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Evaluarea planului operațional 2015
1. MANAGEMENT STRATEGIC
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 syllabusurilor pentru toate
programele/cursurile și postarea lor
pe site-ul facultății

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

Evaluarea anuală a cadrelor
didactice
Încadrarea în bugetul de venituri și
cheltuieli

Aplicarea procedurilor de achiziții
publice

Cuantificarea
obiectivului

Cuantificarea
realizării obiectivului

Planurile de învăţământ nivel
licenţă şi masterat revizuite şi
ugradate

Totate planurile de învăţământ de
la masterat şi licentă au fost
analizate şi reviziute

Syllabus-urile de la nivel licenţă
actualizate şi postate pe site-ul
departamantului

Totate syllabus-urile de la nivel
masterat sunt actualizate şi sunt
disponibile pe site-ul FSPAC

50 % dintre cadre evaluate de
studenţi
Analiza semestrială a bugetului
de venituri și cheltuieli în cadrul
departamentului AP

Toate cadrele didactice au fost
evaluate de către studenţi

Reducerea unor categorii de
cheltuieli – cheltuielile cu
consumabilele şi cheltuielile de
deplasare
Reducerea plăţii de cazare şi

Analiza realizată semestrial
înpreună cu cei de la administrativ
Analiza realizată semestrial
înpreună cu cei cadrele didactice

Analiza realizată semestrial

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
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1.3. Promovarea unor
programe educationale noi
in domenii de virf

Reducerea cheltuielilor cu deplasarea
la extensiile universitare din Satu
Mare și Bistrița
Acreditarea unui program de licență
în domeniul Leadership (în limba
engleză)

Acreditarea unui program de
masterat Managementul Resurselor
Umane în sfera AP
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Creșterea numărului de
Updatarea cursurilor și a cerințelor
cursuri care folosesc
pe platforma Moodle
platfoma Moodle,
dezvoltarea de noi metode
de predare adaptate
mediului
Departamentul de Jurnalism
1.1.Standarde minimale
Revizuirea planurilor de învăţământ
comune privind calitatea
proceselor de
Elaborarea fişelor disciplinelor
predare/cercetare
Evaluarea anuală a cadrelor
didactice
Aplicarea procedurii privind
evaluarea specializărilor

deplasare la extensiile
universitare Satu Mare și Bistrița
1 program de licenţă în domeniul
Leadership (în limba engleză)

înpreună cu cei cadrele didactice

Realizat

1 program de masterat in MRU
(limba română)

În curs de acreditare

Cursuri și evaluări realizate online

8 cursuri noi pe Moodle, pentru
anul 3, CRP

Planurile pentru programul de
Jurnalism licenta – 4 linii de
studiu si 3 programe de masterat
(1 la zi si 2 ID/IFR).
50 % dintre cadre evaluate de
studenţi
Mentinerea acreditarii
programelor Jurnalism linia
Romana. Jurnalism linia
maghiara, jurnalism linia

DCRPP

Director
Departament
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1.2. Promovarea unor
programe educationale noi
in domenii de virf

Aplicarea procedurii privind
evaluarea specializărilor

1.3. Management financiar Încadrarea în bugetul de venituri și
axat pe rentabilitatea
cheltuieli
cheltuielilor si pe utilizarea
responsabila a resurselor
Departamentul Științe Politice
Management
Inserția pe piața muncii a absolvenților
antreprenorial
Departamentului (actualizarea
chestionarului; realizarea studiului și
pentru nivelele master și doctorat)
Management financiar axat Incadrarea în bugetul de venituri şi
pe rentabilitatea
cheltuieli
cheltuielilor si pe utilizarea
Reducerea cheltuielilor materiale
responsabila a resurselor
Realizarea planului anual de achiziţii
publice şi aplicarea procedurilor de
achiziţii publice
School of Public Health
Facilitarea unor standarde
Stimularea și promovarea formării
de performanță ridicate la
profesionale prin participarea la
nivel individual și de grup,
cursuri de specializare și conferințe;
pentru staff și studenți
Stimularea activtății nonformale a
studenților, prin încurajarea
inițiativei și oferire de suport în
dezvoltarea de inițiative.

germana
Menținerea acreditării
programului de Jurnalism linia
engleză, nivel licență

Prof. dr.
Elena
Abrudan

Analiza semestrială a bugetului
de venituri și cheltuieli în cadrul
departamentului Jurnalism

Prof. dr.
Gabriel
Badescu
Prof. dr.
Gabriel
Badescu

15% din angajați sunt înrolați la
un curs de formare profesională

1 inițiativă dezvoltată din partea
studenților

Realizat – 4 membrii au urmat
cursuri de project management; 4
membrii au dobandit comptențe
anteprenoriale
Nerealizat

CHPPH
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Stimularea mobilitatii
profesorilor si studentilor

Depunerea de proiecte ERASMUS +

3 proiecte ERASMUS + depuse

4 proiecte ERASMUS+ depuse

CHPPH

1 Parteneriat cu School of Public
Health, University of Mastricht, NL

Inițiere de parteneriate cu
universități din mediul internațional

1 Parteneriat cu School of Public
Health
University at Albany, SUNY, USA
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
2.1. Creşterea calităţii
Organizare de mese rotunde cu
predării
cadrele dicactice privind evaluarea şi
analiza problemelor ce vizează modul
de predare
2.2. Revizuirea şi
Analiza planurilor de învăţământ
dezvoltarea curriculelor de
aferente programelor de licenţă
învăţământ la nivelul
Dezvoltarea de noi syllabus-uri
programului de licenţă şi
privind programelor de licenţă şi
masterat
masterat și postarea lor pe site-ul
facultății
Actualizarea permanentă a syllabusurilor pentru toate programele
2.3. Metode inovative de
Organizarea de traininguri şi cursuri
predare, bazate pe
de scurta durată cu cadrele didactice

Cuantificarea
obiectivului

Cuantificarea
realizării obiectivului

minim 10 cadre didactice
instruite pe metode de predare

12 cadre didactice instruite pe
metode de predare

minim 8 cursuri actualizate de la
nivel licenţă
minim 8 cursuri actualizate de la
nivel master

10 cursuri actualizate la zi de la
nivel licenţă

minm 8 cadre didactice instruite
in metode de predare

12 cadre didactice instruite pe
metode de predare

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
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interactivitate

pe teme privind metode de predare
interactivă
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Intalniri periodice cu
Intâlniri periodice cu șefii de ani
reprezentantii studentilor
pentru rezolvarea posibilelor
nelămuriri și probleme

Departamentul de Jurnalism
2.1. Creşterea calităţii
Organizarea de dezbateri in
predării
Departament cu privire la metodele
inovative de predare, adaptate
specificului disciplinelor de studiu
2.2. Revizuirea şi
Analiza planurilor de învăţământ
dezvoltarea curriculelor de
aferente programelor de licenţă
învăţământ la nivelul
Dezvoltarea de noi syllabus-uri
programului de licenţă şi
privind programelor de licenţă şi
masterat
masterat și postarea lor pe site-ul
facultății

2.3. Metode inovative de
predare, bazate pe
interactivitate

Actualizarea permanentă a syllabusurilor pentru toate programele
Organizarea de traininguri de
insusire a tehnicilor de predareinvatare interactive utilizand
platforma MOODLE pentru cadrele
didactice ale Departamentului

