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Evaluarea planului de asigurare a calității – 2014 

Domenii 
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calității 
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Costuri 

estimate 

Sursa de 

finanţare 

Termene Cuatificarea realizării 
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1.1. Ridicarea 

nivelului calitativ al 

actului managerial 

şi de administrare 

instituţională 

1.1.1. Elaborarea planului operaţional 
pe baza planului strategic al facultăţii 
pe anul 2014 și adoptarea de măsuri 
restrictive ce se impun în materie de 
finanțare 
 
1.1.2. Întreținerea și exploatarea 
clădirii facultății în condiții de 
economicitate și sustenabilitate 
 
1.1.3. Realizarea unui mediu fizic 
plăcut și adecvat activităților 
didactice și extrașcolare 
 
1.1.4. Creșterea calității serviciilor 
oferite de către personalul auxiliar 

 

Chestionare 
aplicate cadrelor 
didactice, 
studenților și 
personalului 
administrativ 

Prodecan 

conf. dr. 
Levente Salat 

 

Prodecan 
conf. dr. 

Viorel Stănică 

Șefii de 
departament 

 Martie 
2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

 
1.1.3.-1.1.4. Realizat: Nu au fost aplicate 
chestionare, studentii au la dispozitie un 
formular pe site pentru sesizari: 
 
http://fspac.ubbcluj.ro/studenti/butonul-
rosu 
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Departamentul de Jurnalism 

 
1.1.1. Realizat: Încadrarea în bugetul de 
venituri și cheltuieli - Armonizarea 
curriculumului de la liniile de studii astfel 
ca numarul studentilor care aleg 
diciplinele optionale la nivel licenta si 
masterat sa corespunda cel putin  
numarului minim acceptat la plata. 
1.1.2 Realizat: Utilizarea studiourilor 
Radio, TV, redacției de presă scrisă; 
Fotoclubul 50mm FSPAC, Clubul 
Studențesc de Photoshop, Club de 
debate, Clubul de istorie media.  
1.1.3. Realizat: Intreținerea și dezvoltarea 
Studioului Media al Departamentului de 
Jurnalism, alături de Studioul 
Multimedia, Redacția de presă scrisă și 
studioul Student TV. 
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1.2. Consolidarea 
bazei tehnico-

materială 

1.2.1. Amenajarea și darea în 
folosință a noului corp de clădire 
 
1.2.2. Redistribuirea birourilor în noul 
corp de clădire și utilizarea spațiilor 
eliberate pentru activități didactice  
  
1.2.3. Achiziţionarea de calculatoare, 
laptopuri, imprimante şi 
videoproiectoare 
 
1.2.4. Achiziționarea de cărți pentru 
Biblioteca facultății, continuarea 
creării bibliotecii virtuale 

Chestionare 
aplicate 

studenților 

Prodecan 
conf. dr. 

Viorel Stănică 

 

 

Șefii de 
departament 

Buget MEN, 
fonduri 
extrabugeta
re 
 
Fonduri 
POSDRU și 
cofinanțare 
din fonduri 
proprii 

Iunie 2014 Departamentul de 

Administrație Publică 

 

1.2.1.-1.2.2. Realizat: Corpul de clădire 
nouă a fost dat in folosinţă. 
Departamentul de AP are 2 birouri 
dotate corespunzator (inclusiv PC-uri si 
iesire la internet). 
1.2.3. Realizat: Au fost achiziționate: 5 
PC-uri si 3 laptop-uri din proiectele de 
cercetare POSDRU. 
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2.1. Oferta 
educațională 

 

2.1.1. Inițierea unor programme 
educaționale noi, atât la nivel licență, 
cât și master, care să răspundă 
provocărilor majore ale contextului 
actual din România și din lume 

2.1.2. Diversificarea ofertei 
educațioanle prin inițierea unor 
programme de educație la distanță, 
cursuri postuniversitare și alte forme 
se adult education 

2.1.3. Consolidarea programelor 
oferite în limbi de circulație 
internațională și dezvoltarea acestora 
în programe de tip joint sau dual 

Numărul de 
candidați pentru 
studii nivel licență 
și nivel master 
 
 
 
Numărul de 
candidați străini 
din UE și din afara 
UE; 
 
Numărul de 
programe noi 
 

 

Șefii de 
departament 

 

 Decembri
e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

 

2.1.1. Realizat: S-au acreditat ARACIS 
programele de licenţă şi masterat 
română; s-au acreditat la nivel european 
(acreditare IAPA) masteratele în AP 
limba engleză. 
2.1.2. Realizat: S-a continuat derularea 
programului postuniversitar in domeniul 
AP. 
2.1.3. Realizat: S-a acrediat si se 
deruleaza regim Double Degree la Cluj 
programul masteral  AP în limba engleză, 
împreună cu Universitatea Corvinus, 
Budapesta 
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degree cu universități internaționale 
de prestigiu 

2.1.4. Organizarea de campanii de 
recrutare a studenților non-EU. 

Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

 
2.1.1. Realizat:  Acreditarea Masteartului 
de Publicitate in engleză (30 de studenti). 
2.1.4.  Realizat:  Campanii de recrutare a 
studenților non-EU (7 studenți). 

