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Evaluarea planului operațional 2014
1. CERCETARE
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Departamentul de Administrație Publică
1.1. Standarde minimale Revizuirea planurilor de învăţământ
comune privind
calitatea proceselor de
predare/cercetare
Actualizarea permanentă a syllabus-urilor pentru toate
programele/cursurile și postarea lor pe site-ul facultății

Cuantificarea
obiectivului

Cuantificarea realizării
obiectivului
Totate planurile de învăţămnânt
de la masterat şi licentă au fost
analizate şi reviziute
Totate syllabus-urile de la nivel
masterat sunt actualizate şi sunt
disponibile pe site-ul

Evaluarea anuală a cadrelor didactice, de către studenți

Toate cadrele didactice au fost
evaluate de către studenţi

Evaluarea anuală a staff-ului de cercetare

1 evaluare la nivel de departamant

Realizare plan de cercetare în departamente

1 plan de cercetare pentru
departamentul AP

Publicații științifice

20 de articole
3 cărţi

Organizarea de conferințe

1 conferinţă internaţională – TED
2014

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
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3.1. Management
antreprenorial
5.4. Dezvoltarea unor
reviste de prestigiu
international
6.1. Dezvoltarea unor
relatii privilegiate cu
ONG-uri apropiate de
domeniile de interes ale
FSPAC pentru
promovarea valorilor
comunitatii
6.2. Cercetare in
domenii de interes
crescut pentru
comunitate

6.5. Organizarea unor
dezbateri, conferinte,

Participarea la conferințe stiintifice

10 participări la conferinţe
naţionale şi internaţionale

Granturi de cercetare finanțate în 2014

2 proiecte POSDRU în valoare de
500.000 pe 2014

Participari in granturi

partener în 1 proiect POSDRU
derulat de ASE Bucureşti
S-a elaborat strategia de
dezvoltare a 2 comunități
Factorul de impact al revistei TRAS
a crescut la 0,53 în 2014

Derularea de activități de consultanță
Creșterea factorului de impact al Transylvanian Review of
Administrative Sciences
Cooptarea ONG-urilor în proiecte şi evenimente

Publicarea de studii, articole, cărți și lucrări în reviste de
prestigiu din tara si strainatate

Implicarea cadrelor didactice de la departamente în
proiecte de cercetare
Organizarea unor dezbateri în legătură cu evoluția
domeniilor de interes pentru departamente

4 ONG-uri cooptate în derularea a
2 proiecte POSDRU privind
cresterea calităţii programelor
educaţionale şi al stagilor de
practică
4 ONG-uri implicate în organizarea
de evenimente
20 articole de specialitate
3 cărţi
10 participări la conferinţe
20 cadre didactice şi de cercetare
implicate în 4 proiecte POSDRU
Au fost organizate 8 evenimente
de catre AP
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activitati care sa implice
comunitatea
6.6. Initierea Fundatiei
Elaborare strategia de dezvoltare a unor comunități
FSPAC, ca baza a
activitatilor de outreach
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
1.1. Standarde minimale Realizare plan de cercetare în departamente
comune privind
calitatea proceselor de
predare/cercetare

Creșterea competitivității academice a studenților

Premierea rezultatelor științifice

S-a elaborat strategia de
dezvoltare pentru 2 comunități
locale
Raport de
cercetare

-

Premierea
rezultatelor
cercetării pe
2013

Stabilirea directiilor majore de
cercetare

10 lucrări studențești publicate la
CiSC (Conferința internațională în
Stiintele Comunicarii), Dezvoltarea
Centrului de Cercetare în
Comunicare, Relații Publice și
Publicitate
2 premii acordate de CNCSIS.
1 Bursă de cercetare acordată de
fundația Hanns Seidel, Germania
pe tema Die Auswirkung der neuen
Medien auf die proffesionelle
Beziehung zwischen Journalismus
und Public Relations, desfășurată
în cadrul Ludwig Maximilians
Universität München, Institut für
Kommunikationswissenschaft und

-

-

-

-

-

-

4000

-

Conf. Univ. Dr.
Ioan Hosu,
Lect. Univ. Dr.
Ioana Iancu,
Asist.cerc.drd.
Lorina Culic
Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu,
Lect. Univ. Dr.
Ioana Iancu,
Asist.cerc.drd.
Lorina Culic
Prof.Univ.Dr.
Sandu Frunză,
Conf. Univ. Dr.
Ioan Hosu,
Conf.Univ.Dr.
Mirela
Abrudan
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Publicații științifice
Participarea la conferințe stiintifice
Organizare de conferințe științifice

Participări în granturi

3.7. Programe de
training
(postuniversitare si de
scurta durata) orientate
inspre nevoile
comunitatii locale si
nationale

Număr de
publicați
Număr de
participări
Conferințe
organizate

Număr de
granturi

Medienforschung, 1 februarie – 31
martie 2014
56 de publicații
55 de participări
4 conferințe organizate (Pr Trend,
Cisc, Kommunikációs Napok,
Conferința Științifica Studențească
din Transilvania (ETDK))

-

-

-

DCRPP

-

-

-

DCRPP

Aprox. 6000
euro

6000

-

-

-

-

17 granturi

Dezvoltarea unui program postuniversitar de Competență
în mass-media, orientat în special înspre cadrele didactice
din învățământul preuniversitar
Colaborare în vederea oferirii de suport pentru
îmbunătățirea imaginii Poliției Cluj-Napoca și oferirea de
cursuri de specializare

Nerealizat

Continuarea programului postuniversitar Managementul
comunicarii in sectorul public

20 de studenți inscrisi

Fundația
Hans Sidel,
sponsorizări
Iulius Mall,
Eco Market
Transilvania
POSDRU,
POSMediu,
Uefscdi,
-

-

-

-

-

-

-

DCRPP

DCRPP

DCRPP
Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu,
Lect Univ. Dr
Mihai Deac,
Lect.Univ. Dr.
Corina Rotar
Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu
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4.2. Dezvoltarea
serviciilor de consiliere
pentru studenti

Programe de corporate responsibility și acțiuni cu caracter
social organizate.
Campania „Prin cultură și artă să ajutam” – fondul de
carte școala Căpușul Mare
Sprijin pentru proiectul O masă caldă, 18 campanii ]n
liceele din tara
Realizarea de cercetări de piață și interviuri cu absolvenții,
studenții și antreprenorii