Întâlniri semestriale

o intalnire pe luna

Director
departament,
responsabilii de
linie si
programe

Cadrele didactice implicate in
fiecare domeniu predat

Prof dr
Elena
Abrudan

Toate cursurile actualizate de la
nivel licenţă

Prof dr
Elena
Abrudan

Toate cursurile actualizate de la
nivel masterat

2 intalniri (sem I+II)

Director
departam
ent
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2.4. Programe de training
(postuniversitare si de
scurta durata) orientate
inspre nevoile comunitatii
locale si nationale

Acreditare de program postuniversitar: „Media digitala”
Demersuri pentru initierea unei noi
linii de studiu

Departamentul Științe Politice
Standarde minimale
Revizuirea planurilor de învăţământ
comune privind calitatea
proceselor de
predare/cercetare

Standarde minimale
comune privind calitatea
proceselor de
predare/cercetare

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

Standarde minimale
comune privind calitatea
proceselor de
predare/cercetare
Metode inovative de
predare, bazate pe
interactivitate

Evaluarea anuală a cadrelor
didactice

Metode inovative de
predare, bazate pe

1

Continuarea, extinderea și
îmbunătățirea utilizării platformei
MOODLE în cadrul porgramelor de
licență, a celor de masterat și a celor
de învățământ la distanță
Îmbunătățirea interacțiunii între
studenți și profesori în afara orelor

Minim 75% din planurile de
invatamant revizuite

100%

Prof. dr.
Gabriel
Badescu,
conf. Dr.
Cosmin
Marian
Profesori
titulari, dr.
George
Jiglau

Obținerea calificativelor medii
(minim 7,5) de către 100% din
personal

100%

Prof. dr.
Gabriel
Badescu
Asist.dr.
Toma
Burean
Asist.dr.
Toma
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interactivitate

Metode inovative de
predare, bazate pe
interactivitate

de curs – actualizarea platformei de
e-learning Moodle, creșterea
numărului de cursuri care folosesc
platfoma, dezvoltarea de noi metode
de predare adaptate mediului
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

Burean

Minim 2 cursuri care introduc
metode inovative

Cursul de Analiza politica (predare
in echipa, George Jiglau, Levente
Salat si Anca Sinea):
- Organizare talk show tv cu 15
studenti, in studioul facultatii.
- Utilizare in predare a unor
produse proprii si conectarea
studentilor, prin intermediul
acestora, la temele de dezbatere
de pe agenda:
• analize realizate pentru blogurile
Adevarul
(http://adevarul.ro/blogs/george
.jiglau)
• policy reports realizate pentru
CSD
(http://www.democracycenter.r
o/romana/cercetare/proiectede-cercetare-aplicata/reformamecanismelor-de-reprezentarepolitica-cetatenilor-romania)
• policy briefs realizate de catre
CSD pentru Presedintia Romaniei
(http://www.democracycenter.r
o/romana/publicatii/policy-

Asist.dr.
Toma
Burean
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briefs)
- Invitati la cursuri:
• Laurentiu Stefan, consilier
prezidential
https://www.facebook.com/Stiin
tePoliticeCluj/photos/pb.308174
356635.2207520000.1452328680./10152
826771196636/?type=3&theater
• Radu Magdin, consultant politic,
fost consilier al prim-ministrului
pe comunicare externa
• Vlad Tausance, coordonator al
campaniei prezidentiale online
pentru Klaus Iohannis
• Flavius Caba-Maria, expert in
relatia cu Iran
• Rana Mokhadem, ambasadorul
Libanului in Romania
• Stefan Uratu, vicepresedintele
Comisiei Electorale din Republica
Moldova.
Cursul de Leadership (predare in
echipa, George jiglau, Levente
Salat) - Invitati la cursuri:
• Marian Stas, trainer de
leadership
• Dan Ionescu, trainer de
leadership
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• Andrei Roth, CEO Recognos
Romania
• Diana Calfa, absolvent de SP la
Iasi/Bucuresti, lider al URR in anii
2000, in prezent antreprenor,
manager Morphoza.
• Adrian Dohotaru, activist local
School of Public Health – Linia engleză
Acreditarea unui program
Derularea demersurilor pentru
de masterat - Master in
acreditare: pregătirea și depunerea
Public Health
dosarului pentru acreditare

MPH acreditat
Nerealizat

Updatarea curriculei

Revizuirea periodică a materiilor și
updatarea competențelor în funcție
de fiecare materie predată în parte

Minim 3 competențe/ materie

Menținerea standardelor
ridicate de predare

Evaluarea periodică a cursurilor de
către studenți (dezvoltarea unui
raport de evaluare la finalul fiecarui
curs (evaluare curs + seminar)

Cel putin 70% dintre studenti vor
participa la procesul de evaluare;
dintre care cel putin 70% vor fi
multumiti de modalitatea de
predare

Implicarea profesorilor străini în
activitățile didactice ale
departamentelor

Minim 7 profesori străini
implicați în activități didactice

Minim 5 competențe/
materie

100% dintre studenți participanți la
procesul de evaluare
90% au fost mulțumiți
5 Profesori

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Prof. Dr.
Cătălin O.
Baba
Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Prof. Dr.
Răzvan M.
Chereche
Prof. Dr.
Cătălin O.
Baba
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2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – LINIA MAGHIARĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
Cuantificarea
îndeplinirea obiectivului
obiectivului
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Intalniri periodice cu
Intâlniri periodice cu șefii de ani
reprezentantii studentilor
pentru rezolvarea posibilelor
nelămuriri și probleme

Întâlniri semestriale

Cuantificarea
realizării obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Au avut loc întâlniri cu șefii de an
bilunar, întîlniri lunare cu
reprezentantul sudenților in
Senatul UBB.

Director
departament,
responsabilii de
linie si
programe

Departamentul de Jurnalism
Promovarea unor
Demararea procedurilor pentru
programe educationale noi acreditarea unui nou program de
in domenii de virf
masterat Studii media aplicate

Lect. dr.
Györffy
Gábor

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – LINIA GERMANĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
Cuantificarea
îndeplinirea obiectivului
Obiectivului
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Intalniri periodice cu
Intâlniri periodice cu șefii de ani
Întâlniri semestriale
reprezentantii studentilor
pentru rezolvarea posibilelor
nelămuriri și probleme

Au avut loc întâlniri frecvente cu
şefii de an, de cel puţin 2 ori pe
semenstru

Consolidarea liniei
germane de studiu

A crescut numărul de studenţi al
liniei de studiu germane; in anul 1

Menţinerea şi creşterea numărului
de studenţi la linia de studiu

Responsabil

13 studenţi (anul 1, 2 şi 3;
jurnalism, linia germană)

Cuantificarea
realizării obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
Director
departament,
responsabilii de
linie
Director
departa-
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Dezvoltarea și
intensificarea
relațiilor cu spațiul
academic germanofon

germană;

54 studenţi (anul 1, 2 şi 3; CRRP,
linia germană)

s-au înscris 31 de studenţi la CRRP,
numărul total al studenţilor
ajungând la 68 (anul 1, 2 şi 3 la
CRRP linia

Menţinerea numărului total al
disciplinelor predate integral în limba
germană în cadrul specializărilor cu
predare în limba germană;
Creşterea vizibilităţii liniei de studiu
germane prin actualizarea
permanentă a informaţiilor pe site-ul
și pe portalul UBB, pe site-ul
facultăţii şi pe pagina de Facebook a
liniei de studiu germane