Departamentul de Jurnalism 

 
2.1.2 Realizat: Cursuri de comunicare 
adresate Inspectoratului Județean de 
Poliție Cluj. 
2.1.3 Realizat: Creșterea calității 
programelor de licență și de masterat  
Media Communication în limba engleză. 
Implicarea profesorilor străini în 
activitățile didactice ale departamentului 
(2 profesori). 
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School of Public Health 

 
2.1.4. Realizat: Dezvoltarea unei baze de 
date cu 600 liceele private din Asia, 
Africa si Europa de Est si contactarea 
acestora in vederea promovarii 
programului educational printr-o 
campanie de e-mail marketing. Ca 
urmare a activității de promovare am 
avut în anul universitar 2014-2015: #8 
studenti non-UE inscrisi– din care inrolati 
#2 (#5 probleme cu evaluarea la nivelul 
Ministerului) + #1 student ERASMUS. 
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Departamentul de Științe Politice 

 

2.1.2. Realizat: două programe 
postuniversitare noi:  Metode aplicate de 
cercetare sociala (responsabil dr. George 
Jiglau) și Managementul si proiectarea 
campaniilor electorale (responsabil dr. 
George Jiglau) 

2.2. E-learning 2.2.1. Dezvoltarea în continuare a 
platformei de e-learning  

2.2.2. Elaborarea materialelor 
didactice necesare pentru derularea 
programelor de învățământ oferite în 
format online. 

2.2.3. Efectuarea demersurilor 
pentru acreditarea națională și 
recunoașterea internațională a 

Numărul de 
programe oferite 
prin platforma 
electronică 

Prodecan 
conf. dr. 
Christian 
Chereji 

 

Șefii de 
departament 

 Decembri
e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

 

2.2.1.-2.2.2. Realizat parțial: S-a trecut la 
utilizarea platformei MOODLE în cadrul 
porgramelor de licență, a celor de 
masterat și a celor de învățământ la 
distanță. În total există 30 de cursuri 
introduse pe platformă (ID, zi;  licenta si 
master). 
2.2.3. Nu s-a realizat 
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programelor de învățământ online 
oferite 

Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

 
2.2.2. Realizat: Suporturi de curs postate 
online 

Departamentul de Jurnalism 

 
2.2.1. Realizat: Actualizarea platformei 
de e-learning Moodle, creșterea 
numărului de cursuri care folosesc 
platfoma, dezvoltarea de noi metode de 
predare adaptate mediului. 
2.2.2. Realizat: Toate syllabusurile de la 
anul 1 şi 2 nivel licentă ID sunt postate pe 
platforma Moodle FSPAC. 50 %  
syllabusurile nivel licentă zi şi masterat zi 
sunt postate pe platforma Moodle 
FSPAC. Incarcarea site-ului 
Departamentului de Jurnalism cu 
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productiile media realizate de studenti, 
informatii despre  proiecte de cercetare, 
conferinte/ateliere organizate în 
colaborare cu specialisti in domeniu din 
tara si din strainatate. 
2.2.3. Realizat – Programul de Jurnalism 
ID a fost evaluat. 

School of Public Health 

 
2.2.2. Realizat: Elaborarea unui curs 
online pentru proiectul international 
GeoHealth, nr. Contract: 3R24TW009568 
One Helath Problems and Approaches 
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2.3. Ridicarea 
standardului 

procesului 
educaţional 

2.3.1. Continuarea folosirii metodelor 
de predare interactive, atractive şi 
stimulative pentru studenţi 

2.3.2. Utilizarea pe scară largă a 
noilor tehnologii informative (email, 
pagini Web, resurse în format 
electronic), în procesul educaţional 

2.3.4. Actualizarea programelor 
analitice în conformitate cu 
exigenţele pieţei muncii şi a mediului 
de afaceri 

2.3.5. Promovarea metodelor de 
examinare şi evaluare a studenţilor 
care implică un proces susţinut şi 
continuu de pregătire şi învăţare 

Numărul de 
chestionare 
completate de 
studenți 

 

 

 

 

 

