/studenţi cu bune abilităţi lingvistice 

La absolvire, toţi studenţii trebuie să posede Certificat de Competenţă Lingvistică. 

Nivel licenţă: 
3 specializări în limba engleză 
1 specializare în limba franceză 
Nivel masterat: 
2 specializări în limba engleză 
1 specializare în limba franceză 
S-au elaborat teze de doctorat în limbi de circulaţie internaţională; au fost atraşi studenţi 
străini la doctorat. 
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Sprijinirea activitaţilor Centrului Lingua în domeniul comunicării interculturale prin 
transmiterea fluxului de informaţii dinspre şi spre facultate în modul cel mai rapid şi operativ; 
1 Cerc de Lexicologie ”Lorenzo Renzi” al Centrului Lingua, 
1 Cerc de Traduceri al al Centrului Lingua, 
1 Cenaclu Literar ”Lingua” al studenţilor UBB, 
1 Cerc de dezbateri al Centrului ”Lingua” înfiinţat în 2008 

 
 

Scopul strategic 5. Întărirea rolului educaţiei fizice şi a sportului 
Activitatea de educaţie fizică şi sport completează dezvoltarea personală, cu rezultate directe 
în privinţa performanţelor studenţilor şi absolvenţilor, crează unele competenţe specifice 
competiţiei. Promovarea acestor activităţi va consolida imaginea FSEGA, va creşte calitatea 
vieţii studenţilor, va servi ca instrument de „marketing” şi, nu în ultimul rând, va atrage şi alte 
surse de venit. 
 
Obiectivul 1. Întărirea rolului educaţiei fizice şi a sportului în FSEGA ca activitate 
complementară de formare şi dezvoltare personală şi de grup 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 număr programe flexibile de educaţie fizică şi practicare a sportului, extinse pe toată 
durata studiilor universitare sau existenţa unui calendar competiţional anual  

Facultatea găzduieşte şi întreţine 3 săli de sport; curricula studenţilor prevede 4 semestre 
de Educaţie Fizică la nivel licenţă învăţământ zi. 

 

 număr programe de activităţi sportive adaptate pentru studenţii/beneficiarii cu dizabilităţi  
 
Obiectivul 2. Consolidarea imaginii şi poziţiei FSEGA în comunitatea locală prin 
politica de promovare a culturii fizice şi a sportului 
 
Indicatori de performanţă: 

 număr de cursuri/activităţi sportive pentru beneficiari din afara FSEGA 

Aparatele din sala de fitness pot fi folosite cu abonament după ora 16 de persoane din afara 
FSEGA. 
În sala de gimnastică se organizează cursuri de dans. 

 

 număr acţiuni/manifestări sportive cu impact local şi naţional cu implicare din partea 
FSEGA 

Turneu de basket, fortbal. 

 

 număr sisteme de abonamente preferenţiale “low-cost” sau carduri personalizate ce 
permit accesul la bazele sportive  

Pe baza carnetului de student sau a legitimaţiei de seviciu se pot obţine astfel de 
abonamente în cadrul bazei sportive a UBB. În cadrul facultăţii, accesul în sălile de sport 
este gratuit pentru personalul didactic şi administrativ. 
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Cap 2. COMPONENTA „CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ” 
 

 
I. Introducere 

 
Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) acoperă trei 
componente fundamentale: (1) cercetarea fundamentală şi aplicativă; (2) dezvoltarea 
(generarea prin cercetare de produse şi servicii prototip inovative) şi (3) inovarea 
(implementarea în mediul socio-economic a serviciilor şi produselor inovative). Activitatea de 
cercetare ştiinţifică (cercetare-dezvoltare-inovare; CDI) este coordonată de Consililul 
Cercetării Ştiinţifice (CCŞ) din UBB, cu ramura sa executivă, Departamentul de Cercetare-
Dezvoltare-Inovare (DCDI). Pentru atingerea unui nivel ridicat al activităţilor specificate, UBB 
îşi propune 3 scopuri strategice. 
Atingerea acestor scopuri strategice este o condiţie fundamentală pentru redefinirea şi 
reorganizarea UBB într-o „World Class University”, toate universităţile din Top 100 şi/sau Top 
500 având scopuri strategice similare. Pentru atingerea acestor scopuri strategice am 
elaborat o serie de obiective, strategii de atingere a acestor obiective şi indicatori de 
performanţă privind atingerea acestor obiective. Să le analizăm în continuare.  
 
II. Scopuri Strategice 
 
Scop strategic 1. Asigurarea unui avantaj competitiv la nivel naţional, într-un spectru 
larg de domenii, şi asigurarea un avantaj competitiv la nivel internaţional, în câteva 
domenii cheie 
 
Scop strategic 2. Intrarea UBB în categoria primelor 500 de universităţi ale lumii 
 
Scop strategic 3. Transformarea UBB într-o platformă de atragere a cercetătorilor de 
prestigiu, români sau străini, din ţară sau străinătate 
În acest sens, UBB va sprijini prioritar reintegrarea cercetătorilor români de valoare din 
străinătate prin programele naţionale şi/sau internaţionale şi va încerca să atragă cercetători 
de frunte de pe piaţa internaţională 
 
III. Obiective, Strategii şi Indicatori de Performanţă 
 
În vedera atingerii scopurilor strategice ale UBB, FSEGA îşi propune următoarele obiective: 
 
Obiectivul 1. Creştere calităţii cercetării în FSEGA ca parte integrantă din UBB prin 
stabilirea unor indicatori de performanţă în cercetare, congruenţi cu setul de bune 
standarde internaţionale 
 
Strategii specifice: 
 
- elaborarea unor proceduri de evaluare complexă a cercetării, care ţine seama de valoarea 
operei ştiinţifice. 
- focalizarea în demersul de cercetare şi în evaluarea academică pe output-ul cercetării definit 
ca: 
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 publicaţii de tip ISI (Web of Science). Ele se referă la publicaţiile indexate în: (a) Science 
Citation Index; (b) Social Science Citation Index; şi (c) Art&Humanities. În domeniul 
ştiinţelor umaniste se includ şi publicaţiile stabilite de European Science Foundation 
(ESF), ca fiind reprezentative pentru aceste domenii (tip A şi B) 

 brevete de invenţie naţionale, europene şi/sau triadice 

 produse şi servicii inovative implementate în mediul socio-economic care se bazează pe 
brevete de invenţie şi/sau înregistrări ORDA 

- creşterea ponderii output-ului ştiinţific definit mai sus în: 

 promovare academică (obligatoriu la conducător de doctorat, profesor, conferenţiar) 

 distribuirea locurilor bugetate la doctorat şi masterat 

 salarizarea personalului academic din FSGA 
- accentuarea caracterului interdisciplinar al cercetărilor în FSEGA şi UBB, pentru abordarea 

unor teme de mare complexitate şi importanţă 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 elaborarea de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice a unor criterii de performanţă care să 
fie incluse, cu o anumită pondere, în Regulamentul de promovare şi evaluare academică 
la UBB, în distribuirea locurilor bugetate la doctorat, în acordarea premiilor anuale de 
cercetare ştiinţifică 

 cuantumul anual al fondurilor de CDI obţinute prin indicatorul IC6 

 cuantumul anual al fondurilor de cercetare obţinute prin competiţie naţională şi 
internaţională 

 evoluţia producţiei ştiinţifice anuale 

 numărul de premii internaţionale/naţionale obţinute de personalul didactic şi de cercetare 

Sinteza cercetării ştiinţifice în perioada 2008 – 2011 comparativ cu perioada 2004 - 2007 se 
prezintă astfel: 

Nr. 
Crt. 

Denumire 2004-
2007 

2008-
2011 

1. articole publicate în reviste recunoscute ISI 27 135 

2. lucrări publicate în reviste indexate BDI 65 653 

3. lucrări publicate în reviste neindexate BDI 56 46 

4. articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS 183 290 

5. articole publicate în alte reviste naţionale 48 98 

6. capitole editate în edituri recunoscute internaţional 4 19 

7. cărţi editate la alte edituri internaţionale 1 1 

8. capitole editate la alte edituri internaţionale 13 7 

9. cărţi editate la edituri recunoscute CNCSIS 176 249 

10. capitole editate la edituri recunoscute CNCSIS 64 22 

11. studii editate la edituri recunoscute CNCSIS 1 65 

12. cărţi editate la alte edituri româneşti 25 18 

13. capitole editate la alte edituri româneşti 1 5 

14. lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice cotate ISI 0 151 

15. lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice indexate BDI 85 184 

16. lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice neindexate BDI 296 334 

17. lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice naţionale 71 54 
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Obiectivul 2. Identificarea unor domenii strategice de cercetare, care să implice şi 
componenta inter/transdisciplinară, în UBB şi implicit în FSEGA care pot asigura 
avantaj competitiv UBB în ţară şi străinătate şi publicaţii de top mondial în Nature şi 
Science.  
 