Plan de învăţământ

Realizat

Site-uri actualizate:
http://fspac.ubbcluj.ro/comunica
re/crp-germana/
http://fspac.ubbcluj.ro/jurnalism
/journalismus/
https://www.facebook.co

Actualizări periodice ale
informațiilor pe site-ul facultăţii şi
pe portalul UBB; Postări
sătămânale pe pagina de Facebook;
320 like-uri la pagina de Facebook
acumulate; Vizibilitatea liniei
germane a crescut în special
datorită campaniei de promovare a
admiterii pe Facebook: ca. 360 de
click-uri pe banner și/sau pe link-ul
către site obținute în perioada
campaniei

ERASMUS: Universitatea de Stiinţe
Aplicate din Mittweida (Germania),
Universitatea de Stiinţe Aplicate din
Hannover (Germania),Universitatea
Ludwig Maximilians Muenchen
(Germania)

Realizarea a 5 mobilităţi Erasmus;
creşterea numărului de studenţi şi
profesori care au vizitat UBB

ment,
responsabilii de
linie si
programe

Lect. dr.
Meda
Mucundor
feanu
Asist. dr.
Julia
250 RON

5x
875 EUR

250 RON

5x
875
EUR

Resurse
proprii

Erasmus

Szambolics

Prof. dr.
Delia
Balaban,
conf. dr.
Mirela
Abrudan,
lect. dr.
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Meda
Mucundor
feanu,
asist. dr.
Julia
Szambolics

Susținerea unor cursuri modulare în
calitate de cadre didactice invitate în
cadrul unor universități din Germania

Menţinerea acordurilor Erasmus şi a
proiectelor de colaborare didactice şi
de cercetare existente cu
universităţile internaţionale
Semnarea unui accord Erasmus în
vederea schimbului de studenţi şi de
cadre didactice şi realizarea unor
proiecte comune de cercetare

Solicitarea susţinerii materiale în
vederea organizării unei conferinţe

Universitatea din Viena, Fakultaet
fuer Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft, Prof.
Dr. Joerg Matthes – specialist în
domeniul cercetării teoriei Framingului

Susţinerea unei prelegeri publice;
susţinerea unui curs modular de
ştiinţele comunicării şi a unui curs
de limbaj media

Universitatea din Tuebingen,
Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultaet, de
ex. Prof. Guido Zurstiege – specialist
în domeniul cercetării publicităţii

1 acord semnat

Fundaţia Hanns Seidel

A fost finanţat volumul conferinţei
din 2014 şi s-a obţinut aprobarea

lect. dr.
Mihai Lisei
Lect. dr.
Meda
Mucundor
fean
conf. dr.
Mirela
Abrudan
Prof. dr.
Delia
Balaban

Lect. dr.
Meda
Mucundor
feanu

DCRPP
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internaţionale, a înfiinţării unui cerc
de cercetare şi a unui club
studenţesc de promovare a valorilor
din spaţiul germanofon
Organizarea unor întâlniri cu
reprezentanţi ai Ambasadei
Republicii Federale Germane în
vederea promovării şi consolidării
învăţământului superior cu predare
în limba germane, precum şi a unor
posibilităţi de finanţare a proiectelor
didactice şi de cercetare a liniiilor de
studiu germane a FSPAC
Menţinerea şi consolidarea relaţiilor
cu DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) şi continuarea
vizitelor din cadrul FSPAC în vederea
promovării burselor de studiu pentru
studenţi, doctoranzi şi cadre
didactice

Fundaţia Baden-Wuerttemberg

de finanţare a conferinţei PR Trend
din 2016

Ambasada RFG, dna Andrea Nadine
Stohr, şefa serviciului de presă

Au fost organizate întâlniri cu
prorectorul liniei de studiu
germane al UBB si cu cadre
didactice ale FSPAC, a fost
susţinută o prelegere pentru
studenţii liniei germane a FSPAC pe
tema "Acitivățile de PR și munca cu
presa desfășurată de Ambasada
Germană la București"
Prezentarea burselor DAAD de
către lector DAAD în cadru FSPAC

Reprezentanţi DAAD România,
lector DAAD Gregor Huebner

Conf.
univ. dr.
Mirela
Codruţa
Abrudan

Conf.
univ. dr.
Mirela
Codruţa
Abrudan,
Lect. dr.
Meda
Mucundo
rfeanu,
Asist. dr.
Julia
Szambolics

Departamentul de Jurnalism
2.1. Consolidarea liniei
Creşterea numărului de studenţi la
germane de studiu
linia de studiu germană;
Menţinerea numărului total al

13 studenţi (anul 1, 2 şi 3;
jurnalism, linia germană)
Plan de învăţământ;

Șef linie
de studiu
Mihai
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disciplinelor predate integral în limba
germană în cadrul specializărilor cu
predare în limba germană;
Creşterea vizibilităţii liniei de studiu
germane prin actualizarea
permanentă a informaţiilor pe site-ul
și pe portalul UBB, pe site-ul
facultăţii şi pe pagina de Facebook a
liniei de studiu germane
2.2. Dezvoltarea și
intensificarea relațiilor cu
spațiul academic
germanofon

Susținerea unor cursuri modulare în
calitate de cadre didactice invitate în
cadrul unor universități din Germania
Menţinerea acordurilor Erasmus şi a
proiectelor de colaborare didactice şi
de cercetare existente cu
universităţile internaţionale
Reînnoirea acordului Erasmus si
intensificarea relaţiilor de colaborare
didactică şi de cercetare
Semnarea unui acord Erasmus în
vederea schimbului de studenţi şi de
cadre didactice şi realizarea unor
proiecte comune de cercetare
Solicitarea susţinerii materiale în

Lisei

Site-uri actualizate:
http://fspac.ubbcluj.ro/jurnalism
/journalismus/
https://www.facebook.com/kom
munikationundjournalismus

ERASMUS: Universitatea de Stiinţe
Aplicate din Mittweida
(Germania), Universitatea de
Stiinţe Aplicate din Hannover
(Germania),
ERASMUS: Universitatea de Stiinţe
Aplicate din Mittweida
(Germania), Universitatea de
Stiinţe Aplicate din Hannover
(Germania); Universitatea Ludwig
Maximilians Muenchen (Germania)
Universitatea din Viena, Fakultaet
fuer Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft, Prof.
Dr. Joerg Matthes – specialist în
domeniul cercetării teoriei Framing-
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vederea organizării unei conferinţe
internaţionale, a înfiinţării unui cerc
de cercetare şi a unui club
studenţesc de promovare a valorilor
din spaţiul germanofon
Organizarea unor întâlniri cu
reprezentanţi ai Ambasadei
Republicii Federale Germane în
vederea promovării şi consolidării
învăţământului superior cu predare
în limba germane, precum şi a unor
posibilităţi de finanţare a proiectelor
didactice şi de cercetare a liniiilor de
studiu germane a FSPAC

2.3. Promovarea liniei
germane şi intensificarea
relaţiilor cu învățământul
preuniversitar

Menţinerea şi consolidarea relaţiilor
cu DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) şi continuarea
vizitelor din cadrul FSPAC în vederea
promovării burselor de studiu pentru
studenţi, doctoranzi şi cadre
didactice
Organizarea evenimentului de
promovare Universitatea elevilor/
Schüleruni în cadrul programului
Săptămâna altfel;
Săptămâna de iniţiere a studenţilor
din primul an/ Einführungswoche

ului
Universitatea din Tuebingen,
Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultaet, de
ex. Prof. Guido Zurstiege – specialist
în domeniul cercetării publicităţii
Fundaţia Hanns Seidel
Fundaţia Baden-Wuerttemberg
Ambasada RFG, dna Andrea Nadine
Stohr, şefa serviciului de presă

Reprezentanţi DAAD România,
lector DAAD Gregor Huebner
(cursuri comune în prima
săptămână a anului universitar în
cadrul FSPAC pentru toţi studenţii
anilor întâi ai tuturor liniilor de
studiu în limba germană din
cadrul UBB şi vizite la biblioteci,
cente culturale etc.)
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Vizite ale cadrelor didactice şi ale
studenţilor/ absolvenţilor liniilor
germane ale FSPAC în liceele din ClujNapoca şi judeţele din Transilvania,
cu precădere în oraşele unde există
licee cu predare in limba germana
(matern sau intensiv):

Liceul George Cosbuc (ClujNapoca), Sibiu, Sighişoara,
Mediaş, Blaj, Braşov, Satu Mare,
Zalău, Baia Mare etc.