 

Prodecan 

conf. dr. Salat 

Levente 

 

Șefii de 
departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembri

e 2014 

 

Departamentul de 

Administrație Publică 

 

2.3.1.-2.3.4. Realizat: Preocupare 
permanentă. 
2.3.5. Realizat: În luna septembrie s-a 
organizat un seminar privind metodele si 
tehnici de predare cu membrii 
dapartamentului. 
2.3.6.-2.3.9. Realizat: Preocupare 
permanentă. 
2.3.10. Realizat:  Evaluarea cursurilor de 
la licentă şi masterat on-line de catre 
studenţi. 
2.3.11. Realizat: Studenți incomming: 3; 
Studenți outgoing: 1; Prof. incomming: 4. 
2.3.1.2. Realizat: peste 4 de specialiști 
implicați. 
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manifestat pe toată pe toată 
perioada de pregătire 

2.3.6. Dezvoltarea portofoliului de 
predare a fiecărui cadru didactic şi 
actualizarea studiilor de caz 

2.3.7. Adoptarea unor programe 
stimulative pentru studenţi 

2.3.8. Evaluarea cursurilor şi a 
seminariilor prin implementarea unor 
interasistenţe realizate de şeful de 
catedră şi de către colegi. 

2.3.9. Aderarea cadrelor didactice la 
metodele de evaluare şi examinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse 
proprii. 
Aprox. 2000 
lei (hosting 
crpp.ro, 
conturi 
Google Ads, 
plăți 
statcounter.
com). 
Costuri 
totale 
proiect 
actualizare 
curricula 
(437.000 lei) 

Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

 

2.3.1. Campanii de CSR integrate în curs ( 
aprox.100 studenți implicați). Număr de 
evenimente culturale integrate în 
activitatea de seminar (aprox.40).  
2.3.2. Număr accesări site FSPAC, postări 
pe Facebook.Număr website-uri de 
exercițiu pt studenți (cca.80), număr 
campanii google ads (cca. 30), număr 
cursuri cu resurse web (7). 
2.3.4. 60 de interviuri luate; Chestionare 
academic.info; 20 de interviuri cu 
antreprenorii; Campanii inovative de 
CSR; Realizat min. 5 interasistențe 
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bazate pe pregătirea continuă şi 
stimularea studenţilor 

2.3.10. Evaluarea continuă a 
cursurilor de către studenţi, şef de 
departament şi studenţi şi 
monitorizarea procesului de predare 

2.3.11. Creşterea numărului de 
mobilităţi ale studenţilor în spaţiul 
educaţional european 

2.3.12. Participarea unor specialişti 
din activitatea practică la activităţi 
didactice cu caracter aplicativ 

 

 

 

 

 

Numărul de 
mobilități 
Erasmus 

 Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

 

2.3.1. Realizat:  Campanii de CSR 
integrate în curs ( aprox.100 studenți 
implicați). Număr de evenimente 
culturale integrate în activitatea de 
seminar (aprox.40).  
2.3.2. Realizat:  Număr accesări site 
FSPAC, postări pe Facebook.Număr 
website-uri de exercițiu pt studenți 
(cca.80), număr campanii google ads 
(cca. 30), număr cursuri cu resurse web 
(7). 
2.3.4. Realizat: 60 de interviuri luate; 
Chestionare academic.info; 20 de 
interviuri cu antreprenorii; Campanii 
inovative de CSR; Min. 5 interasistențe. 
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Departamentul de Jurnalism 

 

2.3.1 Realizat: Preocupare permanentă. 
2.3.2. Realizat: Elaborarea fişelor 
disciplinelor nivel licenta, masterat si 
postarea lor pe site-ul facultatii. 
Evaluarea programelor nivel licență-liniile 
română, maghiară, germană (Dosar 
evaluare ARACIS 2014; 3 programe 
evaluate. 
2.3.3. Realizat: Preocupare permanenta  
2.3.4. Realizat: Organizarea de întâlniri cu 
reprezentanţi ai mass-media locale şi 
regionale si a unor vizite şi întâlniri de 
lucru la sediile instituțiilor mass-media 
din Cluj-Napoca. Participarea la reuniuni 
de lucru și conferințe EJTA. Consolidarea 
legaturii dintre Departament si industria 
media -  Proiect POSDRU: Practica pentru  



 

Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării 

Tel.: 0264-43.15.05 
Fax: 0264-40.60.54 

contact@fspac.ro 
www.fspac.ubbcluj.ro 

Str. Traian Moșoiu nr. 71 
Cluj-Napoca, RO-400132 

de munca in mass-media 
2.3.5.-2.3.7. Realizat, preocupare 
permanentă. Cursuri organizate în cadrul 
Studioului Media: Redacție simulata în 
cadrul Studioului Media (1/semestru). 
Cursuri cameraman (2 /semestru).  
2.3.10. Realizat, Evaluarea tuturor 

cadrelor didactice pe academic.info de 

catre studenti. 