Realizarea de anchete telefonice

4.4. Implicarea
permanenta a
studentilor in
managementul si in
activitatile principale ale
facultatii

Implicarea studentilor in scrierea de proiecte si atragerea
de surse de finantare externe
Implicarea studențiilor în indentificarea nevoilor și
competențelor antreprenoriale necesare acestora

Peste 60 de studenți implicați , 18
licee
-

Număr de
interviuri
realizate

Număr de
interviuri
realizate

-

Donații,
strângeri de
fonduri

60 de interviuri

-

-

POSDRU
136854

-

-

POSDRU
136854

200

15 studenți implicați în cercetare

-

-

POSDRU
136854

Lect. Univ. Dr.
Veronica Ilieș

Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu,
Lect Univ. Dr
Mihai Deac,
Lect.Univ. Dr.
Ioana Iancu,
Asist.cerc.drd.
Lorina Culic
Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu,
Lect Univ. Dr
Mihai Deac,
Lect.Univ. Dr.
Ioana Iancu,
Asist.cerc.drd.
Lorina Culic
Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu,
Lect Univ. Dr
Mihai Deac,
Lect.Univ. Dr.
Ioana Iancu,
Asist.cerc.drd.
Lorina Culic
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Implicarea studentilor in proiecte sociale

Peste 60 de studenți implicați , 18
licee

Campania „Prin cultură și artă să ajutam” – fondul de
carte școala Căpușul Mare
Sprijin pentru proiectul O masă caldă,

5.4. Dezvoltarea unor
reviste de prestigiu
international

6.1. Dezvoltarea unor
relatii privilegiate cu
ONG-uri apropiate de
domeniile de interes ale
FSPAC pentru
promovarea valorilor
comunitatii

18 campanii
in liceele din
tara

Creșterea vizibilității a revistelor editate în Departamente

Obiectiv atins

Creșterea vizibilității JSRI.Plasarea revistei printre primele
10 reviste de profil la nivel global

3 colaborari

Obiectiv atins

Realizarea de studii, cercetari si evenimente cu ONG-uri

4 colaborări

Obiectiv atins

Implicarea cadrelor didactice de la departamente în
proiecte de cercetare

6.3. Programe destinate
leaderilor comunitatii,

Colaborare în dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020

-

DCRPP

Realizarea de studii și colaborări cu ONG-uri precum Danis
Consulting, Napomun, Asociația pentru Educație Politică,
Patrir
Publicarea de studii, articole, cărți și lucrări în reviste de
prestigiu din tara si strainatate

Lect. univ. dr.
Veronica Ilieș

Prof univ dr.
Sandu Frunza
-

Creșterea vizibilității JSRI, Journal of Media Research,
Revista Transilvana de stiinte ale comunicarii
Cooptarea ONG-urilor în proiecte

6.2. Cercetare in
domenii de interes
crescut pentru
comunitate

Donații,
strângeri de
fonduri

-

Număr de
publicați
Număr de
granturi

56 de publicații

2 colaborari

Realizat

-

-

-

DCRPP

-

-

-

DCRPP

-

-

-

DCRPP

-

-

POSDRU,
POSMediu,
Uefscdi,

DCRPP

-

-

-

Conf. Univ. Dr.

17 granturi
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organizatiilor publice,
cetatenilor si
asociatiilor societatii
civile

Coordonatorea grupului de lucru „Mediere Comunitară”
și Coordonatorea grupului de lucru „Marketing si
promovarea teritoriului”
Continuarea colaborării cu Poliția Municipului ClujNapoca

Realizat
-

Scrierea de proiecte pe strategia 2015 Cluj Capitala
Culturala a Tineretului

1 colaborare

Realizat

Colaborare cu Centrul Comunitar Cluj

1 colaborare

Realizat

Incheierea parteneriatului – Zilele Deschise ale Centrului
Colaborarea în proiecte de branding de oraș și
organizațional
Implicarea studenților în proiecte de dezvoltare
organiyatională (ex. Opera Națională Maghiară din Cluj) și
de branding de oraș (ex. Târgu Secuiesc, Odorhei)
Proiecte de cercetare Twining (ADR_NV si Trinity College
Dublin)

2 colaborări

1 colaborare

-

-

-

-

-

-

-

DCRPP

-

-

-

Lect. Univ. Dr.
Kadar Magor

-

Conf. Univ. Dr.
Ioan Hosu,
Lect Univ. Dr
Mihai Deac

Realizat

Realizat
-

Realizarea unui centru de excelenta la nivel regional:
Inovare in industriile creative
Departamentul de Jurnalism
I. Dezvoltarea unei
Realizarea unui plan de cercetare in Departament
1 plan
componente strategice
Evaluarea anuala a staff-ului de cercetare
1 evaluare

-

Ioan Hosu
Lect. Univ. Dr.
Christian Radu
Chereji
Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu,
Lect Univ. Dr
Mihai Deac,
Lect. Univ. Dr.
Corina Rotar
Conf. univ. dr.
Ioan Hosu

realizat
realizat

-

Prof. dr. Elena
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de cercetare avansata

Abrudan

Publicatii stiintifice in domeniile cercetarii: Cultura
vizuala, Comunităţi virtuale şi jurnalismul
participativ, Structuri şi sisteme new media,
Legislaţie media europeană, Evoluţia limbajului
journalistic

Carti
Studii
Articole

Dezvoltarea Școlii Doctorale
Lărgirea tematicilor de cercetare și creșterea
numărului conducătorilor de doctorat
Organizarea de conferinte

Parteneriat cu Universite Paris 8, Universitat
Pompeu Fabra Barcelona, Westminster University

Parteneriate cu Universite Paris 8, Universitat
Pompeu Fabra Barcelona, Westminster University,
Danish School of Media and Journalism (DMJX),
Linnaeus University Sweden

Simpozion national cu
participare
internationala
News making and
journalistic practices
in Europe Camaretsur-Mer, septembrie
2012; Camaret-surMer, septembrie
2013; Camaret-surMer, septembrie
2014
Proiect de cercetare
Erasmus
multinaţional:
Integrated journalism