Se au în vedere consolidarea domeniilor prioritate deja adoptate de Senatul UBB: 

 sisteme nanostructurate; procese şi (bio)tehnologii la scară nanometrică 

 lumi virtuale, informatică aplicată, bio-informatică, analize de baze de date 

 dezvoltare durabilă: resurse naturale, dezvoltare economică, socială şi ecologică 

 calitatea vieţii şi a mediului; valori şi comportamente socio-umane 

 integrare prin religie şi cultură 
 

Strategii specifice: 
 
Utilizarea unor analize scientometrice şi „peer-review” pentru a identifica: (a) domeniile de 
excelenţă ale personalului academic din FSEGA; (b) Şcolile de ştiinţă din FSEGA; şi (c) 
Şcolile de cercetare de excelenţă din FSEGA. Aceste domenii de excelenţă trebuie să fie 
congruente cu tendinţele la nivel european şi internaţional dar, acolo unde este posibil, se pot 
stabili şi domenii care pot asigura competitivitate FSEGA pe termen lung, chiar dacă în acest 
moment ele nu sunt priorităţi internaţionale. 
 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 calitatea operei ştiinţifice a fiecărei şcoli de cercetare 

 număr de proiecte depuse anual pentru competiţiile de cercetare pe direcţiile prioritare 
de către consorţiile/centrele stabilite pe aceste direcţii (7 direcţii prioritare) 

 număr de proiecte câştigate anual pentru competiţiile de cercetare pe direcţiile prioritare 
de către consorţiile/centrele stabilite pe aceste direcţii (7 direcţii prioritare) 

 număr anual de publicaţii internaţionale (ISI şi ESF) din cadrul şcolilor ştiinţifice din 
fiecare direcţie de cercetare prioritare 

 număr anual de opere de sinteză publicate în cadrul şcolilor ştiinţifice 

Remarcăm cercetările ştiinţifice realizate în cadrul celor 67 de proiecte de cercetare conduse 
de cadre didactice din facultatea noastră în această perioadă.  
Mai menţionăm că s-au derulat 16 proiecte internaţionale şi 19 proiecte  de fonduri 
structurale.  
S-au derulat 4 proiecte FP7, 1 proiect de cooperare bilaterala (extensia Sf. Gheorghe) şi 3 
contracte de cercetare cu terţi. 
Suntem incluşi în reţeaua naţională de dezvoltare rurală şi activăm în cadrul echipelor Team 
Europe. 
De asemenea, amintim implicarea facultăţii la cercetarea antreprenoriatului în cadrul 
Programului Global Entrepreneurship Monitor coordonat de London Business School, Marea 
Britanie şi Babson College din Boston, USA (facultatea reprezintă echipa României în acest 
program). 
Facultatea susţine apariţia a 4 reviste de specialitate. 
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Obiectivul 3. Promovarea cercetării tehnologice cu impact economic 
 
Strategii specifice: 
 

- instalarea şi funcţionarea la parametri normali a Institutului de Tehnologie 
- elaborarea de programe pentru dotarea specifică a Institutului de Tehnologie 
- crearea unei culturi a cercetărilor aplicative cu impact economic 
- crearea unor structuri de sprijin şi promovare a rezultatelor cercetărilor aplicative cu efecte 

în brevetare (legislaţia dreptului de autor, elaborarea contractelor cu terţi, marketingul 
rezultatelor etc.) 

 
Indicatori de performanţă: 
 

 evoluţia anuală a numărului de brevete 

 evoluţia anuală a fondurilor obţinute din contractele cu terţi 
 
Obiectivul 4: Atragerea unor oameni de ştiinţă de marcă de pe plan naţional şi 
internaţional, creşterea numărului şi stabilizarea personalului de cercetare-dezvoltare-
inovare, inclusiv a experţilor şi managerilor de cercetare 
 
Strategii specifice: 
 

- elaborarea Statutului personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UBB, în acord cu 
legislaţia în vigoare şi cu setul de bune practici internaţionale de la universităţi de prestigiu 
din străinătate 
- angajarea pe perioada nedeterminată a personalului de CDI în domeniile strategice de 
cercetare în UBB, cu un salariu minim, completat cu venituri din granturi naţionale şi 
internaţionale mobilizate de cel angajat; evoluţia veniturilor personale provenite din 
cercetare 
- numărul de experţi/manageri certificaţi în cercetare şi redactarea de proiecte instituţionale 
majore 
- elaborarea Codului de Etică şi Deontologie în activitatea de CDI 
 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 existenţa unui Statut al personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UBB aprobat de 
Senatul UBB 

 existenţa unui număr de cel puţin 100 de cercetători angajaţi pe perioadă nedeterminată 
în UBB şi a unui număr de 500 cercetători cu normă întreagă de cercetare 

 existenţa unui număr de minim 10 experţi/manageri în cercetare, capabili să redacteze 
proiecte instituţionale majore, localizaţi într-un serviciu din cadrul DCDI şi/sau distribuiţi 
la nivelul Facultăţilor UBB 

 existenţa unui Cod de Etică şi Deontologie în activitatea de CDI aprobat de Senatul UBB 

 evoluţia numărului de cercetători/profesori conducători de şcoli de cercetare atraşi din 
străinătate 
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Obiectivul 5. Reorganizarea unităţilor de CDI din UBB în scopul creerii unor cercetări 
interdisciplinare de forţă 
 
Strategii specifice: 
 

- organizarea nivelară şi matriceală a unităţilor de CDI din UBB. Prin organizarea nivelară se 
înţelege organizarea în: (1) laboratoare de cercetare; (2) centre de cercetare (care trebuie 
să includă unul sau mai multe laboratoare); şi (3) institute de cerceatre (care înglobează 
unul sau mai multe centre de cercetare). Prin organizare matriceală se înţelege stabilirea 
unor Institute strategice de cercetare (nu mai multe de 8) care să înglobeze interdisciplinar 
resursele celor 21 de Facultăţi ale UBB 
- acreditarea internă, naţională şi/sau internaţională a unităţilor de CDI din UBB 
- stabilirea unor unităţi de CDI strategice pentru UBB, pe baza identificării unor şcoli de 

cercetare de excelenţă, care să fie finanţate direct, din resursele extrabugetare ale UBB 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 acreditarea internă şi/sau naţională şi/sau internaţională a tuturor unităţilor CDI din UBB 

Realizat 

 

 existenţa unor unităţi strategice, interdisciplinare, de cercetare în UBB reprezentate de 
Şcoli de cercetare de excelenţă care sunt susţinute financiar pentru activitatea de 
performanţă 

Şcoala economică 

 
 
Obiectivul 6. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante, de nivel mondial, 
care să permită realizarea unor cercetări de vârf şi publicarea în reviste de top (ex. 
Nature, Science etc.) 
 
Strategii specifice: 
 

- realizarea unui acces nelimitat on-line la literatura de specialitate relevantă 
- elaborarea de proiecte pentru dotarea unităţilor de cercetare din FSEGA (ex. laboratoare, 
centre, institute etc.) 

 
Indicatori de performanţă: 
 

 existenţa accesului la principalele baze de date internaţionale (ex. EBSCO, SCOPUS, 
Thomson Web of Science etc. 

Realizat 

 

 evoluţia anuală a numărului accesărilor bazelor de date internaţionale 

Realizat 

 

 numărul proiectelor FSEGA depuse anual în programele naţionale şi internaţionale 
dedicate dotării unităţilor de cercetare (ex. Programul CAPACITĂŢI, programe fonduri 
structurale) 
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A se vedea obiectivul 2; 19 proiecte  de fonduri structurale. 

 
 
Obiectiv 7  
Asigurarea contextului necesar ca activitatea de cercetare din FSEGA să 
fundamenteze, după modelul universităţilor de top orientate spre cercetare, toate 
celelalte activităţi academice principale: didactice şi servicii de specialitate inovative 
către comunitate 
 
Indicatori de performanţă:  

 număr de cursuri noi bazate pe direcţii proprii de cercetare 

S-a încercat introducerea la Şcoala Doctorală şi la unele cursuri de masterat a direcţiilor 
proprii de cercetare de către cadrele didactice implicate. 

 

 număr contracte bazate pe idei/inovaţii proprii 

 număr de spin-off-uri 
 

 
 

Cap. 3. COMPONENTA „RELAŢIA CU SOCIETATEA” 
 
 
Scopul strategic 1: Adăugarea dimensiunii de prestator de servicii comerciale de înaltă 
clasă destinate mediului economic şi administraţiei publice 
Orientarea spre dimensiunea comercială a prestării de servicii va avea un impact benefic 
asupra  procesului educaţional şi veniturilor FSEGA. De asemenea, această dimensiune este 
şi măsura implicării FSEGA în viaţa economică şi socială a ţării şi comunităţii apropiate.  
 