Întâlniri de promovare şi punerea la
dispoziţie a materialelor
promoţionale pentru Ambasada
Germaniei la București care oferă şi
pe site informații despre liniile
germane ale FSPAC

2.4. Dezvoltarea
activitatilor

Implicarea cadrelor didactice şi a
studenţilor FSPAC alături de
organizația studențească Gutenberg
în desfăşurarea unei caravane de
promovare a ofertei educaționale a
liniilor de studiu în limba germană
din cadrul UBB în marile orașe ale
ţării; distribuirea de materiale
promoţionale si a ziarului
Gutenberger Zeitung la conținutul
căruia lucrează şi studenții liniilor
germane din FSPAC
Înfiinţarea unui cerc de cercetare
pentru studenţii şi cadrele didactice

Întalniri periodice/ săptămânale
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extracurriculare

ale liniilor de studiu germane ale
FSPAC
Înfiinţarea unui club studentesc
pentru promovarea valorilor și a
culturii germane

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
2.1. Dezvoltarea şi
Dezvoltarea platformei e-learning de
implementarea de
tip moodle
instrumente didactice
pentru învăţământul IDD
2.2. Îmbunătățirea
Creșterea numărului de cursuri care
interacțiunii între studenți
folosesc platfoma moodle
și profesori în afara orelor
Creşterea numărului de alte
de curs
documente postate pe platforma
moodle necesare invăţării
Promovarea întâlnirii de tutoriat online

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării obiectivului

1 platforma de moodle
actualizată cu instrumente care
facilitează instruirea

ghid cu instructiuni de utilizare
platforma moodle

toate cursurile de la IDD postate
pe platforma moodle

toate cursurile de la IDD sunt
postate pe platforma moodle

2 întâlniri de tutoriat on-line

s-au postat diferite materiale
necesare învățării (studii de caz,
legislatie etc)

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Resurse
proprii

Lect. Univ.
Dr.
Veronica
Ilieș

s-au organizat 2 întâlniri de tutoriat
on-line
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Programe de corporate
Continuarea proiectelor de CSR și
responsibility și acțiuni cu
proiecte de strângere de fonduri
caracter social organizate

Aproximativ 50 de studenți
implicați

60 de studenti implicati
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Organizarea Porților
Deschise ale
Departamentului și a Zilelor
în cadrul Școlii Altfel
Organizarea de școli de
vară

Departamentul de Jurnalism
2.1. Dezvoltarea şi
implementarea de
instrumente didactice
pentru învăţământul IDD
2.2. Metode inovative de
predare, bazate pe
interactivitate

Acțiuni de promovare a
departamentului

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

Implicați aproximativ 50 de elevi

50 de elevi
Resurse
proprii

3 colaborări

Dezvoltarea platformei e-learning de
tip moodle

1 platforma de moodle
actualizată cu instrumente care
facilitează instruirea

Promovarea sistemului de predare si
de anti-plagiat oferit de platforma
MOODLE în rândul cadrelor didactice
ale Departamentului (J)

Cursurile la care cadrele didactice
utilizeaza platforma MOODLE
(majoritatea cursurilor)

Cursuri organizate în cadrul
Studioului de Media

Redacție simulate în cadrul
Studioului Media

2 cursuri predate la JSU, aprox. 30
de elevi
Scoala de Iarna de educatie politica
- baru mare- 4 colaborare

Director
departament
Lect. dr.
Corina
Rotar
Lect. dr.
Ioana
Iancu
Lect.dr.
Anisoara
Radulet
Asist.
Lorina
Culic

Resurse
logistice și
umane ale
Departam
entului de
Jurnalism

Lect. dr.
Radu
Meza;
Lect. dr.
Andrei
Costina;
Lect. dr.
George
Prundaru,
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Dr Rareș
Beuran
Departamentul Științe Politice
Programe de training
Implementarea si derularea unor noi
(postuniversitare si de
programe postuniveristare:
scurta durata) orientate
Program Postuniversitar in
inspre nevoile comunitatii
Proiectarea si Managementul
locale si nationale
Campaniilor Electorale
Program Postuniversitar in Metode
Aplicate de Cercetare Sociala
Curs de Leadership Civic (pentru
elevi)
Dezvoltarea activitatilor
extracurriculare:
promovarea cluburilor
studentesti în diverse
domenii

Susținerea activității cluburilor
studențești existente: „Books and
Booze” (Toma Burean), „Cercul CSD”
(Daniela Angi), Clubul de discutii pe
teme politice (linia maghiara)
„Aktualpolitika Rulez” (Kinga Sata),
dar și încurajarea înființării altora noi

Dezvoltarea activitatilor
extracurriculare:
promovarea cluburilor
studentesti în diverse
domenii
Programe de training
(postuniversitare si de
scurta durata) orientate

Intalniri periodice informale cu
studentii

Implementarea si derularea unor noi
programe postuniveristare:
Program Postuniversitar in

Prof. dr.
Gabriel
Badescu

Lect. dr.
Sata
Kinga,
Cerc. dr.
Daniela
Angi,
Asist. Dr.
Toma
Burean
Lect. dr.
Petruta
Teampau
Prof. dr.
Gabriel
Badescu
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inspre nevoile comunitatii
locale si nationale

Proiectarea si Managementul
Campaniilor Electorale
Program Postuniversitar in Metode
Aplicate de Cercetare Sociala
Curs de Leadership Civic (pentru
elevi)

School of Public Health

Implicarea în programul
educațional “Școala Altfel”

Predarea unui curs de 1 ora elevilor
din cadrul programului

Organizarea unui
eveniment Ziua Portilor
Deschise
Organizarea unei școli de
vară

Organizarea evenimentului: Open
House Days
Organizarea unei Școli de vară cu
elevii de liceu (cls XIX)

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Minim 3 prezentări pentru elevii
liceelor din Cluj-Napoca(#60
elevi)

#55 elevi participat la Școala Altfel
FSPAC

Minim 2 prezentări pentru elevii
liceelor din Transilvania (#40
elevi)
Cel putin 15 elevi/studenti de la
alte facultati

5 prezentări Realizat (#80 elevi) –
prezentări înafara Cluj-Napoca

1 eveniment

Cuantificarea
obiectivului

Mădălina
Coman,
MA

Nerealizat
Mădălina
Coman,
MA
Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș

2 evenimente

Cuantificarea
realizării obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
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Departamentul de Administrație Publică
Creșterea procentului de
Inițierea și dezvoltarea de
studenți plasați în practică
parteneriate cu diferite instituții din
în cadrul unor
sectorul public și privat
firme/instituții relevante în
domeniu
Optimizarea stagiilor de
Organizarea de întruniri, seminarii,
practică prin plasarea
discuții, pe teme legate de practica
studenților în
profesională pentru a oferi asistență
firme/instituții potrivite
și consiliere studenților
specializării și preferințelor
lor
Facilitarea procesului de
Publicarea online și actualizarea
desfășurarea a stagiilor de
periodică a oportunităților de
practică și îmbunătățirea
practică disponibile
calității acestora
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate

10% studenți față de anul
anterior

realizat

2 evenimente (1/semestru)

360 studenți consiliați în 3 sesiuni
de consiliere

1 bază de date cu oportunitățile
de practică disponibile

60 de studenți au facut practică în
cadrul firmei simulate

Realizare de parteneriate
viabile cu agenti economici,
ONG_uri si institutii publice

Realizarea unor protocoale de
colaborare care sa includa si realizare
de stagii de practica

Implicarea unui numar de 40 de
studenti

Protocol cu Institutl Francez cluj,
Gina Butiuc Designer - 25 studenti
Protocol Crucea Rosie- 50 studenti
4 studenti stagiu de 6 luni
D'Avantage

Realizarea de stagii de
pracică pentru studenți și
consilierea acestora

Colaborarea cu insitutții de profil

Implicarea unui număr de 20 de
studenți

Parteneriat CORA - 30 studenti
POSDRU 1937358 – 35 de studenti
implicate

POSDRU
1937358
POSDRU
156058

Lect. dr.
Corina
Rotar,
Lect. dr.
Veronica
Ilieș
Lect. Dr.
Anișoara
Pavelea
Asist. Dr.
Paul
Farcas
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Departamentul de Jurnalism
2.1. Diversificarea
posibilităților de practică a
studenților
2.2. Optimizarea stagiilor
de practică prin plasarea
studenților în
firme/instituții potrivite
specializării și preferințelor
lor
2.3. Facilitarea procesului
de desfășurarea a stagiilor
de practică și
îmbunătățirea calității
acestora
Diversificarea posibilităților
de practică a studenților

Participarea studentilor sectiei la
proiectul POSDRU „Practică pentru
un loc de muncă în mass-media”
Work-shop-uri in colaborare cu
EURANET si MICROEUROPA

Număr de studenți implicați

Publicarea online și actualizarea
periodică a oportunităților de
practică disponibile

1 bază de date cu oportunitățile
de practică disponibile

Realizarea practicii
studentesti

Vizite organizate/practica la institutii
guvernamentale de interes pentru
specializarea de stiinte politice

Participarea studentilor sectiei la
proiectul POSDRU „Practică pentru
un loc de muncă în mass-media”
Departamentul Științe Politice

Lect. Dr.
Viorel
Nistor
Lect. dr.
Cristina
Nistor
Lect. dr.
Rares
Beuran
Lect. dr.
Rares
Beuran

Număr de studenți implicați

Număr de studenți implicați

Lect. dr.
Györffy
Gábor
Lect.dr.
Cynthia
Curt

School of Public Health
Creșterea procentului de
studenți plasați în practică în
cadrul unor firme/instituții
relevante în domeniu

Inițierea și dezvoltarea de
parteneriate cu diferite instituții
din sectorul public și privat

10% studenți față de anul
anterior

Realizat – Centrul de Mediu și
Sănătate (1 student)

Optimizarea stagiilor de

Organizarea de întruniri,

2 evenimente (1/semestru)

Realizat

Mara
Timofe,
PhD (c)
Mara
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practică prin plasarea
studenților în firme/instituții
potrivite specializării și
preferințelor lor
Facilitarea procesului de
desfășurarea a stagiilor de
practică și îmbunătățirea
calității acestora

seminarii, discuții, pe teme legate
de practica profesională pentru a
oferi asistență și consiliere
studenților
Publicarea online și actualizarea
periodică a oportunităților de
practică disponibile
Aplicarea unui chestionar de
evaluare a satisfacției studenților
privind stagiile de practică

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Publicații științifice
Scrierea și depunerea spre publicare
a minim 10 articole științifice în
reviste ISI sau BDi
Participarea la conferințe
Scrierea și trimiterea a 5-6 rezumate
stiintifice
pentru participarea la conferințe
naționale și internaționale
Creșterea numărului de
Scrierea și depunerea către finanțare
granturi, în calitate de
a cel puțin 15 granturi (proiecte) de
coordonator sau partener
cercetare
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Realizare plan de cercetare
în departamente

Stabilirea directiilor de cercetare pe
departamentul de Comunicare,
Relații Publice și Publicitaate

Timofe,
PhD (c)

1 bază de date cu oportunitățile
de practică disponibile

Realizat

35% dintre studenții care au
efectuat un stagiu de practică au
completat chestionarul

Realizat - Evaluare calitativă –
raport de practică specific SPH

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării obiectivului

min. 10 articole ştiinţifice

Realizat 12 articole științifice

min. 6 prezentări conferințe
naţionale şi internaționale

Participare la 6 conferințe
naționale și internaționale

min. 2 granduri

Participare în 4 granduri de tip
POSDRU și PODCA

Raport de cercetare

1 Raport pentru identificarea
principalelor directii strategice de
cercetare

Mara
Timofe,
PhD (c)

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Lect. Univ.
Dr. Ioana
Iancu
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Dezvoltarea Centrului de
Cercetare în Comunicare,
Relații Publice și Publicitate

Stablirea de proiecte de cercetare și
coordonarea muncii studenților

10 lucrări studențești publicate la
CiSC (Conferința internațională în
Stiintele Comunicarii

Publicații științifice

Redactarea și publicarea lucrărilor

Participarea la conferințe
stiintifice
Participări în granturi

Participarea membrilor DCRPP la
conferințe științifice
Participări ale membrilor DCRPP în
granturi de cercetare
Organizarea de conferințe, lansarea
call-urilor de participare, înscriere
participanți.

Număr de publicați. Aproximativ
50 per departament
Număr de participări.
Aproximativ 40 per departament
5 granturi

Organizare de conferințe
științifice

Conferințe organizate,
4 per departament

Organizarea Săptămânii
Comunicării

Organizarea unei conferințe care
celebrează 10 ani de activitate
DCRPP

1 eveniment

Creșterea vizibilității a
revistelor editate în
Departamente

Creșterea vizibilității JSRI, Journal of
Media Research, Revista Transilvana
de stiinte ale comunicarii

Respectarea standardelor privind
politica editoriala; verificare si
evaluarea periodica a acestora

Organizarea de festivaluri

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

1 festival organizat

2 volume publicate la Editura
Accent (vol 1 cu 10 lucrari, vol 2 cu
8 lucrari)
2 volume Revista Transilvana de
Stiinte ale Comunicarii (volumele
contin in total 17 lucrari)

Prof. Univ.
Dr. Ioan
Hosu

Fonduri
proprii

28 lucrari publicate
Participarea la aproximativ 30 de
conferinte
6 granturi (Cost, CNCSIS-UEFISCDI
Idei, Pos-Mediu)
5 conferinte (ISCC - International
Students' Conference on
Communication, Conferinta
departamentului de maghiara si
germana)
SCIRI – 9 intruniri

DCRPP
DCRPP
DCRPP

Fonduri
proprii
DCRPP

1 eveniment
2000 RON

2000 RON

Fonduri
proprii +
sponsor
Iulius Mall

DCRPP

Realizat
DCRPP

Festival de publicitate

Fonduri
proprii +
sponsori

Prof. dr.
Delia
Balaban,
Asist.Dr.