Realizat
3 carte
6 studii
15 articole

Prof. dr. Elena
Abrudan
Conf. Dr.
Tibori Zoltan
Dr. Claudia
Chiorean

realizat
+ 1conducator de doctorat pe
deomeniul Stiintelor comunicariijurnalism
realizat

Prof. dr. Ilie
Rad
Prof. dr. Ilie
Rad
Dr. Claudia
Chiorean

realizat

7500Eur

FSPAC

Conf. dr.
Andreea
Mogos

2500 Eur

FSPAC

Conf. dr.
Andreea
Mogos

1
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Dezvoltarea Centrului de Cercetare a Sistemelor si
Limbajelor Media
Revista cotata BDI

Burse de cercetare pentru cadrele didactice si
cercetatori pe 2014

in Europe Octombrie
2012 – iulie 2015
Nr proiecte 3
Publicatii
Studia Universitatis
Babes-Bolyai;
Ephemerides
Journal of Media
Research
Cercetator doctoral
Cercetator
postdoctoral

1
3 carti
realizat

Prof. dr. Elena
Abrudan;

2

Prof. dr. Elena
Abrudan
Prof. dr. Ilie
Rad
Conf. dr.
Andreea
Mogoș

Proiecte Erasmus pentru student

Studenti plecati cu
bursa de studii

11

Participare la conferinte stiintifice

Participari la
conferinte nationale
si internationale

21

Departamentul Științe Politice
Diseminarea
Publicatii in reviste si edituri internationale de prestigiu
rezultatelor cercetarii

Carti si capitole publicate in edituri
recunoscute international - 9
Carti publicate edituri recunoscute
CNCSIS - 6
Articole publicate in reviste
recunoscute ISI - 2
Lucrari publicate in conferinte
stiintifice internationale cotate -ISI
si ale asociatiilor profesionale - 5

Prof. dr. Elena
Abrudan
(Conf. Dr. I.M.
Danciu)

Prof. dr. Elena
Abrudan

Membrii
departamentu
lui
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Proiecte nationale - 7
100%

Programe destinate
leaderilor comunitatii,
organizatiilor publice,
cetatenilor si asociatiilor
societatii civile

Extinderea proiectului de bugetare participativa la
Cartierul Marasti.
Implicarea departamentului a constat in elaborarea
proiectului, discutarea in Consiliul Local si consilierea
Primariei in implementarea proiectului.

Programe de cercetare
comune cu universitati
internationale de
prestigiu

Proiectul: EUVOX 2014
http://www.euvox2014.eu/?page_id=356
University of Twente
University of Amsterdam
University of Zurich
Cyprus University of Technology

100%

Organizarea de
conferinte nationale si
internationale

Sesiunea știintifica anuala a studentilor SSSP
Februarie 2014 - The 3rd Transylvanian Political Science
Conference „Interpretations of Democracy in Central and
Eastern Europe”
iunie 2014 - conferinta internationala ARCADIA (Asociatia
Romana pentru Cooperare si Dezvoltare Internationala http://arcadianetwork.org/)

100%

iunie 2014 - conferinta internationala CEEISA (Central and
Eastern European International Studies Association) http://ceeisa.wordpress.com/welcome/
School of Public Health

Asist. drd.
Carmen Greab
Lect.dr. Irina
Ana Kantor

Cerc.dr.Florin
Fesnic

Lect.dr.
Bogdan Radu
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1.1. Standarde minimale
comune privind
calitatea proceselor de
predare/cercetare

Revizuirea planurilor de
învăţământ

Promotiile inscrise in 2014 – 1 plan de
invatamant; Promotiile inscrise pana in
2013 – 1 plan de invatamant.

Actualizarea permanentă a
syllabus-urilor pentru toate
programele/cursurile și
postarea lor pe site-ul
facultății

Syllabus-urile sunt disponibile pe siteul: publichealth.ro – actualizate.

Evaluarea anuală a
cadrelor didactice, de către
studenți

#2 evaluari: coordonată de FSPAC și
coordonată de SPH

Evaluarea anuală a staffului de cercetare

#1 la nivel de departament

Realizare plan de cercetare
în departamente

#1 plan de cercetare pentru CHPPH

Publicații științifice

Full-text: #3
Abstract: #2

Organizarea de conferințe

#0

Participarea la conferințe
stiintifice

#18

Granturi de cercetare

#12

Realizat

CHPPH

Granturi cu
finantare
internationala
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5.2. Programe de
cercetare comune cu
universitati
internationale de
prestigiu

finanțate în 2014 (total
EUR <165 000)
Granturi depuse (total EUR
< 3.3 mil)
Participari in granturi

# 20

Creșterea competitivității
academice a studenților

Utlizarea competentelor ASPHER
(Association of Schools of Public Health
in the European Region) si ASPPH
(Association of Schools & Programs of
Public Health) in dezvoltarea curriculei

Alinierea la standarde
educaționale
internaționale
Semnarea unui acord
intrauniversitar

-

-

Continuarea proiectelor în
curs de dezvoltare

100%

100%

Dezvoltarea de noi
programe de cercetare

-

-

Intensificarea activității

-

-

Organizarea unor
conferințe/evenimente –
organizarea unui Policy
Game (7 Octombrie 2014)
în cadrul proiectului de
cercetare REPOPA.

#1

-
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5.3. Stimularea
centrelor de cercetare
performante, capabile
sa produca rezultate
vizibile si sa se
autofinanteze
6.1. Dezvoltarea unor
relatii privilegiate cu
ONG-uri apropiate de
domeniile de interes ale
FSPAC pentru
promovarea valorilor
comunitatii

6.2. Cercetare in
domenii de interes
crescut pentru
comunitate

Centrul de Sănătate Publică
și Politici de Sănătate

#1

Razvan M.
Chereches

Cooptarea ONG-urilor în
proiecte
Realizarea de studii,
cercetari si evenimente cu
ONG-uri:

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

Implicarea studenţilor
voluntari în proiectele
desfăşurate de facultate în
comunitate

#15:colectare de date, introducere de
date, implementare proiecte in
comunitate

Traininguri pentru ONG-uri
Publicarea de studii,
articole, cărți și lucrări în
reviste de prestigiu din tara
si strainatate

#3 articole stiintifice
#2 cărți

Implicarea cadrelor
didactice de la
departamente în proiecte

Doar staff pe cercetare în 2014

CHPPH

CHPPH
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de cercetare
2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea realizării
obiectivului