2.3.11. Realizat: Studenți outgoing: 11. 

2.3.12. Realizat. Workshopuri cu media. 
Practicieni care predau: 15. 

School of Public Health 

 
2.3.1.-2.3.2. Realizat. 
2.3.4. Curricula SPH este actualizată în 
permanența în funcție de exigenţele 
pieţei muncii şi a mediului de afaceri. 
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SPH a dezvoltat, în acest sens un Career 
Board din care fac parte următoarele 
companii: AXA Insurance Group, 
Environmental Health Center, Infoworld, 
MB Dental Clinic și MedStar Clinic Center. 
Mai multe detalii despre Career Board 
sunt disponibile pe site-ul 
departamentului:   
http://publichealth.ro/faculty-
staff/career-board/ 
2.3.5.-2.3.9. Realizat. 
2.3.10.  Dupa finalizarea fiecărui curs, 
administratorul programului de studiu 
organizează o discuție structurată cu 
studenții 
2.3.11. 3 studenti ERASMUS: Danemarca, 
Belgia, Bulgaria 
2.3.12. Membrii  Career Board sunt 
implicați și în activități didactice. 
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Departamentul de Științe Politice 

 

2.3.11. Studenti Erasmus 2014: 3 (licenta) 
1 (master). 

2.4. Mentinerea 
unui nivel ridicat al 
calităţii cercetării 
ştiinţifice 

2.4.1. Stimularea centrelor de 
cercetare existente în sporirea 
performanțelor și încurajarea 
acestora pentru a încheia 
parteneriate cu universități 
internaționale de prestigiu 

2.4.2. Explorarea oportunității de 
înființare a unui institut umbrelă, 
capabil să capituleze rezultatele 
centrelor existente și să facă aligibilă 
achipa de cercetători a facultății în 
programele de finanțare complexe 

2.4.3. Înființarea/dezvoltarea unor 

Numărul de 
proiecte depuse, 
numărul de 
proiecte finanțate 

 

 

 

 

 

Prodecan 
conf. dr. Salat 
Levente 

 

Directorii 
Centrelor de 
Cercetare 

 Decembri
e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

 
2.4.1. Realizat: Institutului Transatlantic 
pentru Management Public și Comunități 
Durabile 
2.4.3. Realizat: Dezvoltarea apariţiei si 
nivelului de vvizibilitate a revistelor 
departamentului de AP TRAS si RTSA 
2.4.4. Realizat: Derularea de către 
departamentul de AP a 2 granduri de 
cercetare de tip POSDRU privind stagiile 
de practica si cresterea calitatii 
programelor de licenta. 
2.4.5. Realizat: numărul de citări în 
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reviste de prestigiu internaționale pe 
principalele domenii acoperite prin 
programe educaționale 

2.4.4. Creşterea gradului de implicare 
a cadrelor didactice în procesul 
cercetării ştiinţifice prin participarea 
fiecărui cadru didactic la granturi şi 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi mai 
ales internaţionale; continuarea 
cercetării ştiinţifice, în domeniile de 
referinţă ale fiecărui cadru didactic. 

2.4.5. Imbunătăţirea indexului de 
citări naţionale şi internaţionale 

2.4.6. Publicarea de către fiecare 
membru al catedrei al unui articol în 
publicaţiile facultăţii, al unui articol în 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de 
publicații, 
numărul de citări 

 

reviste ISI si BDI a crescut 
2.4.6. Realizt parţial: majoritatea 
membrilor departamentului a publicat 
cel puţin un articol în reviste BDI sau la 
conferinţe internaţionale de prestigiu 
2.4.7. Realizat: Pe anul 2014 luna Mai s-a 
organizat conferinţa ştiinţifică a 
studenţilor de laAP nivel licenţă şi 
masterat. 
2.4.8. Realizat: o parte dintre studenţii de 
la masterat au fost implicaţi în activităţi 
de cercetare la nivelul departamentului. 
 

Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

 
2.4.1. Plan de activitate Centrul de 
Cercetare în Comunicare 
2.4.3. Creșterea vizibilității JSRI în top 10 
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alte publicaţii interne cotate cel puţin 
la nivel B şi publicarea unor articole 
în reviste cotate sau în baze de date, 
respectiv  în volumele unor 
conferinţe internaţionale de prestigiu 

2.4.7. Organizarea de sesiuni de 
comnicări ştiinţifice  

2.4.8. Creşterea gradului de implicare 
a doctoranzilor şi masteranzilor cei 
mai reprezentativi în activitatea de 
cercetare a facultății. 