În acelaşi timp, activarea pe piaţa serviciilor comerciale permite o înţelegere corectă a 
competenţelor pe care firmele şi administraţiile publice la caută la noii angajaţi. Asemenea 
informaţii sunt vitale în calibrarea ofertei de cursuri, în punerea la punct a unor programe de 
studiu adecvate şi în dimensionarea corectă a numărului de locuri oferite studenţilor în cadrul 
fiecărei specializări. De asemenea, contactul cu realitatea pieţei permite profesorilor punerea 
la punct a unor studii de caz inspirate din viaţa reală, permite îmbunătăţirea contactului cu 
profesionişti din domenii variate care pot fi invitaţi să-şi împărtăşească experienţa în cadrul 
seminariilor şi, per ansamblu, duce la o creştere a calităţii actului de predare. 
 
Strategii specifice: 
 

- îmbunătăţirea sectorului de servicii către comunitate în cadrul FSEGA şi trecerea la o altă 
dimensiune a contractelor economice 
- perfecţionarea activităţii Centrului Virgil Madgearu şi continuarea activităţii Centrului 
Lingua 
- înfiinţarea în cadrul Institutului de Tehnologie, a unei componente de consultanţă tehnico-
economică cu suport administrativ adecvat. 
- utilizarea pe scară largă a cercetărilor cu potenţial aplicativ cu perspective de brevetare şi 
implementare în firme economice 
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Obiectivul 1: Amplificarea dimensiunii prestării de servicii în Centrele de cercetare 
multidisciplinare, din domeniile strategice identificate prin politica de cercetare 
 
Indicatori de performanţă:  
 număr de laboratoare de prestări servicii şi de centre cu potenţial de cercetare aplicativă 

2 (Centrul Lingua şi Centrul de consultanţă Virgil Madgearu) 

 
 număr de spinoff-uri înfiinţate 
 număr de cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi cuprinse în aceste centre 
 număr/valoare contracte de consultanţă şi prestări servicii 

 
Obiectivul 2: Punerea la punct a unei oferte de servicii comerciale de înalt nivel 
orientată în special către: consultanţă, training, executive education, elaborarea de 
planuri strategice şi soluţii tehnice individualizate 
 
Pentru o bună fundamentare a ofertei, facultatea ar trebui să desfăşoare, prin divizia sa de 
cercetare, dar mai ales prin componenta sa de transfer tehnologic, studii de piaţă în vederea 
identificării nevoilor şi oportunităţilor de consultanţă, training, executive education, elaborarea 
de planuri strategice şi solutii tehnice individualizate. 
Formalizarea ofertei acestor centre trebuie realizată de o manieră unitară, în aşa fel încât 
fiecare serviciu să aibă clar menţionate condiţiile de prestare, personalul implicat şi modul de 
calcul al preţului. 
Implementarea contractelor obţinute trebuie evaluată folosind indicatori de rezultate, indicatori 
de obiective şi indicatori de impact; studii privind satisfacţia clienţilor trebuie realizate la final 
pentru a obţine un feed-back necesar perfecţionării continue. 
 
Indicatori de performanţă: 
 
 satisfacţia clienţilor  
 număr de proiecte de cercetare aplicativă şi prestări servicii din cadrul centrelor de 

cercetare 
 finanţarea proiectelor de cercetare aplicativă şi prestări servicii de colaborare cu terţi 
 procentul de finanţare provenit din prestarea de servicii pe baza contractelor cu terţi 
 valoarea/numarul contractelor 

S-au avut în vedere următoarele: 
- îmbunătăţirea sectorului de servicii către comunitate în cadrul FSEGA şi trecerea la o 

altă dimensiune a contractelor economice prin  propunerea de contracte cu mediul de 
afaceri 

- perfecţionarea activităţii Centrului Virgil Madgearu prin marirea ofertei de cursuri 
continuarea activităţii Centrului Lingua pentru dezvoltarea şi perfecţionarea comunicării în 
sfera publică, acreditat MECI & MMFES, afiliat la Confederaţia Europeană a Centrelor de 
Limbi din Invăţământul Superior - CERCLES 
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?lang=RO&menuid=3   
prin oferirea anuală de cursuri: 2 în engleză,1 în italiană, 1 în spaniolă, 2 în germană, 1 în 
română pentru străini 

- organizarea de dezbateri publice, conferinţe ale unor cercetători care ne vizitează 
facultatea, conferinţe ale reprezentanţilor mediului de afaceri etc 

- organizarea pe secţiuni a sesiunii ştiinţifice a studenţilor 

 

http://www.cercles.org/
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?lang=RO&menuid=3
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Scopul strategic 2: Transformarea Universităţii şi implicit a FSEGA într-un lider de 
opinie în cadrul societăţii civile, respectiv economice 
 
Mecanism instituţional: Înfiinţarea de forumuri multidisciplinare, în care sunt invitaţi să 
participe lideri marcanţi în domeniile lor de activitate din ţară şi străinătate. Aceste structuri 
vor organiza dezbateri periodice, vor organiza conferinţe şi workshop-uri cu participarea unor 
invitaţi din ţară şi străinătate, vor elabora documente de poziţie şi documente de reflecţie. 
 
Societatea în ansamblul ei, dar mai ales organizaţiile din sfera societăţii civile sau chiar din 
sfera politică aşteaptă din partea Universităţii să îşi asume un rol mai activ în dezbaterea 
problemelor controversate şi în propunerea de soluţii pentru acestea. 
 
Soluţiile dezbătute în forumurile universităţii pot găsi ecouri în societate şi pot legitima 
reluarea lor ca teme de dezbatere în spaţii de decizie politică şi administrativă.  
Universitatea reprezintă o instanţă informaţională de puncte de vedere în care cetăţeanul 
poate avea încredere.  
 
FSEGA va sprijini UBB în demersul său. 
 
Obiectivul 1: Înfiinţarea de forumuri multidisciplinare  
Aceste forumuri sunt înfiinţate pe domenii de interes naţional sau/şi internaţional, cu 
participarea voluntară a cadrelor didactice, doctoranzilor şi masteranzilor din FSEGA şi 
diverse facultăţi.  
 
Indicatori de performanţă:  
 
 număr de activităţi organizate în perioada de program 
 numărul de participanţi 
 impactul lor mediatic 

S-au organizat dezbateri publice, conferinţe ale unor cercetători care ne-au vizitat facultatea, 
conferinţe ale reprezentanţilor mediului de afaceri etc cu o frecvenţă medie de 4 pe an. 

 
Obiectivul 2: Organizarea de dezbateri periodice, conferinţe şi workshop-uri cu 
participarea unor invitaţi din ţară şi străinatate, elaborarea de rapoarte, documente de 
poziţie şi documente de reflecţie 
 
Universitatea are potenţialul să devină cel mai  respectat think-tank existent în societate  

 
Indicatori de performanţă:  
 
 număr de evenimente şi manifestări organizate 
 număr de rapoarte şi documente de reflecţie/poziţie elaborate 
 număr de prelegeri susţinute 
 număr de participanţi externi (din afara mediului universitar) şi participanţi interni (din 

cadrul Universităţii/Facultăţii). 
 impactul mediatic 

În perioada 2008-2011 au fost organizate următoarele conferinţe internaţionale şi workshop-
uri: 
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2008 

 Conferinta internationala “Demographic changes in the time of Industrialisation 
(1750-1918). The example of the Habsburg Monarchy” (Schimbari demografice in 
perioada industrializării. Exemplul Imperiului Habsburgic (1750-1918)”, 16-20 
octombrie 2008, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA 

 International Workshop on Collaborative Systems and Information Society 
Romanian Workshop on Mobile Business 
Activitatea academica in informatica economica din Romania 

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING, Marketing - from 
information to decision, 30-31 October, 2008, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA 

 INTERNATIONAL CONFERENCE "LEADERSHIP and ORGANIZATIONAL 
CULTURE", MAY 9-10, 2008, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA 

 8th International Network for Economic Research (INFER) Workshop 
Honorary Patron: The International Network for Economic Research (INFER)  
Local Patron: The Faculty of Economics and Business Administration, Babes-Bolyai 
University of Cluj-Napoca 

 AENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC GROWTH INTERNATIONAL 
CONFERENCE, 28-29th of March, 2008  

 International workshop Evaluation Possibilities and Valorisation Opportunities of 
Resources in the Economy of Mountain Regions, 24-26th September 2008, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA 

 3rd AUDIT AND ACCOUNTING CONVERGENCE - 2008 ANNUAL 
CONFERENCE - 30-31st October 2008 

2009 

 Accounting and Audit Convergence 2009 Annual Convention, 25-27 November 
2009  

 Marketing - from information to decision International Conference, 2nd Edition, 
30-31st October 2009  