Departamentul de Administrație Publică
2.1. O nouă identitate
vizuală

Reactualizarea si restructurarea paginii de internet a
FSPAC și a departamentelor

2.3. Un set de produse
de promovare a
facultății

Derularea unor campanii de promovare a programelor de
licenţă şi masterat

1 site web al departamentului AP
reactualizat
1 pagina de facebook
1 campanie de promovare
programelor de licenţă în scoli şi
licee
Organizarea evenimentului Scoala
Atfel – Zilele deschise ale Dep. AP

3.3. Management
financiar axat pe
rentabilitatea
cheltuielilor si pe
utilizarea responsabila a
resurselor

Încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli

Reducerea cheltuielilor cu deplasarea la extensiile
universitare din Satu Mare și Bistrița

1 campanie de promovare
programelor de masterat în rândul
studenţilor de la licentă
Reducerea unor categorii de
cheltuieli – cheltuielile cu
consumabilele
Reducerea plăţii cu ora la cadrele
didactice
Analiza semestrială a bugetului de
venituri și cheltuieli în cadrul
departamentului AP

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării
Str. Traian Moșoiu nr. 71
Cluj-Napoca, RO-400132
Tel.: 0264-43.15.05
Fax: 0264-40.60.54
contact@fspac.ro
www.fspac.ubbcluj.ro

3.5. Metode inovative
de predare, bazate pe
interactivitate

3.7. Programe de
training
(postuniversitare si de
scurta durata) orientate
inspre nevoile
comunitatii locale si
nationale
4.1. Dezvoltarea
activitatilor
extracurriculare:
promovarea cluburilor
studentesti în diverse
domenii

4.4. Implicarea
permanenta a
studentilor in

Îmbunătățirea interacțiunii între studenți și profesori în
afara orelor de curs – actualizarea platformei de elearning Moodle, creșterea numărului de cursuri care
folosesc platfoma, dezvoltarea de noi metode de predare
adaptate mediului

Derulare de programe postuniversitare

Dezvoltarea cluburilor studențești existente: punerea la
dispoziție a facilităților departamentului studenților care
activează în cluburi
Evenimente şi acţiuni cu caracter social organizate

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 sunr postate pe
platforma Moodle FSPAC
Continuarea programului
postuniversitar Manag.
Administrației Publice
Continuarea programului
postuniversitar Manag.
comunicarii in în sectorul public
3 cluburi: Clubul CineaAP; Clubul
de cercetare; Clubul Alpin
3 acţiuni sociale/ caritabile
(Swimathon, Shoesbox, Masă
Caldă)

Organizarea de manifestări științifice

2 conferinţe organizate (conferinţe
de cercetare pt. studenţi nivel
licenţă şi master)

Implicarea Clubului Alpin într-un proiect ce vizează
dezvoltarea personală a elevilor școlii din Beliș
Intalniri periodice cu reprezentantii studentilor
Implicarea studentilor in proiecte sociale
Implicarea studenților în activitățile de cercetare ale

2 activităţi de dezvoltare personală
a elevilor şcolii fin Beliş
Întlâlniri cu studenţi la 2 luni
20 de burse de cercetare pentru
studenţii de la nivel licentă
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managementul si in
activitatile principale
ale facultatii
7.1.Dezvoltarea unor
programe de studii
competitive
international pentru
studentii din UE si din
tarile in curs de
dezvoltare
7.2. Stimularea
mobilitatii profesorilor
si studentilor

departamentului de AP
Organizarea de conferințe studențești
Creșterea calității programelor de licență și de masterat în
limba engleză

S-au reactualizat curricula
programelor de master în AP
(limba engleză)

Acreditarea unui program de licență în domeniul
Leadership public în limba engleză

A început demararea procesului de
autorizare a calificării

Facilitarea mobilității studenților și a profesorilor prin
Programul Erasmus

3 studenti ERASMUS: Danemarca,
Belgia, Bulgaria

Oferirea unui cadru instituțional pentru facilitarea
mobilităților Atragerea de studenți non-UE
Implicarea profesorilor stăini în activitățile didactice ale
departamentelor

3 studenţi doctoranzi din SUA în
mobilitate de 3 luni de zile
La prgramele de master Ap în lb.
eng. sunt implicaţi 6 cadre
didactice din străinătate

7.6. Includerea curenta
a profesorilor straini in
activitatile didactice ale
facultatii
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
1.1. Standarde
minimale comune
privind calitatea
proceselor de
predare/cercetare

Revizuirea planurilor de învăţământ

20 de interviuri
cu studenți și
antreprenori

20 de interviuri realizate și
revizuirea planurilor de
învățământ

3000 lei

POSDRU
136854
-

revizuirea planurilor
Actualizarea permanentă a syllabus-urilor pentru toate
programele/cursurile și postarea lor pe site-ul facultății

Numărul de
evaluări

Uploadarea syllabus-urilor
semestriale

-

-

-

Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu
Conf. Univ. Dr.
Mirela Abrudan,
Lect. Univ. Dr.
Meda
Mucundorfean
Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu
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Aplicarea procedurii privind acreditarea internă a noilor
specializări
Evaluarea anuală a cadrelor didactice

Publicații științifice
Participarea la conferințe stiintifice
Organizare de conferințe științifice

Participări în granturi

2.1. O nouă identitate
vizuală
2.2. O nouă strategie
on line

Promovarea internă a identității vizuale a facultății –
elaborarea de noi materiale promoționale consistente cu
identitatea vizuală a facultății
Actualizarea siteului FSPAC cu productiile media realizate
de studenti,rezultatele proiectelor de cercetare
Promovarea materialelor produse de studenți –
dezvoltareaunei platforme speciale pentru încărcarea
online a portofoliilor studenților
Promovarea departamentelor prin intermediul retelelor

Realizarea
dosarului de
acreditare
Număr
chestionare
completate
Număr de
publicați
Număr de
participări
Conferințe
organizate

Număr de
granturi

Realizat

-

-

DCRPP

-

-

Conf. Univ. dr.
Ioan Hosu

-

56 de publicații

-

55 de participări

-

4 conferințe organizate (Pr Trend,
Cisc, Kommunikációs Napok,
Conferința Științifica Studențească
din Transilvania (ETDK))