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

Ioana
Lepadatu
Scrierea de proiecte
strategice POC
Luna Comunicării DCRPP

Aplicarea pentru proiecte și
parteneriate
Organizarea de conferințe și
sărbătorirea a 10 ani DCRPP

Aprox. 2 proiecte depuse

Ateliere tematice cu
participarea studnetilor,
cadrelor didactice si a
mediului de afaceri
Departamentul de Jurnalism

Diseminarea rezultatelor cercetarii si
a celor mai bune proiecte realizate in
cadrul proiectului privind dezvoltarea
spritului antreprenorial

4 evenimente

3.1. Initierea unor seminarii
de cercetare in cadrul
Centrului de Cercetare a
Sistemelor si limbajelor
Media pe 2015

Seminarii de cercetare

1 seminar/luna

3.2. Dezvoltarea unei
componente strategice de
cercetare avansata
3.3. Publicații științifice

Dezvoltarea Școlii Doctorale

Cu 4 studenti mai multi

Elaborarea și depunerea spre
publicare a minim 10 articole
științifice în reviste ISI sau BDI
Scrierea și trimiterea a 5-6 rezumate
pentru participarea la conferințe
naționale și internaționale

min. 10 articole ştiinţifice

3.4. Participarea la
conferințe stiintifice

2 proiecte depuse dar neacceptate

DCRPP

1 eveniment
1 eveniment

min. 10 prezentări conferințe
naţionale şi internaționale

4 evenimente organizate

2000 RON

2000 RON

Fonduri
proprii +
sponsor
Iulius Mall
POSDRU
1937358

DCRPP

Conf.
Univ. Dr.
Ioan Hosu

Prof. dr.
Elena
Abrudan
Conf dr
Tibori
Szabo
Zoltan
Prof. dr.
Ilie Rad
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3.5. Dezvoltarea programe
de cercetare comune cu
universitati internationale
de prestigiu

3.6. Creșterea numărului
de granturi, în calitate de
coordonator sau partener

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

Parteneriate cu Universite Paris 8,
Universitat Pompeu Fabra Barcelona,
Westminster University, Danish
School of Media and Journalism
(DMJX), Linnaeus University Sweden
Scrierea și depunerea către finanțare
a cel puțin 4 granturi (proiecte) de
cercetare

Production de l’information et
pratiques journalistiques en
Europe/News making and
journalistic practices in Europe
Camaret-sur-Mer, septembrie
2012; Camaret-sur-Mer,
septembrie 2013; Camaret-surMer, septembrie 2014
Proiect de cercetare Erasmus
multinaţional: Integrated
journalism in Europe Octombrie
2012 – iulie 2015

Conf. dr.
Andreea
Mogos

Conf. dr.
Andreea
Mogos

3.7. Stimularea centrelor
de cercetare performante,
capabile sa produca
rezultate vizibile si sa se
autofinanteze

Dezvoltarea Centrului de Cercetare a
Sistemelor si Limbajelor Media (J),
Centrul Media UBB

Domeniile cercetarii: Cultura
vizuala, Comunităţi virtuale şi
jurnalismul participativ, Structuri
şi sisteme new media, Legislaţie
media europeană, Evoluţia
limbajului journalistic

Prof. dr.
Elena
Abrudan;
Conf. dr.
Tibori
Szabo
Zoltan

3.8. Dezvoltarea unor
reviste de prestigiu
international

Revista cotata BDI

Studia Universitatis Babes-Bolyai;
Ephemerides

Prof. dr.
Elena
Abrudan
Lect dr
Sînziana

Journal of Media Research
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Jurău
3.9. Creșterea vizibilității a
Actualizarea și promovarea paginii de
revistei Me.dok (Media –
internet a revistei, donatii, schimburi
Istoria presei –
internationale
Comunicare)
Departamentul Științe Politice
Stimularea centrelor de
cercetare performante,
capabile sa produca
rezultate vizibile si sa se
autofinanteze

Dezvoltarea unor reviste de
prestigiu international
Dezvoltarea unei
componente strategice de
cercetare avansata

Continuarea activitatilor centrelor de
cercetare existente
Centrul pentru Studiul Democratiei
(CSD)

Număr de schimburi, prezente în
institutii de profil

Lect. dr.
Györffy
Gábor

Rapoarte de cercetare - 1 (CSD)
Policy briefs – 4 (CSD)
Analize si opinii - 14 (experti CSD)
Dezbateri publice – 3
Prelegeri ale unor invitati din afara
UBB – 11

Centrul de Analiza Politica
Europolis

Scoala doctorala Stiinte Politice si
Comunicare

Prof. dr.
Gabriel
Badescu

Dr.
George
Jiglau
Abilitare conf. Dr. Cosmin Marian
Carti si capitole publicate in edituri
recunoscute international - 5
Carti publicate edituri recunoscute
CNCSIS - 3
Articole publicate in reviste
recunoscute ISI - 4
Lucrari publicate in conferinte
stiintifice internationale cotate -ISI
si ale asociatiilor profesionale - 1
Lucrari publicate in conferinte
stiintifice internationale neindexate
BDI - 2

Prof. dr.
Gabriel
Badescu

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

Cercetare in domenii de
interes crescut pentru
comunitate

School of Public Health

Membrii departamentului sunt
implicati in proiecte de cercetare
colaborative cu institutii ale
societatii civile (ONG-uri, asociatii,
etc.) si publica in reviste de prestigiu,
precum si in initiative editoriale in
colaborare cu alte universitati, din
tara si strainatate

Articole publicate in reviste
recunoscute BDI - 5
Proiecte nationale – 7 (din care 2
castigate in 2015)
Proiecte internationale – 2
Reprezentări in academii si
organizatii profesionale – 4
Reprezentări in sfera publica – 8
Membru in colective editoriale
internationale – 5
Membru in colective editoriale
nationale: - 7
Doua proiecte PNII-RUTE castigate
in competitia 2015
Raising awareness for development
cooperation. The role of
universities, finantat de Ministerul
Afacerilor Externe prin Programul
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
(2015-2016, in desfasurare).
Ghid de bune practici „Ghid de
abordare și rezolvare a conflictelor
de natură identitară”
Colaborare cu PATRIR (studiu)
„Prevenirea Abandonului Scolar
si a Parasirii Timpurii a Scolii”
(studiu, colaborarea cu Fundatia
Worldvision)

Cerc.dr.
Daniela
Angi
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Publicarea a 7 articole
științifice în reviste cu
factor de impact

Scrierea și depunerea spre publicare
a minim 10 articole științifice în
reviste cu factor de impact

7 articole/2015

17 articole

#2 participanți/2015

#1 participant

Scrierea și trimiterea a 5-6 rezumate
pentru participarea la conferințe
naționale și internaționale

Minim 10 participări/2015
Minim 20 prezentări conferințe
internaționale

9 participări conferințe
23 prezentări conferințe
internaționale

Scrierea și depunerea către finanțare
a cel puțin 15 granturi (proiecte) de
cercetare