 Financial Trends in the Global Economy, 13-14 November, 2009 

 Managerial Challenges of the Contemporary Society, 29-30 May 2009 

 Modele cantitative aplicate în economie, 15-16 mai, 2009 

 The Financial and Economic Crisis: Causes, Effects and Solutions, 26-28 March 
2009  

http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Conferinta_internationala_2008_Economie_Politica.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Conferinta_internationala_2008_Economie_Politica.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Conferinta_internationala_2008_Economie_Politica.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Conferinta_internationala_2008_Economie_Politica.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/zileleie
http://www.econ.ubbcluj.ro/workshop_mobile
http://www.econ.ubbcluj.ro/zileleie
http://www.econ.ubbcluj.ro/mid
http://www.econ.ubbcluj.ro/mid
http://www.econ.ubbcluj.ro/~loc2008/
http://www.econ.ubbcluj.ro/~loc2008/
http://www.infer-research.net/
http://www.econ.ubbcluj.ro/~eegic/
http://www.econ.ubbcluj.ro/~eegic/
http://www.aac2008.econ.ubbcluj.ro/
http://www.aac2008.econ.ubbcluj.ro/
http://www.econ.ubbcluj.ro/aac2009/
http://www.econ.ubbcluj.ro/aac2009/
http://www.econ.ubbcluj.ro/mid
http://www.econ.ubbcluj.ro/mid
http://www.econ.ubbcluj.ro/cft2009/
http://www.econ.ubbcluj.ro/mccs/
http://www.econ.ubbcluj.ro/conferences/2009/Modele_cantitative_aplicate_in_economie.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/conferences/2009/announcement_financial_crisis_2009_v1.doc
http://www.econ.ubbcluj.ro/conferences/2009/announcement_financial_crisis_2009_v1.doc
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 Annual Conference: Natura- Econ I – “Current issues of the environment, the 
interdependence of biotechnological, industrial and economic factors”, 28 May 2009 

2010 

 Workshop: Convergence of Risk and Regulation, Tuesday, 18 May 2010, 10:00 
- 14:00, Room 118 

 INFER Workshop on Entrepreneurship in the Global Economy: Economics, 
Innovation, Competition and Social Change, 22-23 October 2010 

 Experienţe şi Exigenţe în Metodologia Cercetării Ştiinţifice Economice, 15 Mai 
2010 

 Managerial Challenges of the Contemporary Society, 3rd International 
Conference, 4-5 June 2010 

 Marketing - from information to decision, 3rd International Conference, 29-30th 
October 2010 

 Sesiunea ştiinţifică internaţională a Catedrei de Limbi Moderne şi Comunicare în 
Afaceri, "Discurs, Cultură, Context în Mediul Profesional", 12-13 martie 2010 

 Quantitative Methods in Economics, International Conference, 12-13 of 
November 2010 

 Transylvanian Economic Conference: Economic Crisis and Population, 12-14 of 
November 2010 

 The Second Romanian Workshop on Mobile Business, 10-11 September 2010 

 Workshop on Intelligent Systems for the Economic Decision Support 2010, 10-
11th of September, 2010 

 Workshop on Collaborative Systems for the Management of Economic Projects 
(SICOMP2010), 10-11th of September, 2010 

 Zilele Informaticii Economice Clujene - 10-11 septembrie 2010  

 Annual Conference: Natura-Econ II “Relevance of education and research in 
developing businesses and in the protection of the environment”, 16 November 2010 

 

2011 

 Accounting and Audit Convergence 2011 Convention, September 21 - 23, 2011 

 Managerial Challenges of the Contemporary Society, 4rd International 

http://www.econ.ubbcluj.ro/~vlad.botos/workshop/anunt.htm
http://www.econ.ubbcluj.ro/~vlad.botos/workshop/anunt.htm
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Call_for_Papers-workshop_Entrepreneurship.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Call_for_Papers-workshop_Entrepreneurship.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/workshop_metodologie_2010.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/workshop_metodologie_2010.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/mccs/
http://www.econ.ubbcluj.ro/mccs/
http://www.econ.ubbcluj.ro/mid/
http://www.econ.ubbcluj.ro/mid/
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=102〈=RO
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=102〈=RO
http://www.econ.ubbcluj.ro/qme
http://www.econ.ubbcluj.ro/qme
http://www.econ.ubbcluj.ro/workshop_mobile/2010/
http://www.econ.ubbcluj.ro/wside2010/
http://www.econ.ubbcluj.ro/wside2010/
http://www.econ.ubbcluj.ro/wsicomap2010/
http://www.econ.ubbcluj.ro/wsicomap2010/
http://www.econ.ubbcluj.ro/zileleie/
http://www.econ.ubbcluj.ro/aac2011/
http://www.econ.ubbcluj.ro/mccs/
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Conference, 3-4 June 2011 

 Marketing - from information to decision - International Conference, October 28 - 
29, 2011 

 The Second Symposium on Business Informatics in Central and Eastern Europe 
- CEE Symposium 2011, April 28 - 30, 2011 

 The 10th Anniversary of the Romanian Regional Science Association - The 8th 
International Conference - European Economic Recovery And Regional Structural 
Transformations, June 24 - 25, 2011 
 Workshop Contributions on modeling life and non-life insurance, 20 octombrie 
2011 

 Sesiune de comunicări ştiinţifice „Carl Menger –  Fondatorul Şcolii Economice 
de la Viena”, 30 noiembrie 2011 

 Annual Conference: Natura-Econ III “Possibilities of reducing carbon dioxid 
emissions with the condition of reducing their costs”, November 18-19, 2011 

 

 
 
Scopul strategic 3: Accentuarea rolului de catalizator cultural al UBB/FSEGA 
Prin extensiile sale, UBB/FSEGA este o prezenţă semnificativă în marea majoritate a oraşelor 
importante ale Regiunii. Din acest punct de vedere, ea reprezintă un partener potenţial pentru 
instituţiile de cultură şi artă, din cel puţin două perspective. 
 
Universitatea ofera spaţii pentru organizarea a diferitelor evenimente culturale şi, mai ales, 
generează interes şi participare în rândul studenţilor. Asemenea evenimente pot fi:  
 locale - UBB/FSEGA contribuind, astfel, la revitalizarea instituţiilor de cultură şi artă din 

comunităţile respective 
 itinerante - UBB/FSEGA oferind, astfel, momente culturale deosebite, unice, unui număr 

mare de doritori din diferite oraşe ale regiunii 
 
Mecanism instituţional: Semnarea de parteneriate cu instituţiile de cultură şi artă din 
comunităţile în care UBB/FSEGA este prezentă, în vederea organizării de evenimente 
comune. 
 
Obiectivul 1: Realizarea de parteneriate cu instituţii culturale şi de artă de pe plan local, 
naţional sau internaţional 
 
Indicatori de performanţă:  
 
 număr de parteneriate semnate 
 număr de activităţi 
 impact mediatic 
 diversitatea instituţiilor culturale ce devin parteneri ai UBB/FSEGA 

 

http://www.econ.ubbcluj.ro/mid
http://www.econ.ubbcluj.ro/mid
http://www.econ.ubbcluj.ro/sbicee2011
http://www.econ.ubbcluj.ro/sbicee2011
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Anunt_Cluj_ian_2011_LC.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Anunt_Cluj_ian_2011_LC.pdf
http://www.econ.ubbcluj.ro/documente/Anunt_Cluj_ian_2011_LC.pdf
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Obiectiv 2: Organizarea de evenimente împreună cu instituţiile culturale şi de artă 
partenere şi înfiinţarea de organizaţii informale studenţeşti susţinute de către acestea 
 
Indicatori de performanţă:  
 
 numărul de evenimente/manifestări organizate în colaborare cu centre culturale, muzee, 

galerii de artă 
 numărul de evenimente/manifestări organizate de centre culturale, muzee şi/sau galerii 

de artă la care a participat şi UBB/FSEGA 
 număr de evenimente organizate de studenţi (cenacluri, trupe de teatru, ateliere de 

pictură, ansambluri folclorice etc.) derulându-şi activitatea într-un strâns parteneriat cu 
instituţii culturale şi de artă locale 