-

-

DCRPP

-

-

DCRPP

Aprox. 6000
euro
6000

17 granturi

-

Fundația
Hans Sidel,
sponsorizări
Iulius Mall,
Eco Market
Transilvania
POSDRU,
POSMediu,
Uefscdi

DCRPP

DCRPP

-

-

-

-

-

Culturatorul.ro
Blogdeseminar.ro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DCRPP
Lect. Univ. Dr.
Mihai Deac
Lect. Univ. Dr.
Corina Rotar
Lect. Univ. Dr.
Mihai Deac
DCRPP

Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării
Str. Traian Moșoiu nr. 71
Cluj-Napoca, RO-400132
Tel.: 0264-43.15.05
Fax: 0264-40.60.54
contact@fspac.ro
www.fspac.ubbcluj.ro

sociale (facebook, twitter, etc)
2.3. Un set de produse
de promovare a
facultății

Concepere de materiale de promovare – broșuri, afișe,
fluturași produși pentru promovarea departamentelor și a
facultății, atât în țară cât și internațional

Flyere 5000
Pliante 2200
Afișe 220

Derularea unor campanii de promovare a programelor de
masterat

-

-

-

-

-

-

-

-

Masteratul de Relatii Publice si Publicitate – limba
germana si engleza (CRP).
Campanie de promovare în mass media a evenimentelor
importante în viața FSPAC

-

Comunicate de presa trimise de Direcția de Comunicare și
Pr UBB

Comunicate lunare
3/semestru

Organizația studențeasca Gutenberg organizeaza o
caravana de promovare a ofertei educaționale a liniilor
germane din UBB in marile orașe ale tarii; se împart

Realizat

Asist.Univ. Dr.
Paul Fărcaș,
Direcția de
Comunicare
și Pr UBB
Conf. Univ. Dr.
Mirela Abrudan,
Lect. Univ. Dr.
Meda
Mucundorfean
Asist.Univ. Dr.
Paul Fărcaș,
Direcția de
Comunicare și Pr
UBB
Conf. Univ. Dr.
Mirela Abrudan,
Lect. Univ. Dr.
Meda
Mucundorfean
Centrul de
imagine UBB

Conf. Univ. Dr.
Mirela Abrudan,
Lect. Univ. Dr.
Meda
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fluturași si ziarul Gutenberger Zeitung la conținutul căruia
lucreaza si studenții liniilor germane din FSPAC.

Mucundorfean

Ambasada Germaniei la București oferă pe site
informații despre liniile germane din UBB
Scoala Atfel – Zilele deschise ale departamentelor FSPAC
Ziua portților deschise UBB

3.4. Promovarea unor
programe educationale
noi in domenii de virf
3.5. Metode inovative
de predare, bazate pe
interactivitate

3.7. Programe de
training
(postuniversitare si de
scurta durata)
orientate inspre nevoile
comunitatii locale si
nationale
4.1. Dezvoltarea
activitatilor
extracurriculare:
promovarea cluburilor

Junior Summer University, Schüleruni în cadrul
programului Săptămâna altfel
Dezvoltarea școlii doctorale existente prin obținerea
abilitării de către cadrele didactice ale FSPAC
Îmbunătățirea interacțiunii între studenți și profesori în
afara orelor de curs – actualizarea platformei de elearning Moodle, creșterea numărului de cursuri care
folosesc platfoma, dezvoltarea de noi metode de predare
adaptate mediului
Programe de training pentru Bac

Organizarea de festivaluri:
Organizarea Festivalului de publictate în colaborare cu
firmele de advertising din Cluj

Realizat
Realizat 4 evenimente

-

3 abilitari (Prof.Univ. Dr. Sandu
Frunza, Prof.Univ.Dr. Flaviu Calin
Rus și Prof. Univ.Dr. Delia Balaban)

Număr de
cursuri pe
platforma
Moodle

-

-

DCRPP

-

-

DCRPP

-

-

DCRPP,
Lect.Univ. Dr.
Mihai Deac

-

-

Lector. Univ. Dr
Cristian Radu,
Asist. Asoc Flavia
Topan

2000

Surse
DCRPP

-

-

Întâlniri luna aprilie-iunie 2014

1 eveniment

-

-

Prof.Univ.Dr
Delia Balaban,
Asist.Univ.Dr.
Ioana Lepădatu
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studentesti în diverse
domenii

4.2. Dezvoltarea
serviciilor de consiliere
pentru studenti

Sustinerea și înființarea de noi cluburi studențești:
Dezvoltarea clubului de Producție Video și Romania One
Dezvoltarea cluburilor studențești existente: punerea la
dispoziție a facilităților departamentului studenților care
activează în cluburi:
Susținerea clubului de Anime și cultură Japoneză, Clubului
de Photoshop, Clubului de Producție Video
Organizarea de evenimente fotografice și multimedia cu
produse ale studenților
Evenimente şi acţiuni cu caracter social organizate:
Implicarea studenților. Organizarea ShoeBox, Campanii
CSR
Proiectare unui centru de consiliere pentru student

Oferirea de servicii de consiliere în carieră pentru toţi
studenţii interesaţi

4.3. Dezvoltarea
asociatiilor alumni

Stabilirea strategiei de comunicare cu allumni

Inventarierea datelor despre alumni, actualizarea datelor
de contact ale allumni
Workshop-uri și întâlniri cu absolvenții

2 cluburi înființate
4 cluburi susținute

Organizarea de expoziții foto
constante
Peste 100 de studenți implicati

-

-

-

-

DCRPP

-

-

DCRPP

-

-

DCRPP

-

POSDRU
1937358

-

POSDRU
1937358

-

POSDRU
1937358

-

-

Număr de
studenți
consiliați

-

Număr de
studenți
consiliați

-

Comunicarea
cu allumni și
centrul CCarma

-

Număr de
workshop-uri

-

-

-

POSDRU
136854
POSDRU
1937358

Lect.Univ. Dr.
Anișoara
Pavelea,
Alexandru Pavel
Lect.Univ. Dr.
Anișoara
Pavelea,
Alexandru Pavel,
Lect.Univ.Dr.
Kadar Magor
Lect.Univ.Dr.
Anișoara Pavelea
Lect. Univ. Dr.
Mihai Deac
Lect.Univ.Dr.
Anișoara Pavelea
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4.4. Implicarea
permanenta a
studentilor in
managementul si in
activitatile principale
ale facultatii