 

 

 

Numărul de 
evenimente 
științifice 
rganizate 

de profil la nivel global.  
2.4.4. Număr de participări la conferințe: 
56. Număr de granturi în desfășurare: 17.   
2.4.6. Număr de publicații BDI și ISI: 56 
pe departament. 
2.4.7. 4 conferințe organizate (Pr Trend, 
Cisc, Kommunikacios Napok, Conferința 
Științifică din Transilvania - ETDK) 
2.4.8. 10 doctoranzi. 
 

Departamentul de Jurnalism 

 
2.4.1. Realizat. Dezvoltarea Centrului de 
Cercetare a Sistemelor si Limbajelor 
Media- 1 proiect si 3 carti. 
2.4.3. Realizat - Revista cotata BDI. Studia 
Universitatis Babes-Bolyai; Ephemerides 
Journal of Media Research 
2.4.4. Realizat. Burse de cercetare pentru 
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cadrele didactice si cercetator (2); 
Participare la conferinte stiintifice (21); 
parteneriate cu Universite Paris 8, 
Universitat Pompeu Fabra Barcelona, 
Westminster University, Danish School of 
Media and Journalism (DMJX), Linnaeus 
University Sweden;  
2.4.6. Realizat - Publicatii stiintifice (3 
carte, 6 studii,15 articole) 
2.4.7. Realizat - Organizare Simpozion 
national cu participare internationala; 
Sesiunea de comunicari stiintifice ale 
studentilor (1) 
2.4.8. Realizat, preocupare permanentă. 
Si 2 teze de doctorat publicate. 

School of Public Health 

 

2.4.1. Centrul de Sănătate Publică și 
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Politici de Sănătate, asociat SPH a depus 
proiecte în parteneriat, în anul 2014 cu 
peste 60 universități internaționale. 
2.4.2. Nu este cazul pentru SPH 
2.4.3. Nu este cazul pentru SPH 
2.4.4. Colectivul de cercetare SPH a atins 
urmatorii indicatori in anul 2014: 
partcipari la conferințe internaționale și 
internaționale: 21; depuneri de granturi 
naționale și internaținale: 19; 
implementarea de granturi naționale și 
internaținale: 15. 
2.4.5. Colectivul de cercetare SPH a atins 
urmatorii indicatori in anul 2014: articole 
publicate în extenso (ISI): 9; articole 
publicate ca abstract: 2. 
2.4.6. Colectivul de cercetare SPH a atins 
urmatorii indicatori in anul 2014: articole 
publicate în extenso (ISI): 9; articole 
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publicate ca abstract: 2. 
2.4.7.  În anul 2014 nu a fost organizată 
nici o sesiune de comunicări științifice 
2.4.8. În proiectele de cercetare 
implementate de  Centrul de Sănătate 
Publică și Politici de Sănătate, asociat 
SPH sunt implicați atât în regim de 
voluntariat (internship) cât și în calitate 
de angajați, studenți la nivel de licență, 
masterat și doctorat din cadrul UBB. 

Departamentul de Științe Politice 

 

Proiecte TE depuse: 5 
Proiecte internationale 2 
Proiecte finantate in continuare: 4 
(Generalised trust, cultural divesrity and 
institutions: a longitudinal and 
experimental study; Religie si democratie 
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in Europa: o perspectiva comparata; 
Recasting migrants voice, local 
pesrpectives on migration, development, 
and social change in Romania;  
Mobilizarea politica a minoritatilor si 
discursul anti-diversitate in contextul 
crizei europene a multiculturalismului) 
 
Carti publicate in edituri international: 5; 
Carti publicate in edituri recunoscute 
CNCSIS: 6; Articole ISI: 3; Articole 
indexate BDI: 12; Reprezentari in 
organizatii international: 4; Reprezentari 
in sfera publica: 8; Conferinte stiintifice 
invitate: 6. 