Încurajarea în continuare a activităţilor culturale: spectacole, acţiuni caritabile etc.; 
Invitarea de artişti, dansatori etc. la reuniunile festive ale facultăţii; 
Organizarea anuală a unui eveniment Zilele facultaţii – Ştafeta generaţiilor în care sunt 
omagiate cadrele didactice şi personalul administrativ care au ieşit la pensie; 
Sărbătorirea, în 2010, a 90 de ani de învăţământ economic clujean; 
Organizarea periodica de expoziţii tematice la Galeriile Expo Economica din holul principal 
al facultăţii, după cum urmează:  Zestrea - concurs foto - 1-20 aprilie 2008; Expoziţie Foto 
Adriana Beca - iulie 2008; Ştafeta generaţiilor - iulie 2007; Patru anotimpuri în Japonia 
(artişti fotografi din Hiroshima) - octombrie 2008; Naşterea lui Iisus - 8-20 decembrie 2008; 
Anul 2008 la FSEGA - martie 2009 ; Instantanee clujene - septembrie 2009; BNR - zilele 
Porţilor deschise pentru studenţii economişti - 8 decembrie 2009; Şcolile săseşti din 
Transilvania - decembrie 2009; Desenează cu mine! expoziţie UAD - ianuarie 2010; China 
armonioasă, expoziţie de fotografie - mai 2010; Vizita Cancelarului Angela Merkel - 
septembrie 2010; Expo 90 - prezentarea scolii economice clujene cu ocazia a 90 de ani de 
la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale - noiembrie 2010; În sunet 
de colind - decembrie 2010; Rapsodia florilor - martie 2011; Oeconomica Napocensis în 
imagini - aprilie 2011; Frumuseţea zâmbetului de copil - iunie 2011; Ştafeta generaţiilor - 
iulie 2011; Relaţie rural-urban: ipostaze ale tradiţiei si modernizării - septembrie 2011; 
China, tradiţie - modernitate - educaţie - octombrie 2011; Portrete ale organizaţiilor (co-
organizator OSE) - noiembrie 2011; Laureaţii premiului Nobel pentru economie - decembrie 
2011; Expoziţii ale studenţilor de la Academia de Arte Vizuale şi Design. 

 
 
Scopul strategic 4: Implicarea UBB/FSEGA în comunitate prin acţiuni de CSR 
(Corporate Social Responsability) 
FSEGA dispune de o serie de specializări cu un capital de expertiză şi interes pentru 
implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii. În plus, prin extensiile sale şi prin reţeaua sa 
de parteneri şi alumni, FSEGA poate deveni o prezenţă locală activă nu doar pe plan ştiinţific 
şi cultural, ci şi pe plan social, ajutând categorii defavorizate de populaţie sau comunităţi 
aflate în situaţii dificile. În fine, Universitatea reprezintă spaţiul de existenţă pentru o serie de 
ONG-uri studenţeşti având deja numeroase preocupări în domeniul CSR, a căror experienţă 
şi acţiuni pot avea un impact superior într-un context partenerial lărgit. 
  
Obiectiv 1: Identificarea principalelor contribuţii sociale pe care FSEGA le poate avea, 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale grupurilor sau comunităţilor defavorizate 
 
Indicatori de performanţă:  
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 număr de competenţe-cheie identificate 
 număr de segmente-ţintă identificate 
 misiune socială formulată, detaliind contribuţia FSEGA la îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă ale acestor segmente-ţintă 
 
Obiectiv 2: Formarea de departamente noi/extinderea atribuţiilor unor departamente 
deja existente şi semnarea de parteneriate cu autorităţile publice locale, organizaţiile 
studenţeşti, ONG-uri şi companii locale, regionale, naţionale şi internaţionale 
interesate de CSR 
 
Indicatori de performanţă:  
 
 număr de departamente nou înfiinţate sau număr de noi atribuţii şi direcţii de dezvoltare 

ale unor departamente existente 
 număr de organizaţii partenere identificate  

429 instituţii partenere de practică în cadrul proiectului Convergenţa pregătirii universitare cu 
viaţa activă POSDRU/7/2.1/S/1 

 
 număr de acorduri de parteneriat semnate 

S-au încheiat 66 parteneriate în cadrul proiectului Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa 
activă POSDRU/7/2.1/S/1 

 
 
Obiectiv 3: Organizare de evenimente, crearea de programe specializate sau elaborarea 
şi implementarea de proiecte concrete 
 
Indicatori de performanţă:  
 
 număr de evenimente organizate 

Întâlniri cu Pricewaterhouse Coopers, Emerson, Nokia, Delloite, Banca Transilvania, BNR. 

 
 număr de participanţi la evenimentele organizate 
 număr de studenţi voluntari implicaţi în aceste programe 
 impact mediatic 

Facultatea gestionează proiecte POSDRU în cadrul cărora s-au desfăşurat activităţi 
mediatizate şi s-a urmărit atingerea indicatorilor şi acoperirea grupurilor ţintă. 

 
 
Scopul strategic 5: Transformarea UBB/FSEGA într-un lider de opinie în domeniul 
educaţional 
 
Participarea activă a UBB/FSEGA în structuri parteneriale constituite la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional în care se dezbat probleme ale învăţământului sau conexe acestuia.  
Parteneriatele posibile în primă instanţă sunt cu facultăţile din universităţile clujene, în scopul 
configurării unei politici de dezvoltare a regiunii şi în perspectiva construirii universităţi 
metropolitane, în consorţiul Universitaria sau în Conferinţa Naţională a Rectorilor, pentru 
definirea unor politici comune în domeniul învăţământului superior.  
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Obiectivul 1: Participarea activă a UBB/FSEGA în structuri parteneriale 
 
Universitatea participă activ la întâlnirile acestor structuri parteneriale; pentru aceasta UBB 
identifică mecanisme clare de atribuire a responsabilităţilor, de pregătire a materialelor 
reflectând punctul de vedere al Universităţii şi de redactare a rapoartelor privind deciziile luate 
şi dezbaterile derulate.  
În lipsa unor asemenea mecanisme, participarea la structurile parteneriale devine o 
responsabilitate difuză, navigantă, o altă „sarcină de serviciu” care nu aduce beneficii 
semnificative nici partenerilor, nici Universităţii, nici celui desemnat să participe.  
 
Indicatori de performanţă:  
 
 număr de structuri parteneriale în care UBB/FSEGA este activ implicată 

Situatia proiectelor POSDRU de la FSEGA: 
6 in implementare FSEGA solicitant 
6 in implementare FSEGA partener 
2 finalizate FSEGA partener 
2 rezerve FSEGA partener 
De asemenea, remarcăm implicarea facultăţii la cercetarea antreprenoriatului în cadrul 
Programului Global Entrepreneurship Monitor coordonat de London Business School, Marea 
Britanie şi Babson College din Boston, USA (facultatea reprezintă echipa României în acest 
program). 

 
 impact mediatic 
 procedura redactată privind participarea activă a UBB/FSEGA în structurile parteneriale 

 
Obiectivul 2: Dezbaterea internă – continuare a dezbaterilor din structurile parteneriale 
 
Adesea impactul participării la şedinţele unei structuri parteneriale dispare o dată cu 
terminarea întâlnirii. UBB/FSEGA trebuie să construiască şi să menţină o platformă internă de 
dezbatere care să permită reluarea temelor discutate într-un cadru mai larg şi să faciliteze 
transferul de know-how şi date de la o persoană către un grup, eliminându-se „silozurile 
informaţionale”.  
 

● Critica argumentativă va fi promovată ca alternativă clară la dogmatisme şi la falsificările 
descrierilor şi evaluărilor, iar prin opţiunea pentru abordări raţionale, pe bază de probe 
factuale, în coordonate universale de gândire, se va afirma continuu alternativa la 
subiectivisme şi ideologii. 

 
Indicatori de performanţă:  
 
 număr de consultări privind dezbaterile din cadrul structurilor parteneriale 
 număr de acţiuni/măsuri/recomandări ale structurilor parteneriale implementate intern din 

care face parte şi UBB/FSEGA  

S-au permanentizat seminariile de catedră în cadrul fiecărei catedre. 
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Cap. 4. COMPONENTA „MANAGEMENT ŞI SERVICII SUPORT” 
 
 

Scop strategic 1. Optimizarea managementului resurselor umane în vederea obţinerii 
excelenţei în educaţie, formare şi cercetare  
 
Strategii specifice: 
 

- realizarea unei structuri optime de personal la fiecare catedră, extensie, departament 
- stagii de formare, activităţi de training pentru perfecţionare a personalului nedidactic 
(administrativ, tehnic, didactic auxiliar) în management administrativ şi organizare 
- evaluarea periodică (internă si/sau externă) prin metode scientometrice şi „peer review” 
- realizarea unor planuri individuale de dezvoltare profesională pentru fiecare cadru 
didactic, fiecare cercetător şi personal nedidactic din FSEGA, devenit componentă a 
evaluării profesionale anuale de către şefii de catedră, respectiv de către managerii 
centrelor de cercetare 
- ocuparea posturilor personalului nedidactic, pentru realizarea unui raport adecvat între 
personalul didactic şi personalul administrativ 

 
Obiectiv 1. Creşterea gradului de ocupare a posturilor didactice, conform politicii MRU 
a Universităţii, atragerea de personal nou, competitiv 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 numărul de noi angajaţi pe posturi didactice la nivelul FSEGA şi pe catedre 