Minim 15 granturi/2015

18 granturi depuse

Facilitarea participării la un curs de
scriere de granturi pentru studenți și
asistenții de cercetare
Organizarea unei conferinte
stiintifice internationale

#1 participant/2015

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Prof. Dr.
Cătălin O.
Baba

Facilitarea participării la un curs de
pregătire pe domeniul sănătății
publice adresat tehnicienilor și
asistenților de cercetare
Participarea la 10
conferinte naționale și
internaționale din țară și
din străinătate
Creșterea numărului de
granturi, în calitate de
coordonator sau partener

Organizarea de conferinte
stiintifice

Cel puțin 1 conferință
internationala/2015

1 conferință:
ICONIC http://publichealth.ro/index.php/ic
onic-2015/

8000 EUR

9000 EUR

Granturi

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Prof. Dr.
Cătălin O.
Baba

5000 EUR

4662 EUR

Granturi
capacități

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Prof. Dr.
Cătălin O.
Baba,
Alexandra
Sidor
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4. STUDENȚI
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Creșterea numărului de
Derularea activitatilor de promovare si
studenți comparativ cu
informare privind programul educational
anul precedent, la nivel
Activitatile organizate în timpul Săptămânii
licență şi masterat
Altfel, și Open House Days
Alte activitati mentionate in sectiunea
Comunicare si PR
Înrolarea a cel putin 25
Derularea activitatilor de promovare si
studenti în plus la nivel
informare privind programul educational
master în promoția 2015 2017
Alte activitati mentionate in sectiunea
Comunicare si PR
Creșterea numărului de
Activitati de promovare şi atragere studenţi
studenți străini non-UE
nonUE
Dezvoltarea activităților
extracuriculare

Organizarea a cel puțin unui training cu
studenții înrolați la nivel licență, in prima
lună a anului universitar

Cuantificarea
Obiectivului
Cel puțin +30 studenți la
nivel licență în promoția
2015 - 2018

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

POSDRU
136854

Conf.
Univ. dr.

Același număr de studenți la licență
comparativ cu 2014
creștere cu 5 % a studenților de la
masterat comparativ cu 2014

Minim 25 de studenți
înrolați în plus în
programul de masterat

creștere cu 5 % a studenților de la
masterat comparativ cu 2014

Minim 3 studenți străini
înrolați în programele de
licență și masterat
#1 training

participare a 5 studenți străini prin
programul ERASMUS

Minim 4 evenimente/an
Organizarea de evenimente pentru studenți:
Deschiderea anului școlar, treasurehunt, etc.
cluburi de studenţi
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Implicarea studenților in
Implicarea studențiilor în indentificarea
proiecte de cercetare
nevoilor și competențelor antreprenoriale

Cuantificarea
realizării obiectivului

10 interviuri luate,
workshop-uri organizate

Organizarea a 3 conferințe
științifice pentru studenții de la
licență
Organizare de 2 activități culturale
extracurriculare pentru studenți:
CinemaAP și Boardgames

Realizat
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necesare acestora

Asistarea studenților în
scrierea de proiecte
Com;on, Cluj Youth Capital
2015
Dezvoltarea centrului de
consiliere pentru student
Oferirea de servicii de
consiliere în carieră pentru
toţi studenţii interesaţi
Inventarierea datelor
despre alumni, actualizarea
datelor de contact ale
allumni
Workshop-uri și întâlniri cu
absolvenții
Dezvoltarea cluburilor
studențești existente:
punerea la dispoziție a
facilităților
departamentului
studenților care activează
în cluburi
Implicarea studentilor in
campania de publicitate a
facultatii: filme de

Coordonarea studenților în aplicarea pentru
finanțarea proiectelor

2 proiecte depuse

3 proiecte depuse, 1finantat

Oferirea de consiliere și orientare în carieră
studenților
Oferirea de consiliere și orientare în carieră
studenților

Număr de studenți
consiliați
Număr de studenți
consiliați

60 studenti consiliati, 35 de la dep.
De comunicare

POSDRU
1937358

35 de studenti consiliati

POSDRU
1937358

Update al informațiilor despre absolvenți

Baza de date cu contacte

Realizat

4000 RON

4000 RON

fonduri
Com'on
Cluj

POSDRU
136854
Întâlniri săptămânale cu absolvenții

Număr de workshop-uri

5 workshopuri

Susținerea clubului de Anime și cultură
Japoneză, Clubului de Photoshop, Clubului
de Producție Video

4 cluburi susținute

Realizat

Implicarea pentru promovarea DCRPP și a
facultății

20 de studenți implicați

31 de studenti au promovat DCRPP
in 16 licee din 12 orase si au
distribuit 1.300 de pliante

POSDRU
1937358

Ioan
Hosu,
Lect Univ.
Dr Mihai
Deac
Asist.cerc.
drd.
Lorina
Culic
Anișoara
Pavelea
Anișoara
Pavelea
Lect. Univ.
Dr. Mihai
Deac
Anișoara
Pavelea
DCRPP

DCRPP
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promovare, materiale
tipărite și evenimente de
promovare la care participă
studenții
Implicarea studenților în
activități ce vizează relația
facultate-comunitate
Implicarea unor
lideri/practicieni in
activitățile didactice ale
departamentelor
Oferirea de internship-uri
stuenților la Directția de
Comunicare și Imagine UBB
Departamentul de Jurnalism
4.1. Creșterea numărului
de studenți internationali
fata de anul precedent, la
nivel licență şi masterat

4.2. Inscrierea a cel putin
10 studenti în plus la nivel
master în promoția 2015 2017
4.3. Dezvoltarea
activitatilor

Implicarea studenților.
Campanii CSR

Aproximativ 50 de
studenși implicați

Ralizat

Lansarea de invitații și colaborări cu
practicieni și antreprenori

Aprox. 4 prelegeri

6 prezentari si workshop-uri

Internship-uri studenți

5 studenți implicați

Derularea activitatilor de promovare si
informare in comunitatea internationala
academica privind programul educational
Realizarea de filme de promovare, materiale
tipărite și evenimente de promovare la care
participă studenți

+ 10 studenti

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

Derularea activitatilor de promovare si
informare privind programul educational

+ 10 studenti

Prof. dr.
Elena
Abrudan

Utilizarea studiourilor Radio, TV, redacției de
presă scrisă; Fotoclubul 50mm FSPAC, Clubul

Photo Happening; Photo
Happening de primăvară;

Conf. dr.
Andreea

5 studenti au fost in internship la
Directia Comunicare si PR, UBB

Lect. Univ.
Dr.
Veronica
Ilieș
DCRPP

Lect. Univ.
Dr. Corina
Rotar
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extracurriculare:
promovarea cluburilor
studentesti în diverse
domenii

Studențesc de Photoshop, Club de debate,
Clubul de istorie media (J)
Clubul Studențesc de Photoshop, Club de
debate, Clubul de istorie media (J)

Organizarea de workshopuri și excursii de
studii cu participarea unor invitații jurnalisti

4.4. Dezvoltarea serviciilor
de consiliere pentru
studenti

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

Participarea studenților la excursia de studii
de la Budapesta, organizat în colaborarea cu
ELTE
Consiliere științifică în vederea elaborării
tezelor finale de licență și de masterat
Stabilirea strategiei de comunicare cu
absolvenţii (J)
Inventarierea datelor existente despre
absolvenţi (J)
Actualizarea datelor de contact prin mijloace
specifice (reţele sociale şi profesionale) (J)
Workshop-uri cu absolvenţii (J)
Consiliere profesionala a studentilor