Intalniri periodice cu reprezentantii studentilor

Intâlniri constante

-

Implicarea studentilor in campania de publicitate a
facultatii: filme de promovare, materiale tipărite și
evenimente de promovare la care participă studenți

Cel puțin 60 de studenti/2014

-

Lansarea unei competitii de creativitate pentru realizarea
unor afise si a unui fimulet de promovare a liniei de studiu
germane a DCRPP de catre studentii nivel licenta si master
a sectiei germane a CRPP
Organizarea de conferințe studențești

1 competitie

Organizarea de școli de vară

5.1. Dezvoltarea unei
componente strategice
de cercetare avansata

5.2. Programe de
cercetare comune cu
universitati

Colaborarea Școlii doctorale cu Universitatea Mittweida,
pentru atragerea doctoranzilor străini

Semnarea unui acord intrauniversitar cu Univ. Hanovra

-

-

-

-

-

-

DCRPP
DCRPP

Lect. Univ.Dr.
Meda
Mucundorfean
Asist. Dr. Julia
Szambolics

Nerealizat
Organizarea și
colaborarea în
școala de vară
JSU, Școala de
vară pentru
Educație
Politică
-

-

Realizat

5 cadre didactice în colaborare și
ținere de cursuri

-

-

-

-

-

-

-

-

DCRPP

Prof. Univ. Dr.
Delia Balaban,
Conf.Univ. Dr.
Mirela Abrudan,
Lect.Univ.Dr
Meda
Mucucundorfean
, Asist.Dr. Julia
Szambolics
Prof. Univ. Dr.
Delia Balaban,
Conf.Univ. Dr.
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internationale de
prestigiu

6.1. Dezvoltarea unor
relatii privilegiate cu
ONG-uri apropiate de
domeniile de interes
ale FSPAC pentru
promovarea valorilor
comunitatii
6.4. Implicarea unor
lideri ai comunitatii/
practicieni in activitati
de predare
7.2. Stimularea
mobilitatii profesorilor
si studentilor

Mirela Abrudan,
Lect.Univ.Dr
Meda
Mucucundorfean
Implicarea studenților în activități ce vizează relația
facultate-comunitate

Implicarea unor lideri/practicieni in activitățile didactice
ale departamentelor

-

Facilitarea mobilității profesorilor prin
Programul Erasmus

Oferirea unui cadru instituțional pentru facilitarea
mobilităților Atragerea de studenți non-UE
7.6. Includerea curenta
a profesorilor straini in
activitatile didactice ale
facultatii

Implicarea profesorilor stăini în activitățile didactice ale
departamentelor

-

Conventie practica studenti cu
site-ul de stiri Buzz News si
Clubul Oamenilor de Afaceri
Germani din Romania

-

5 colaborări (Vitrina, Catalin
Crainic etc)

-

3 mobilități. Mobilități pentru
cadrele didactice la Riga Stradina
University și Universitatea
Moholy-Nagy, Budapesta

-

1 parteneriat stabilit. Stabilirea
unui acord de parteneriat cu Riga
Stradina University
3 colaborări

-

-

-

Conf. Univ. Dr.
Meda Abrudan

-

-

DCRPP
Lect. Univ. Dr.
Anișoara
Pavelea,
Asist. Cerc.
Lorina Culic,
Lect.univ. dr.
Keszeg Anna

-

CCI, UBB

-

-

DCRPP

--

-

DCRPP

-
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Departamentul de Jurnalism
2.1. Standarde
minimale comune
privind calitatea
proceselor de
predare/cercetare

Revizuirea planurilor de învăţământ (J) nivel
licenta, masterat si postarea lor pe site-ul
facultatii.

Departamentul de Jurnalism se plaseaza în vârful
ierarhiei programelor de profil din Romania
(2012), în urma evaluării universităților din țară.

Elaborarea fişelor disciplinelor (J) nivel
licenta, masterat si postarea lor pe site-ul
facultatii.

Evaluarea anuala a cadrelor didactice de
catre studenti

Evaluare cadrelor didactice pe academic.info de
catre studenti

Aplicarea procedurii privind evaluarea
specializărilor romana si maghiara (J)

Admiterea și înmatricularea studenților
doctoranzi (J)

Evaluarea programelor nivel licență-liniile
română, maghiară, germană (Dosar evaluare
ARACIS 2014)
Regulamentul de admitere
2014 (scrisoare de motivație pentru toate liniile
de studiu;
Interviu pentru liniile de studiu germană și
engleză)
Număr doctoranzi atrași in domeniul stiintele
comunicarii- jurnalisti:;

Statul de membru EJTA (J)

număr teze susținute în domeniul stiintele
comunicarii- jurnalisti , 2014
Taxa de membru

Admiterea 2014 nivel licenta si masterat

Toate
planurile de
invatamant/fis
ele
disciplinelor
(licenta si
masterat) au
fost analizate
si revizuite
Toate cadrele
didactice au
fost evaluate
de catre
studenti
3

Director
Departament

26948
26948

4

10

Fonduri
extrabugetare

FSPAC

FSPAC

7000 Eur
7000 Eur

FSPAC

500 Eur

FSPAC

Prof. dr. Elena
Abrudan
Prof. dr. Elena
Abrudan

Prof. dr. Ilie
Rad

5
1

500 Eur

Lect dr. Meza
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Radu

2.2. O noua identitate
vizuala

Participarea la reuniuni de lucru și
conferințe EJTA (J)
Optimizarea si actualizarea website-ului/ paginii
facebook(J)

Pagina FSPAC/
Departamentului

1 site
1 pagina
facebook

UBB RADIO online
UBBTV
Studentpress
Media project

Realizat

Incarcarea site cu productiile media realizate de
studenti, informatii despre proiecte de cercetare,
conferinte/ateliere organizate în colaborare cu
specialisti in domeniu din tara si din strainatate
(J); fisele disciplinelor nivel licenta si master; teme
licenta si masterat
Actualizarea si dezvoltarea platformelor media ale
Departamentului de Jurnalism