2.5. Ridicarea 

nivelului calitativ al 

serviciilor oferite de 

2.5.1 Implicarea cadrelor didactie în 
programele de dezvoltare 
managerială din cadrul Universităţii 
 

Numărul de 

parteneriate 

Sefii de 

departamente 

 Decembri

e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

 

2.5.1. Realizat, preocupare permanentă. 
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către comunitate şi 

mediul public, 

privat non-profit 

2.5.2. Iniţierea unor programe de 
perfecţionare profesională în 
domeniul administrației publice, 
științelor politice, științelor 
comunicării 
 
2.5.3. Crearea unui centru de training 
specializat pentru liderii comunității 
clujene 
 
2.5.4. Realizarea unor parteneriate cu 
instituții publice, agenții, ONG-uri 
 
2.5.5. Atragerea atenției opiniei 
publice din Transilvania asupra 
capacității FSPAC de a oferi informații 
și analize valide cu privire la chestiuni 
de natură politicpă, administrativă, 
economică și socială din România și 

2.5.2. Realizat: Derularea programelor 
postuniversitar Managementul 
Administrației Publice si Managemntul 
comunicarii in în sectorul public. 
2.5.4. Realizat: acorduri de parteneriate 
cu diferite ONG-uri pe domeniul practicii 
si al internship-ului pentru studentilor 
2.5.5. Realizat: elaborarea de strategii 
pentru diferite primarii. 
 

Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

 
2.5.2. Realizat: 2 parteneriate (Poliția 
Cluj, Casa Corpului Didactic), 5 cadre 
didactice implicate 
2.5.4. Realizat: 15 partenriate încheiate 
(Danis Consulting, Napomun, Asociația 
pentru Educație Politică, Patrir, Centrul 
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Europa 
 

Comunitar Cluj etc) 
2.5.5. Realizat: Număr apariții în media. 
Cel puțin 5 apariții. 
 

Departamentul de Jurnalism 

 
2.5.2. Realizat: Proiect de colaborare cu 
Politia Cluj; Dezvoltarea unui program 
postuniversitar de Competență în mass-

media, orientat în special înspre cadrele 
didactice din învățământul 
preuniversitar. 
2.5.4. Realizat: Institutii de presa, Agentia 
de Devoltare Regionala Nord-Vest, 
Fundatia SHARE, Primaria Cluj-Napoca, 
Societatea Romana de Radiodifuzine 
(SRR, Radio Romania International). 8 
parteneriate. 
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School of Public Health 

 

2.5.1. – 2.5.3 Nu este cazul pentru SPH 
2.5.4. Doua parteneriate: Depuneri de 

proiecte #1: cu Salvați Copiii România 
(parteneri); #1: World Vision Romania, 
(beneficiari); Implementare proiecte #2: 
Centrul de Resurse pentru Comunitate 
Cluj-Napoca; Verein Autonome 
Österreichische Frauenhäuser, 
AÖF/Austrian Women’s Shelter Network. 
 

Departamentul de Științe Politice 

 

2.5.4. Perteneriate cu: Asociatia Centrul 
pentru Studiul Democratiei, ARDOR,  
FDSC, WorldVision, Learn and Vision. 

 2.6. Participarea la 
contracte de 

2.6.1. Dezvoltarea unor contracte de 
cercetare şi consultanţă cu instituții 

Numărul de 
instituții publice, 

Sefii de  Decembri Departamentul de 

Administrație Publică 
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consultanţă şi 
cercetare cu mediul 
public, privat non-
profit şi 
organismele 
profesionale 

publice,  instituții private, ONG-uri ONG-uri, agenții 
de PR si 
Publicitate care 
acordă asistenţă 
studenţilor pe 
durata practicii 

departamente e 2014 2.6.1. Realizat: Realizare de strategii 
pentru diferite institutii publice (primaria 
Baraolt, Consiliul judetean Covasna); 
Cooptarea ONG-urilor în procesul de 
elaborare a strategiei de dezvoltare a 
municipiuluii Cluj-Napoca; Realizarea de 
studii si cercetari  si evenimente cu ONG-
uri (Fundatia Danis, Fundatia pentru 
Dezvoltarea Societatii Civile, Fundatia pt. 
Dezvoltare comunitara). 

Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

2.6.1. Realizat: 5 parteneriate (Buzz News 
si Clubul Oamenilor de Afaceri Germani 
din Romania, Poliția Cluj etc). 

Departamentul de Jurnalism 
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2.6.1 Realizat. Proiectul Scriitori Clujeni, 
în colaborare cu USR si EMA (30 interviuri 
realizate); Proiectul cultural Blaga. 
Imagine și cuvânt, realizat în colaborare 
cu Societate Culturală Lucian Blaga. 