Situaţia angajărilor la FSEGA în perioada 2008-2011: 
 
1. Cat de Administrarea Afacerilor Sf Gheorghe: 3 
2. Cat de Contabilitate: 10 
3. Cat de Economie pol: 9 
4. Cat de Finante: 9 
5. Cat de Info Economica: 10 
6. Cat de Limbi Moderne si CA: 6 
7. Cat de Management: 10 
8. Cat de Marketing: 8 
9. Cat de Statistica, Prev. si Matem: 7 
 
Total: 72 

 

 gradul de ocupare a posturilor didactice în cadrul catedrelor şi facultăţilor 

Catedra 
Posturi 

2011/2012 

Total 
posturi 

ocupate la  
20 .12.2011 

Grad de 
ocupare  la  
20.12.2011 

Posturi 
propuse  
durată 

determinată 

Efectiv 
cadre 

didactice 

Grad de 
ocupare 

15.02.2012 

Administrarea 
Afacerilor 

Sf.Gheorghe 
33 13 39,39 % - 13 39,39 % 
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Contabilitate 44 22 50,00 % - 22 50,00 % 

Economie 
politică 

41 25 60,97 % - 25 60,97 % 

Finanţe 35 21 60,00 % - 21 60,00 % 

Informatică 
economică 

42 23 54,76 % - 23 54,76 % 

Limbi moderne 
şi comunicare 

în afaceri 
62 33 53,22 % 1 34 54,83 % 

Management 42 22 52,38 % - 22 52,38 % 

Marketing 31 19 61,29 % - 19 61,29 % 

Statistică, 
Previziuni, 

Matematică 
26 16 61,53 % - 16 61,53 % 

Ştiinţe 
economice şi 

gestiunea 
afacerilor în 

limba germană 

19 9 47,36 % - 9 47,36 % 

Ştiinţe 
economice şi 

gestiunea 
afacerilor în 

limba 
maghiară 

33 20+1 63,63 % - 21 63,63 % 

TOTAL 408 223+1 54,90 % 1 225 55,14 % 

 

 gradul de ocupare cu cadre didactice pe FSEGA 

55,14% 

 

 numărul de cercetători angajaţi permanent în FSEGA şi în catedre 
Nu este cazul. 

 

 numărul de cadre didactice/cercetători atraşi din străinătate 
1 

 

 raportul personal nedidactic, personal administrativ/personal didactic 
32/224 

 



 28 

 
Obiectiv 2. Dezvoltarea continuă a personalului potrivit standardelor de performanţă 
didactice şi de cercetare 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 număr de programe de perfecţionare urmate în cadrul UBB 

 număr de programe de perfecţionare urmate în afara UBB 

 număr de persoane implicate în programe de perfecţionare 

Toate cadrele didactice au participat la programul excelenţei în UBB 

 
Obiectiv 3. Dezvoltarea continuă a personalului auxiliar şi administrativ potrivit 
standardelor de performanţă ale acestuia într-o unitate de învăţământ superior 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 număr de persoane implicate în programe de perfecţionare în administraţie 

 indicator complex de satisfacţie al cadrelor didactice, conceput pe baza unui 
chestionar anual aplicat persoanelor implicate în rezolvarea problemelor administrative 

 
Obiectiv 4. Îmbunătăţirea tehnicilor de recrutare în vederea atragerii de personal 
valoros din exterior şi asigurarea extensiilor din teritoriu cu personal propriu 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 număr de cadre didactice nou angajate 

 număr de cadre didactice nou angajate cu studii la alte universităţi din ţară şi 
străinătate 

 număr de cadre didactice angajate şi stabilizate la extensii 

3 

 
 

Obiectiv 5. Elaborarea de strategii şi politici pentru perfecţionarea sistemului de 
recompense care să motiveze personalul şi să încurajeze şi stabilizeze personalul 
Sistemul de retribuire şi recompense trebuie să derive din obiectivele şi strategiile FSEGA. El 
trebuie să se bazeze pe performanţele obţinute de fiecare angajat, asigurând diferenţierea şi 
stimularea salarială. O menţiune specială pentru personalul cunoscător de limbi străine la un 
nivel ridicat. 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 valoarea cumulată la nivel de catedre a coeficienţilor de salarizare 

 veniturile realizate la nivel de catedre din activitatea didactică 

 veniturile realizate la nivel de catedre din proiectele de cercetare sau din prestări 
servicii 

 venit mediu global pe cadru didactic, cercetător şi personal nedidactic 
 
Obiectiv 6. Creşterea calităţii vieţii angajaţilor  
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Strategii specifice: 
 

- dezvoltarea unor politici de monitorizare periodică a stării de sănătate a angajaţilor, 
îmbunătăţirea ofertei de cazare pentru tinerii cercetători şi cadrele didactice etc. 
- politica de stimulare a personalului tânăr pentru a-şi construi locuinţă proprie 
- închirierea unor locuinţe de serviciu personalului tânăr pe o perioadă limitată, până la 
construirea unei locuinţe personale 
- înlesnirea accesului, printr-un parteneriat cu băncile, la credite cu dobândă preferenţială, 
pentru personalul tânăr 
- antrenarea personalului tânăr în activităţi lucrative, altele decât cele de predare 
(cercetare, servicii profesionale) 
- creşterea veniturilor medii lunare a personalului 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 rata de creştere venituri medii lunare pentru toate categoriile de personal 

 procentul din personalul recent angajat care primeşte credit cu dobândă preferenţială, 
sau este cazat temporar în locuinţele universităţii 

 procentul din venturile personalului care provin din alte activităţi decât cea de predare 

 gradul de satisfacţie al angajaţilor 
 
Scop strategic 2. Perfecţionarea structurii de organizare a FSEGA 
Aceasta este necesară pentru implementarea strategiilor, respectiv pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategice educaţionale, de cercetare şi a celor privind relaţia cu societatea.  
  
Strategii specifice: 
 

- descentralizarea bugetului Universităţii pe facultăţi 
- descentralizarea activităţii administrative la nivel de facultăţi 

 
Obiectiv 1. Descentralizarea funcţionării UBB prin asigurarea autonomiei funcţionale a 
facultăţilor, a catedrelor şi departamentelor potrivit Cartei Universităţii şi legislaţiei în 
vigoare prin consolidarea răspunderii pentru performanţă şi buget propriu. 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 grad de descentralizare a veniturilor la nivelul catedrelor 

 

 grad de realizare a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe unităţi şi programe 

Masteratele delocalizate au avut bugete proprii. 

 

 durata activităţilor de aprovizionare 

Depinde de modul de achiziţie. 

 
 

Bugetul a fost pe întreaga facultate. 
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Obiectiv 2. Promovarea unor forme, metode şi stiluri de management, respectiv de 
descentralizarea serviciilor administrative 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 durata de întocmire a actelor financiar – contabile 

 încărcarea zilnică a personalului administrativ, financiar - contabil din administraţia 
centrală 

 durata operaţiunilor de achiziţie, de semnare a actelor administrative 
 
Obiectiv 3. Asigurarea suportului metodologic pentru elaborarea şi implementarea 
strategiilor şi politicilor prin valorificarea expertizei interne şi externe 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 număr de proceduri şi regulamente elaborate/revizuite anual pentru toate activităţile 
FSEGA 

Facultatea dispune de proceduri interne. 

 

 creşterea alocării financiare în vederea dezvoltării infrastructurii 
Facultatea a prevăzut în buget lucrări de întreţinere şi reparaţii la infrastructura existentă. 

 

 realizarea programului de audit intern anual 

Realizat anual. 

 
 
Obiectivul 4. Asigurarea unui management administrativ performant al cercetării care 
să degreveze personalul de cercetare de activităţile adiacente cercetării 
 
Strategii specifice: 
 

- realizarea unui sistem informatic de urmărire a contractelor, a devizelor contractelor şi a 
achiziţiilor aferente contractelor de cercetare 

- stabilirea unei structuri de personal de management al cercetării, cu competenţe de 
urmărire a contractelor şi a achiziţiilor 

- stabilirea unui buget al cercetării necesar sprijinirii politicii de cercetare 
 
Scop strategic 3. Identificarea de noi surse de dezvoltare a infrastructurii la standarde 
europene şi a resurselor corespunzătoare obiectivelor de dezvoltare instituţională 
printr-un angajament puternic de a menţine un mediu care să asigure protecţie şi 
securitate 
 
Strategii specifice: 
 

- asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană la standarde internaţionale 
- asigurarea condiţiilor de informare/documentare prin dotarea corespunzătoare a 
bibliotecilor 
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- asigurarea structurii de informatizare şi comunicaţii propice unei bune informări/ 
documentări a corpului didactic şi studenţilor  

- asigurarea unei infrastructuri de calcul performante corespunzătoare societăţii cunoaşterii 
 
Obiectiv 1. Asigurarea de clădiri şi spaţii pentru învăţământ şi cercetare prin 
achiziţionare, construire şi modernizare 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 gradul de îndeplinire a normelor de construire pentru spaţii de învăţământ şi biblioteci 

Facultatea dispune de clădire proprie şi găzduieşte o filială a BCU 

 

 construirea unor spaţii de cazare pentru studenţi cu îndeplinirea normelor de construire 

Căminul Economica 1, apoi Economica 2 

 
 
Obiectiv 2. Asigurarea infrastructurii de dotare a laboratoarelor didactice, de cercetare, 
a bibliotecilor, a ID 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 investiţii în laboratoare didactice şi de cercetare 

Au fost finalizat 4 laboratoare pentru activităţi  didactice şi de cercetare: Laboratorul de 
comerţ exterior, Laboratorul de simulare bursieră, Laboratorul de jocuri de întreprindere şi 
Laboratorul de contabilitate şi control de gestiune. 