2.3 Strategia de
promovare a
Departamentului de
Jurnalism (J)

Elaborarea de broşuri, pliante, afişe, diverse
materiale publicitare cu sprijinul Departamentului
de Imagine al Universităţii, dar şi prin efort
propriu
Foto happening la FSPAC
Expozitii multimedia
Derulare aunor campanii de promovare a
programelor de licenta si masterat:
O campanie de promovare a programelor de
licenta in scoli si licee
Organizarea Evenimentului Scoala Altfel- Zilele
deschise ale Departamentuluid e Jurnalism

1
1

Realizat
Realizat

1

Realizat

Lect. Dr. Radu
Meza
Lect. Dr.
Andrei Costina
Lect. Dr.
George
Prundaru

Rares Beuran
Andrei Costina
Paul Boca
Drd. George
Prundaru;
Lect. dr. Radu
Meza; Conf. dr.
Andreea
Mogoș
Conf. dr.
Andreea
Mogoș;
Drd. Ioana
Filipas
Lect. Dr.
Mihaela
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1

Realizat

1

Realizat

Muresan
Prof. dr. Elena
Abrudan
Prof. dr. Ilie
Rad

Campanie de promovare a programelor de
masterat in randul studentilor de la licenta

3.3. Managementul
financiar axat pe
rentabilitatea
cheltuielilor si pe
utilizarea responsabila
resurselor
3.5. Metode inovative
de predare, bazate pe
interactivitate

3.6. O politica clara si
eficienta in ceea ce
priveste studentii

Campanie de promovare a programului Scolii
doctorale in randul studentilor masteranzi
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
corespundacel putin numarului minim acceptat la
plata
Îmbunătățirea interacțiunii între studenți și
profesori în afara orelor de curs – actualizarea
platformei de e-learning Moodle, creșterea
numărului de cursuri care folosesc platfoma,
dezvoltarea de noi metode de predare adaptate
mediului
Consolidarea legaturii dintre departament si
industria media

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
Proiect POSDRU: Practica pentru un loc de
munca in mass-media (beneficiar
departamentul de Jurnalism)

Prof. dr. Elena
Abrudan

Asist. drd.
George
Prundaru

165000
RON

165000
RON

Prof. dr. Elena
Abrudan
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3.7. Dezvoltarea
activitatilor
extracurriculare:
promovarea cluburilor
studentesti în diverse
domenii

Utilizarea studiourilor Radio, TV, redacției de
presă scrisă; Fotoclubul 50mm FSPAC, Clubul
Studențesc de Photoshop, Club de debate, Clubul
de istorie media (J):
Photo Happening; Photo Happening de primăvară;
Photo Welcome to FSPAC;

Realizat

Proiecte in colaborare cu institutii media si de
cultura:
Expoziții fotografice, Dezbateri, activități sportive
în aer libere, conferințe, strategii de dezvoltare
comunitară (pentru comuna Beliș)
Proiectul Scriitori Clujeni, în colaborare cu USR si
EMA (30 interviuri realizate)
Proiect de colaborare cu APPC (2 intalniri)
Proiectul cultural Blaga. Imagine și cuvânt, realizat
în colaborare cu Societate Culturală Lucian Blaga
(depus în cadrul programului Cluj Capitală
culturală europeană)

In curs de
realizare
Prof. dr. Elena
Abrudan

In curs de
realizare
Dr. Sînziana
Jurău
Realizat

3.7. Implicarea
permanenta a
studentilor in
activitatile principale
ale Departamentului

Debateri pe tematici europene cu Fundația SHARE
și cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Intalniri periodice cu reprezentantii studentilor
Implicarea studentilor in proiecte sociale: Strategii
de dezvoltare comunitară (pentru comuna Beliș)
Realizarea de materiale destinate promovării (ex:
Fotoreportaj - realizat
Filmul de prezenatre al comunei Beliş);

Întlâlniri cu studenţi la 2 luni

Prof. dr. Elena
Abrudan
Conf. dr.
Andreea
Mogoș
Lect dr Costina
Andrei

Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării
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Cursuri de limbă română pentru studenții
internaționali din cadrul AIESEC
Workshop-uri cu studentii (J):
Workshopuri in colaborare cu in colaborare cu
APPC (J): Concursul anual Premiile studenților
jurnalisti
Workshopuri in colaborare cu in colaborare cu
EURANET si MICROEUROPA

Lect.dr.
Mihaela
Muresan

Zapping Jurnalism UBB Cluj-Napoca
Workshopuri in colaborare cu Decât o revistă (J)
Jurnalismul narativ: Cum sa scrii povesti de impact
Redacție simulata în cadrul Studioului Media
(1/semestru)
Cursuri cameraman (2 /semestru)

lect. Dr. Radu
Meza
Lect. Dr. andrei
Costina

Organizarea de conferințe studențești: Europa
Jurnaliştilor în amfiteatre", ediția din 2014 ,
Sesiunea știintifica anuala a studentilor jurnalisti
(J)
Intreținerea și dezvoltarea Studioului Media al
Departamentului de Jurnalism, alături de Studioul
Multimedia, Redacția de presă scrisă și studioul
Student TV
Cursuri organizate în cadrul Studioului Media

Dr Rareș
Beuran
Lect Andrei
Costina
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4.1. Programe de
training
(postuniversitare si de
scurta durata) orientate
inspre nevoile
comunitatii locale si
nationale
4.2. Cooperarea cu
Centrul de Carieră,
Alumni și Relația cu
Mediul de Afaceri (J)

7.1.Dezvoltarea unor
programe de studii
competitive
international pentru
studentii din UE si din
tarile in curs de
dezvoltare

Cursuri de comunicare adresate Inspectoratului
Județean de Poliție Cluj

1

Targ de locuri de munca pentru studentii de la
liniile romana, maghiara, germana, engleza

1

realizat

Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai
mass-media locale şi regionale (J)
Organizarea unor vizite şi întâlniri de lucru la
sediile instituțiilor mass-media din Cluj-Napoca (J)
Semnarea de parteneriate in vederea implicarii in
activitatile de predare (J)