2.7. Imbunătăţirea 
calităţii serviciilor 
de specialitate 
pentru instituţii 
publice, instituții 
private, ONG-uri 

2.7.1. Realizarea unor parteneriate cu 
instituții publice, ONG-uri, televiziuni, 
firma de publicitate si PR specializate 
din domeniile de studiu a studenților 

2.7.2. Dezvoltarea capacităților 
FSPAC de a deveni unul din principalii 
ofertanți de studii și analize pentru 
instituții internaționale prezente în 
România 

 Sefii de 
departamente 

 Decembri
e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

2.7.1. Realizat: S-au incheiat parteneriate 
cu ONG-uri si primaria Cluj-Napoca cu 
privire la stagiile de practica si internship; 
Implicarea ONG-urilor in proiectele de 
cercetare ede tip POSDRU derulate de 
departament (cursuri de training-uri cu 
studenti pe antreprenoriat si firma 
simulata). 
2.7.2. Nu s-a realizat. 
 
 

 

 

 

 

 
Nu deținem 
expertiza 
necesară 
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Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

 

2.7.1. Realizat: 6 colaborări noi (Vitrina, 
FNO, Perpetuum,. Preventis, Centrul de 
Autism Transilvania, Scoala Elf). 
 

Departamentul de Jurnalism 

 
2.7.1 Realizat. Institutii de presa, Agentia 
de Devoltare Regionala Nord-Vest, 
Fundatia SHARE, Primaria Cluj-Napoca, 
Societatea Romana de Radiodifuzine 
(SRR, Radio Romania International). 8 
parteneriate.  

School of Public Health 

 2.7.1 Parteneriate cu firmele din Career 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării 

Tel.: 0264-43.15.05 
Fax: 0264-40.60.54 

contact@fspac.ro 
www.fspac.ubbcluj.ro 

Str. Traian Moșoiu nr. 71 
Cluj-Napoca, RO-400132 

Board (5) și 2 ONG-uri.  
2.7.2. CHPPH are în implementare 15 
proiecte de cercetare. De asemenea, 
experiența acumulată poziționează 
centrul de cercetare ca instituție cheie în 
domeniul sănătății publice. CHPPH este 
nominalizat de Ministerul Sănătății, să 
reprezinte Romania, in 3 proiete Joint 
Action. 
http://ec.europa.eu/chafea/health/actio
ns.html 

 

 

 

M
an

ag
em

e
n

tu
l 

ca
lit

ăţ
ii 

3.1. Proceduri 
pentru asigurarea 
calităţii 

3.1.1. Elaborarea de proceduri 
adecvate şi transparente de evaluare 
a procesului educaţional în 
conformitate cu regulamentul 
universităţii 

3.1.2. Aplicarea unor procedee de 

 Prodecan 
conf. dr. Salat 
Levente 

 

Șefii de 

 Decembri
e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

3.1.2. Nu s-a realizat 
3.1.3. Realizat, preocupare permanentă. 
 

 

Lipsă de 
timp 
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evaluare periodică a personalului 
didactic prin insitituirea 
interasistenţelor şi a seminariilor de 
catedră 

3.1.3. Creşterea accesibilităţii 
resurselor adecvate procesului de 
inovare şi de creştere a calităţii 
procesului educaţional 

departamente School of Public Health 

3.1.3. Realizat 
3.1.2. Realizat 
 

3.2. Evaluarea 
performantelor 
cadrelor didactice 

3.2.1. Realizarea de autoevaluări 

3.2.2. Evaluarea colegială realizată în 
cadrul fiecărei catedre 

3.2.3. Redactarea raportului anual 
privind calitatea corpului profesoral 

3.2.4. Evaluarea cadrelor didactice de 

Raport complex 
de evaluare a 
calității în fiecare 
departament 

Prodecan 
conf. dr. Salat 
Levente 

 

Șefii de 
departamente 

 Decembri
e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

3.2.2. Realizat: Au fost efectuate evaluari 
colegiale ale membrilor departamentului. 
3.2.4. Realizat: Studentii au la dispozitie o 
aplicatie pentru evaluarea seminarilor si 
al cursurilor. 
3.2.6. Realizat, preocupare permanentă. 
3.2.7. Realizat parțial: Discutarea de 

 



 

Facultatea de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării 

Tel.: 0264-43.15.05 
Fax: 0264-40.60.54 

contact@fspac.ro 
www.fspac.ubbcluj.ro 

Str. Traian Moșoiu nr. 71 
Cluj-Napoca, RO-400132 

către studenţi 

3.2.5. Evaluarea cadrelor didactice de 
către şeful de departament 

3.2.6. Promovarea unor strategii de 
promovare a personalului didactic în 
conformitate cu liniile de dezvoltare 
strategică ale universităţii în 
domeniul resurselor umane 

3.2.7. Realizarea unor proceduri de 
evaluare bazate pe monitorizarea 
continuă a actului de predare în 
cadrul unor seminarii de 
departament şi interasistenţe la 
toate nivelel de predare 

diferite aspecte privind actului predarii in 
sedintele de dpartament. 