 

 investiţii în sisteme de învăţământ la distanţă, telelaboratoare 

Sala 118 dispune de aparatură de videoconferinţă. 

 

 investiţii în dotarea bibliotecilor clasice şi on-line 
Facultatea a participat la plata abonamentului pentru o bază de date. 

 

 număr de volume de bibliotecă/student 
Cărţi: 65229 vol. 
Perodice: 3599 vol. 
Studenţi: 6233 studenţi la nivel licenţă, 2852 studenţi la nivel masterat 

 
 
Obiectiv 3. Creşterea calităţii vieţii studenţilor 
Calitatea vieţii studenţilor nu constă numai în condiţiile de studiu ci şi de condiţiile de cazare 
şi masă, de condiţiile de alimentaţie, dar şi de petrecere a timului liber. 
 
 
Indicatori de performanţă: 
 

 procentul de cazare din populaţia studenţească a FSEGA 

 procentul de satisfacere a cererilor de cazare 

30% din studenţii de la buget, care au domiciliul la o distanţă mai mare de 30 km de Cluj-
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Napoca pot beneficia de cazare în căminele UBB 

 

 gradul de confort la cazare în cămine 

Căminul Economica 2, unde facultatea are repartizate cele mai multe locuri de cazare este o 
clădire modernă, inaugurată în această perioadă. 

 

 calitatea şi suficienţa facilităţilor de sport (suprafaţă alocată sportului pentru fiecare 
student practicant) 

Facultatea dispune de 3 săli de sport şi remunerează o asistentă medicală pentru sala de 
sport şi o persoană pentru supraveghere activităţi. 

 

 calitatea condiţiilor de alimentaţie (număr de studenţi externi care iau masa la cantină) 

Facultatea are o cafeterie şi o cafenea (Panorama) 

 
 
Obiectiv 4. Dezvoltarea infrastructurii tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor (TIC)  
 

 accesibilitate extinsă la serviciile TIC 

 asigurarea unei calităţi ridicate a serviciilor Internet din reţeaua UBB Net  

 dezvoltarea reţelei UBB Net şi a infrastructurii TIC (calculatoare, servere, comunicaţii în 
reţea) 

 creşterea calităţii serviciilor TIC în extensiile academice 

 continuarea strategiei de dezvoltare prin propriile resurse umane TI şi susţinerea acestei 
strategii printr-o politică de resurse umane adecvată 

 
Indicatori de performanţă: 
 

 conturi reţea şi sisteme informatice FSEGA pentru toate cadrele didactice, studenţii şi 
angajaţii FSEGA 

Toţi angajaţii au adresă de mail nume.prenume@econ.ubbcluj.ro  

 

 viteza acces Gbit din toate locaţiile FSEGA 

 număr calculatoare/angajat şi număr de studenţi/calculator 

La et 4 există 4 laboratoare cu calculatoare în care este permis accesul studenţilor între 
orele 8.00 şi 20.00 

 
 
Obiectiv 5: Extinderea suportului TIC pentru:  
 

 Sisteme informatice performante pentru modelarea proceselor didactice, de cercetare şi 
management administrativ  

 Integrarea sistemelor informatice dedicate ale UBB şi dezvoltarea facilităţilor oferite  

 Asigurarea unor facilităţi de asistenţă managerială prin intermediul sistemelor informatice 
ale UBB  

 
Indicatori de performanţă: 
 

mailto:nume.prenume@econ.ubbcluj.ro
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 gradul de utilizare a sistemelor informatice dedicate de către toate cadrele didactice, 
studenţii şi angajaţii FSEGA 

Cadrele didactice folosesc cataloage electronice pentru evidenţa notelor. 
Sălile cu o capacitate mai mare de 80 locuri sunt echipate cu ecran de proiecţie, 
videoproiector şi calculator. 
Facultatea dispune de 40 laboratoare didactice de informatică.  

 

 facilităţi avansate şi integrate în sistemele informatice dedicate ale UBB 
Cadrele didactice au cont si parolă pentru aplicaţia Managementul cercetării, Academic Info 
şi Portal ID-FR 

 
 
Obiectiv 6. Dezvoltarea facilităţilor de promovare electronică a programelor de studii şi 
cercetare ale FSEGA 
 
Strategii specifice: 

- creşterea performanţei în promovarea electronică şi serviciile de informare şi comunicare 
către comunitatea publică 

- reflectarea electronică a caracterului multicultural şi intercultural al FSEGA 
- dezvoltarea site-urilor şi portalului FSEGA în vederea unei promovări cât mai eficiente a 

programelor de studii şi cercetare ale FSEGA 
- extinderea site-ului FSEGA în liniile şi limbile programelor de studiu în vederea promovării 

acestor programe şi a atragerii de studenţi internaţionali 
- dezvoltarea site-urilor centrelor de cercetare şi conferinţelor organizate în cadrul FSEGA 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 creşterea cotării domeniului ubbcluj.ro în ierarhiile webmetrics 

 gradul de completare a versiunilor website-ului în limbile liniilor/limbilor de studiu pentru 
toate programele academice oferite în aceste limbi 

Site-ul facultăţii dispune de informaţii în limbile româna, maghiară, germană, engleză, 
franceză pentru studiile în limbile menţionate. 

 

 promovarea electronică a tuturor programelor de studii şi cercetare ale FSEGA 

Realizat pe site-ul facultăţii. 

 

 gradul de creştere a numărului de site-uri pentru unităţile de cercetare acreditate 
 

Obiectiv 7: Dezvoltarea suportului de e-learning pentru programele de învăţământ la 
distantă, educaţie continuă şi life long learning ale FSEGA 
 
Strategii specifice: 
 

- dezvoltarea facilităţilor de e-learning şi videoconferinţă în cadrul portalului ID al FSEGA 
- dezvoltarea programelor de studii de tip ID şi educaţie continuă conform metodologiei de 

e-learning a UBB 
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Indicatori de performanţă: 

 gradul de integrare a tuturor programelor de ID şi educaţie continuă în platforma de e-
learning a UBB 

Platforma conţine informaţii despre toate programele pentru care se oferă specializare la ID. 

 

 gradul de conectare a tuturor extensiilor la sistemul de videoconferinţă a UBB 

 gradul de utilizare a facilităţilor de videoconferinţă cu instituţiile partenere UBB 

Studiile în limba franceză au beneficiat în perioada de referinţă de cursuri susţinute de 
profesori de la Université de Caen Basse Normandie şi Université d’Orleans în 
videoconferinţă. 

 
 

Scop strategic 4. Realizarea unui management performant, eficace şi eficient 
Managementul academic şi cel administrativ sunt elemente cheie ale reuşitei proceselor în 
orice universitate şi, implicit, facultate. Existenţa/inexistenţa acestor două componente 
esenţiale ale conducerii plasează UBB/FSEGA pe o traiectorie ascendentă sau descendentă 
 
Obiectiv 1. Realizarea unui management performant prin dezvoltarea competenţelor 
manageriale pentru cele peste 300 de persoane cu funcţii de conducere din UBB 
  
Indicatori de performanţă: 
 

 număr de participanţi la cursul anual de management academic şi administrativ 

3 

 

 număr de proiecte elaborate de personalul de conducere pentru îmbunătăţirea 
managementului 

 
Obiectiv 2. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale 
 
Strategii specifice: 
 

- definirea şi promovarea elementelor de bază ale culturii organizaţionale FSEGA 
- creşterea gradului de identificare instituţională a angajaţilor prin procese de branding 

intern (promovarea în rândul angajaţilor a misiunii, viziunii şi valorilor) 
- comunicarea internă orizontală şi verticală în vederea transferului de informaţii şi de know 

how 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 cunoaşterea şi utilizarea constantă a elementelor de identitate vizuală 

Facultatea dispune de siglă proprie înregistrată. 