2

realizat

3

realizat

Practicienii care predau la Departamentul
de Jurnalism: C. Trofin, O. Blag, O.
Pughineanu,D. Curean, D. Iftene, V. Nistor,
Racz Eva, Vallseck M., Orban K., Albert J.,
Elemer K., C. Nunu, O. Muresan, M. Toma,
I.M Danciu (6)
Nr de studenți inscrisi (nivel licență 60 și
masterat 30)

realizat

Creșterea calității programelor de licență și de
masterat Media Communication (J) în limba
engleză

realizat
Conf Mogoș
Andreea, Lect
Meza Radu,
Lect Cristina
Nistor
Lect. dr.
Gyorffy Gabor
Lect. dr.
Mihaela
Muresan
Prof. dr. Elena
Abrudan
Dr Rareș
Beuran

Prof. dr. Elena
Abrudan

realizat

Prof dr Elena
Abrudan
Conf dr
Andreea
Mogoș
Lect dr Cristina
Nistor
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7.2. Includerea curenta
Implicarea profesorilor stăini în activitățile
a profesorilor straini in
didactice ale departamentului
activitatile didactice ale
facultatii
Departamentul Științe Politice

2

realizat

Programe de training
(postuniversitare si de
scurta durata) orientate
inspre nevoile
comunitatii locale si
nationale

Implementarea si derularea unor noi programe
postuniveristare:
Program Postuniversitar in Proiectarea si Managementul
Campaniilor Electorale
Program Postuniversitar in Metode Aplicate de Cercetare
Sociala
Curs de Leadership Civic (pentru elevi)

100%

Standarde minimale
comune privind
calitatea proceselor de
predare

Revizuirea planurilor de învăţământ
Elaborarea de modele de fişe ale disciplinelor
Incurajarea folosirii de catre studenti a paltformei online de
evaluare a cursurilor si profesorilor
Aplicarea procedurii privind acreditarea internă a noilor
specializări
Admiterea și înmatricularea studenților doctoranzi
Reactualizarea si restructurarea paginii de internet a
departamentului
Gestionarea permanenta a paginii de Facebook a
departamentului
Introducerea de cursuri cu grad ridicat de aplicativitate
(„Leadership”, „Analiza politica” – prof. Salat Levente,
asist. George Jiglau).
Promovarea sistemului de predare si de anti-plagiat oferit
de platforma MOODLE în rândul cadrelor didactice ale

100%

O nouă identitate
vizuală

Metode inovative de
predare, bazate pe
interactivitate

Prof dr Elena
Abrudan

Prof. dr.
Gabriel
Badescu

Prof. dr.
Gabriel
Badescu
Conf. dr.
Cosmin Marian
100%

Asist.dr. Toma
Burean
Dr. George
Jiglau

100%
Prof.dr. Salat
Levente
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Departamentului.
Introducerea de tehnici de predare interactive cu accent
pe dezvoltarea abilitatilor transversale de comunicare,
gandire critica si lucru in echipa.
Colaborarea cu experti in dezvoltarea de abilitati de
gandire critica (Maria Kovacs, RWCT IC).
Dinamizarea predarii prin invitarea de practicieni in
diverse domenii conexe celor predate
School of Public Health
2.1. O nouă identitate
vizuală

2.2. O nouă strategie on
line

Reactualizarea si restructurarea paginii de internet a
FSPAC și a departamentelor

Da –
#1 site publichealth.ro
#1 pagina de facebook SPH
#2 pagina de facebook CHPPH

Gestionarea permanenta a paginii de Facebook a
departamentelelor

Da

Promovarea internă a identității vizuale a facultății –
elaborarea de noi materiale promoționale consistente cu
identitatea vizuală a facultății
Actualizarea continuturilor platformelor online ale FSPAC
și ale departamentelor

-

Campanie online de atragere a studenților străini

Da – direct e-mail la scoli,
ambasade + reclame facebook

Actualizarea siteului FSPAC cu productiile media realizate
de studenti,rezultatele proiectelor de cercetare

SPH

Da

Da – dar pentru site-ul
publichealth.ro

200 RON

SPH
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2.3. Un set de produse
de promovare a
facultății

Promovarea materialelor produse de studenți –
dezvoltarea unei platforme speciale pentru încărcarea
online a portofoliilor studenților

-

Utilizarea identității vizuale a departamentelor FSPAC în
cadrul platformei de e-learning și a bibliotecii virtuale

-

Promovarea departamentelor prin intermediul retelelor
sociale (facebook, twitter, etc)

Da – #2 pagini facebook:
CHPPH si SPH; #1 cont de
twitter
+ paginile personale ale staffului
Utilizarea materialelor din 2013
pentru promovarea SPH;
Materiale noi: #300 stickere

Concepere de materiale de promovare – broșuri, afișe,
fluturași produși pentru promovarea departamentelor și a
facultății, atât în țară cât și internațional
Derularea unor campanii de promovare a programelor de
masterat

-

Campanie de promovare în mass media a evenimentelor
importante în viața FSPAC

-

Scoala Atfel – Zilele deschise ale departamentelor FSPAC

#1 Reprezentant SPH
participare in cadrul
evenimentului organizat de
FSPAC
#1 eveniment Ziua Portilor
Deschise: Open House Days

400 RON

SPH
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(10-11 Iulie)
4.1. Dezvoltarea
activitatilor
extracurriculare:
promovarea cluburilor
studentesti în diverse
domenii
7.1.Dezvoltarea unor
programe de studii
competitive
international pentru
studentii din UE si din
tarile in curs de
dezvoltare 7.2. Stimularea
mobilitatii profesorilor
si studentilor

7.6. Includerea curenta
a profesorilor straini in
activitatile didactice ale
facultatii

Asociatia Public Health Students Association – Romania
(Iunie 2013)

Reprezentantul
ales al
Studentilor

Creșterea calității programelor de licență și de masterat în
limba engleză

#8 studenti non-UE inscrisi– din
care inrolati #2 (#5 probleme
cu evaluarea la nivelul
Ministerului) + #1 student
ERASMUS

Facilitarea mobilității studenților și a profesorilor prin
Programul Erasmus

#3 studenti ERASMUS:
Danemarca, Belgia, Bulgaria

Oferirea unui cadru instituțional pentru facilitarea
mobilităților Atragerea de studenți non-UE
Implicarea profesorilor stăini în activitățile didactice ale
departamentelor

#1 student ERASMUS

Decan,
Prof. univ. dr. Călin Emilian Hințea
Cluj-Napoca, 6 februarie 2015

# 7 cadre didactice
SPH