Departamentul de Comunicare, Relații 

Publice și Publicitate 

3.2.1. Realizat. 
3.2.2. Realizat: 5 interevaluări. 
3.2.4. Realizat: Evaluări semestriale pe 
academic.info. 
3.2.5. Realizat la ședințe de catedră. 
3.2.6. 6 promovări realizate.  

Departamentul de Jurnalism 

3.2.1.-3.2.3.  Realizat.  
3.2.4. Realizat: Evaluarea tuturor 
cadrelor didactice pe academic.info de 
catre studenti. 
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3.2.5. Realizat   
3.2.6. Realizat: Concursurile de 
promovare pe post (2). + 1conducator de 
doctorat pe deomeniul Stiintelor 

comunicarii- jurnalism  
3.2.7. Realizat. 
 

School of Public Health 

3.2.4. Dupa finalizarea fiecărui curs, 
administratorul programului de studiu 
organizează o discuție structurată cu 
studenții care sunt rugați să răspundă la 
mai multe întrebări. 
3.2.5. La începutul fiecărui semestru are 
loc o întâlnire cu toate cadrele didactice 
unde se discută evaluarea cursurilor 
făcută de către studenți. 
3.2.6-3.2.7. Realizat. 
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Departamentul de Științe Politice 

 
3.2.5. Evaluarea cadrelor didactice de 
către şeful de department (Realizat 
februarie 2015). 

 3.3.1. Utilizarea unor resurse de 
învăţare alternative în format clasic şi 
modern, în mod gratuit 

3.3.2. Achiziţionarea de cărţi, reviste 
şi alte publicaţii din ţară şi 
străinătate, luând în considerare 
referinţele fiecărui cadru didactic 

3.3.3. Actualizarea procesului de 
predare pentru fiecare curs conform 
programului de restructurare a 
formei de învătământ în 
conformitate cu practica 

Raport complex 
de evaluare a 
calității în fiecare 
departament 

Prodecan 
conf. dr. Salat 
Levente 

 

Șefii de 
departamente 

 Decembri
e 2014 

Departamentul de 

Administrație Publică 

3.3.1.-3.3.3. Realizat, preocupare 
permanentă. 
3.3.4. Realizat: In luna Mai 2014 s-a 
organizat conferitna studentilor de la 
licenta si masterat AP (Sf. Gheorghe) 
3.3.6. Realizat: fiecare membru al 
catedrei are program de consultatii afisat 
si respectat.  

Departamentul de Comunicare, Relații 
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educaţională europeană 

3.3.4. Stimularea studenţilor cu 
performanţe ridicate prin 
partciiparea la sesiuni ştiinţifice 

3.3.5. Promovarea unor activităţi de 
îmbunătăţire a nivelului de pregătire 
a studenţilor cu performanţe scăzute 

3.3.6. Aplicarea unor programe de 
consultaţii susţinute cu studenţii 

Publice și Publicitate 

3.3.1. Utilizarea resurselor online. 
3.3.4. Aprox. 30 de participări a 
studenților la conferința Cisc 
3.3.6. Realizat.  
 

Departamentul de Jurnalism 

3.3.1. Realizat. Actualizarea si 
dezvoltarea platformelor media - UBB 
RADIO online; UBBTV; Studentpress; 
Media project. 
3.3.3.-3.3.5. Realizat, preocupare 
permanenta 
3.3.6. Realizat, preocupare permanenta – 
programul de consulatii al cadrelor 
didactice; Targ de locuri de munca 
pentru studentii de la liniile romana, 
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maghiara, germana, engleza; Centrul de 
Cariera FSPAC. 
 

School of Public Health 

3.3.1. Colectivuld didactic al SPH 
organizaează, în fiecare an universitar, un 
training la care toți studenții SPH pot 
participa în gratuit. Cursurile și 
activitățile de teambuilding se dezvoltă, 
pentru fiecare an universitar în parte, în 
funcție de nevoiele studenților din anul 
respectiv. 
3.3.2. Anual se achiziționează literatură 
de specialitate, prin intermediul 
granturilor de gercetare. Biblioteca SPH 
este deschisă atât pentru studenți cât și 
pentru profesori. 
3.3.3. Cursurile SPH sunt dezvoltate 
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utilizând competentele ASPHER 
(Association of Schools of Public Health in 

the European Region) si ASPPH 
(Association of Schools & Programs of 

Public Health). 
3.3.5.-3.3.6. Realizat. 

 

Decan,  

 

Prof. univ. dr. Călin-Emilian Hințea          

Cluj-Napoca, 28 februarie 2015. 