 

 creşterea gradului de fidelizare şi de identificare instituţională a angajaţilor 
 
Obiectiv 3. Elaborarea unei strategii coerente de marketing şi comunicare care să 
includă următoarele aspecte 
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Demografia în scădere, competiţia deschisă cu universităţi din spaţiul european vor cere ca 
numarul de studenţi proveniţi din afara Romaniei, să crească esenţial 
 
Strategii specifice: 
 

- menţinerea numărului de studenţi la cifra de 10.000 de studenţi în următorii 4 ani şi, 
implicit, creşterea cotei de piaţă în condiţiile dinamicii acesteia 

- atragerea unui număr semnificativ de studenţi români şi străini 
- organizarea unor activităţi de marketing în zone cu potenţial de recrutare 
- atragerea de studenţi din spaţiul limitrof României 
- atragerea de studenţi din zone cu potenţial precum: China, India, Turcia, zona Magreb 
- promovarea ofertei educaţionale spre alte categorii (în afara absolvenţilor de liceu din 

ultima generaţie) pentru a limita posibilele efecte ale scăderii demografice 
- îmbunătăţirea constantă a notorietăţii FSEGA 
- crearea unei imagini pozitive a FSEGA în rândul tuturor categoriilor de public ţintă 
- realizarea şi implementarea unei strategii de branding prin intermediul comunicării 
utilizând avantajul competitiv deja existent şi dezvoltând alte elemente menite să susţină 
avantajul competitiv existent 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 evoluţia numărului de studenţi români şi străini (din zonele limitrofe României, din zonele 
identificate ca având potenţial pentru atragerea de studenţi şi din alte state) 

Facultatea de  Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-
Bolyai Cluj-Napoca a înregistrat în perioada analizată un numǎr de 14.730 studenţi în anul 
2008 şi  9092 în anul 2011. 
Situaţia comparativă se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Efective studenţi pe forme de învăţământ 2008 2011 

1. Licenţă zi Cluj-Napoca 9310 4685 

2. Licenţă zi Sfântu Gheorghe 443 340 

3. Licenţă zi Sighetu Marmaţiei 132 149 

4. Licenţă ID Cluj-Napoca 2588 956 

5. Licenţă ID Sfântu Gheorghe 386 82 

6. Licenţă ID Sighetu Marmaţiei 58 27 

7. Masterat 1813 2853 

 Total 14730 9092 

 

Nr. 
crt. 

Efective studenţi nivel licenţă pe linii de studiu 2008 2011 

1. Linia română 11076 5010 

2. Linia maghiară 1264 754 

3. Linia germană 401 224 

4. Linia engleză 160 210 
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5.  Linia franceză  16 41 

 Total 12917 6239 

   

Nr. 
crt. 

Efective studenţi în funcţie de  regimul de 
finanţare 

2008 2011 

1. Studenţi bugetaţi licenţă zi 2561 2082 

2. Studenţi bugetaţi masterat zi 221 1685 

3. Studenţi cu taxă licenţă zi 7324 3092 

4. Studenţi cu taxă masterat zi 1592 346 

5. Studenţi masterat zi finanţat din fonduri 
europene 

- 166 

6. Studenţi cu taxă licenţă ID 3032 1065 

7. Studenţi masterat frecvenţă redusă - 276 

8. Studenţi masterat frecvenţă redusă finanţat 
din fonduri europene  

- 60 

9. Studenţi masterat ID - 320 

 Total 14730 9092 
 

 

 evoluţia numărului de studenţi străini, - număr de persoane „alte categorii” atrase în 
programele de studiu ale FSEGA 

126 studenţi străini în 2008 
216 studenţi străini în 2011 

 

 evoluţia numărului de mobilităţi studenţeşti incoming şi outgoing 

A crescut numărul studenţilor cuprinşi în mobilităţile Erasmus, după cum urmează: 

2007/2008 33 

2008/2009 78 

2010/2011 59 

2011/2012 75 

În ceea ce priveşte studenţii atraşi, numărul acestora a crescut, de la an la an prin eforturile 
depuse pentru creşterea vizibilităţii programelor de studii în limbi străine, pe care facultatea 
noastră le oferă. 
Relaţii foarte bune de colaborare există între facultatea noastră şi Universitatea din Pécs, 
Universitatea din Miskolc, Universitatea Corvinus şi Universitatea Central-Europeană din 
Budapesta, care asigură un număr mare de colaboratori pentru linia maghiară. 
Facultatea noastră are relaţii de colaborare cu Universitatea din Caen (Franţa), cu care 
organizează un program de masterat, cu Universitatea din Orleans (Franţa) pentru 
schimburi de studenţi şi doctoranzi în cotutelă, cu Universitatea Sapienza Roma şi Roma 
Tre, cu Universitatea din Castellanza (Italia), Universitatea Kingston din Londra, cu London 
Business School (Anglia), cu Our Lady of The Lake University, San Antonio, United States 
of America, cu Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel, Plymouth State 
University (SUA), Universitatea din Brescia , Italia, Nottingham Trent University. 
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 evoluţia numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice ale FSEGA în universităţi 
prestigioase din străinatate 

Mobilităţile pentru cadrele didactice au evoluat astfel: 

2007/2008 5 

2008/2009 4 

2010/2011 5 

2011/2012 4 
 

 

 numărul de acorduri interinstituţionale/interdepartamentale de cooperare încheiate cu 
universităţi sau facultăţi ale unor universităţi din primele 500 din WCU 

Contactele facultăţii cuprind universităţi de prestigiu din: Germania, Franţa, Italia, Marea 
Britanie, Olanda, Danemarca, Ungaria, Polonia, Turcia, Norvegia, Cipru, Grecia, Elveţia, 
Austria, Slovacia. În prezent avem 60 contracte bilaterale. 

 

 numarul de activitati de promovare internaţionale (târguri şi expoziţii) ale UBB la care 
participă FSEGA 

Facultatea a participat la toate activităţile de promovare internaţională ale UBB. 

 

 valoarea şi evoluţia indicatorilor de notorietate a FSEGA pe segmentele de public ţintă 
specifice la nivel naţional şi internaţional 

 imaginea instituţiei în mass-media 

Reprezentanţi ai conducerii facultăţii au avut anual întervenţii în mass-media pentru 
promovarea instituţiei. 

 
 
Obiectiv 4. Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de managementul calităţii pentru 
dezvoltarea şi implementarea de strategii şi politici de îmbunătăţire continuă a calităţii 
proceselor de predare-învăţare, cercetare ştiinţifică şi servicii profesionale 
Dezvoltarea programelor de calitate; cultură şi educaţie prin calitate care să asigure:  

 identificarea obiectivelor calităţii şi a factorilor critici de succes, identificarea nevoilor de 
pe piaţa educaţională şi evidenţierea necesităţilor de îmbunătăţire a ofertei educaţionale 

 elaborarea standardelor de calitate şi a mecanismelor de feed-back pentru procesele de 
bază 

 strategii pentru asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului de managementul 
calităţii şi susţinere a politicii calităţii în cadrul instituţiei 

 strategii de dezvoltare şi menţinere a unui sistem informatic suport pentru sistemul de 
managementul calităţii 

 
Indicatori de performanţă: 
 

 nivelul de satisfacţie al absolvenţilor şi al angajatorilor 

 nivelul de satisfacţie al personalului didactic, de cercetare şi administrativ 

 nivelul de satisfacţie al studenţilor 
 
Obiectiv 5. Realizarea unui management economico-financiar performant care să 
asigure: 
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 accesul la resurse, dotarea corespunzătoare a spaţiilor didactice 

 elaborarea de strategii de retribuire şi recompensă care să fie legate de performanţele 
obţinute de fiecare angajat în parte, bazată pe eficienţă şi valorificarea competenţelor 
individuale 

 continuarea procesului de descentralizare financiară şi decizională de la nivel de 
facultate la nivel de catedră 

 diversificarea bazei de finanţare prin: atragerea de finanţare externă prin oferirea unor 
programe educaţionale cunoscute, apreciate şi diversificate după standardele în vigoare, 
recunoscute internaţional, prin cercetare şi servicii 

 externalizarea unor servicii care nu ţin de funcţiile centrale ale UBB/FSEGA 
 

Indicatori de performanţă: 
 

 fluxul numerar monetar disponibil pentru cofinanţări sau creditări de achiziţii 

 durata ciclului contabil de la intrare la ieşire 

 distribuţia procentuală a resurselor extrabugetare 

 durata circuitului actelor de la referat de necesitate până la achiziţia propriu-zisă 

 timpul consumat pentru operaţiunile birocratice adiacente procesului de predare, 
cercetare, servicii 

 
 
 

Decan,      Cancelar, 
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ   Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP 
 