Diseminarea informaţiilor către comunitate
şi către mediul academic (J)
Atragerea de surse de finanţare externe,
prin scrierea unui proiect cu finanţare de la
bugetul local (J)

Photo Welcome to FSPAC;
Expoziții fotografice;
Dezbateri, activități
sportive în aer libere,
conferințe, strategii de
dezvoltare comunitară
(pentru comuna Beliș)
Cel puțin unul

Mogoș
Dr Rareș
Beuran
Lect dr
Costina
Andrei
Dr.
Sînziana
Jurău

Număr de studenți

1
1
O strategie de
comunicare
Practicile profesionale
jurnalistice

Dr Adela
Fofiu
Dr. Viorel
Nistor;
Dr. Rares
Beuran
Lect. Dr.
Cristina
Nistor
Conf. dr.
Mihaela
Muresan
Prof. dr.
Elena
Abrudan
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4.6. Implicarea studenților
în activitatea de cercetare

4.7. Dezvoltarea
activitatilor
extracurriculare

Participarea reprezentantilor studentilor la
intalnirile periodice organizate la nivelul
departamentului si in Consiliul FSPAC
Participarea la sesiunea de comunicării
științifice a studenților
Implicarea studentilor in activitatile initiate
la nivelul centrelor de cercetare: CCSLM si
CMUBB
Implicarea studentilor in proiecte realizate in
colaborare cu Institutii media si de cultura
locale sau nationale.

Minim 20 studenți
Minim 25 studenti

Minim 20 studenti

Oferirea de oportunitati prin care studentii
sa initieze si sa realizeze proiecte individuale
sau de grup in cadrul studiourilor media ale
departamentului

Minim 25 studenti

4.8. Dezvoltarea
activitatilor
extracurriculare

Organizarea de și excursii de studii cu
participarea unor invitații jurnalisti

Cel puțin unul

4.9. Implicarea studentilor
in campania de publicitate
a facultatii

Realizarea de filme de promovare, materiale
tipărite și evenimente de promovare la care
participă studenți

Departamentul Științe Politice

Elena
Abrudan
Andrei
Costina
Rares
Beuran
C-tin
Trofin
Lect. dr.
Györffy
Gábor
Lect. dr.
Györffy
Gábor
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Implicarea permanenta a
studentilor in
managementul si in
activitatile principale ale
facultatii
Diseminarea informaţiilor
către comunitate şi către
mediul academic

Promovarea
departamentului, cu
implicarea actualilor
studenti

Intalniri periodice cu reprezentantii
studentilor

Continua seria de prezentări săptămânale a
CSD ȋn cadrul căreia cadre didactice,
cercetători și masteranzi au contribuții
legate de proiecte ȋn derulare sau finalizate,
lucrări pentru conferințe, articole stiințifice
aflate ȋn lucru.
Conceperea de materiale de promovare a
departamentului in mediul offline (elaborare
de brosuri, pliante, afise,filmulete pe diverse
teme de interes pentru elevi sau profesori
de liceu, prezentari Powerpoint)
Conceperea unei strategii de promovare a
departamentului in licee
Conceperea de materiale si mesaje de
promovare a departamentului in mediul online (website, retele de socializare, grupuri si
platforme online)
Scoala Atfel – organizarea Zilelor deschise
ale departamentului prin invitarea elevilor
de liceu in cadrul facultatii/ Simularea de
campanii electorale si alegeri parlamentare /
simulare joc utilizat in programele de
dezvoltare comunitara/ simulare intalnire
consiliu local

Minim 2
intalniri/semestru

100%
Lect. dr.
Petruta
Teampau

Asist. Dr.
Toma
Burean
Ziua portilor deschise (linia
maghiara)
Curs de leadership civic pentru
liceeni (linia maghiara)
Club de politica actuala cu studentii
(linia maghiara)
Shoebox
Seara studentilor SP (decembrie
2015)
Ziua stiintelor politice la FSPAC
(martie 2015)
Cursuri pentru studenti americani
Off Campus in colaborare cu
Fundatia Noi Orizonturi
Scoala de vara de Metode aplicate
in stiintele sociale ( 5 profesori, 9
module de predare timp de 6 zile;
24 de participanti din Cluj (FSPAC,

Lect. dr.
Sata Kinga

Lect. Dr.
George
Jiglau
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FSEGA, Studii Europene, ONG-uri
locale), Iasi, Bucuresti; 9.200 de lei
colectati din taxele de participare)
Dezvoltarea serviciilor de
consiliere pentru studenti

School of Public Health
Creșterea numărului de
studenți comparativ cu
anul precedent, la nivel
licență

Înrolarea a cel putin 15
studenti la nivel master în
promoția 2015 - 2017

Creșterea numărului de
studenți străini non-UE

Accesarea permanentă a platformei
UBBStudJobs
Acordarea de fonduri pentru burse sociale
studenţilor cu situaţie financiară precară şi pentru
ajutoare sociale
Acordarea de facilităţi studenţilor; organizarea
de evenimente şi acţiuni cu caracter social
Derularea activitatilor de promovare si
informare privind programul educational

Prof. dr.
Gabriel
Badescu

Cel puțin 30 studenți la
nivel licență în promoția
2015 - 2018

Nerealizat

Minim 15 studenți înrolați
în programul de masterat

Nerealizat – programul de master
începe în 2016

Realizat

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș

Activitatile organizate în timpul Săptămânii
Altfel, și Open House Days
Alte activitati mentionate in sectiunea
Comunicare si PR
Derularea activitatilor de promovare si
informare privind programul educational
Alte activitati mentionate in sectiunea
Comunicare si PR
Activitati incluse in sectiunea 8. Comunicare
si PR si 9. Relatii internationale

Minim 10 studenți străini
înrolați în programele de
licență și masterat

3 studenți

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Elena
Bozdog

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

PhD(c)
Dezvoltarea activităților
extracuriculare

Organizarea a cel puțin unui training cu
studenții înrolați la nivel licență, in prima
lună a anului universitar

#1 training

Nerealizat

Organizarea de evenimente pentru studenți:
Deschiderea anului școlar, treasurehunt, etc.

Minim 4 evenimente/an

4 evenimente

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.1. MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Creșterea gradului de
Realizarea unei întâlniri anuale împreună cu
participare a mediului
comisia Career Board deja existentă în
economic în procesele de
scopul de a afla necesitățile pieței de muncă
definire a competențelor și și a stabili eventuale posibilități de adaptare
curriculei universitare, în
a ofertei educaționale la aceste cerințe
vederea corelării cererii
pieței cu oferta
educațională
Continuarea activităților
Update la informația disponibilă pe site-ul
legate de buna funcționare
publichelath.ro a fiecărui membru din
a Career Board și Advisory
Career Board, Advisory Board
Bord SPH
Diseminarea evenimentelor organizate în
cadrul departamentului de Ap către membrii
Career Board și Advisory Board

Cuantificarea
0biectivului

Cuantificarea
realizării obiectivului

1 întalnire/an

nerealizat

Disponibilitatea
informațiilor pe site

realizat indicatorul

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș

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

Crearea de noi parteneriate
cu mediul privat pentru
viitoare proiecte de
cercetare

Organizarea a trei întâlniri pe Skype cu
membrii Advisory Board

#3 întâlniri pe Skype/an

Update la informația cuprinsă în mapa de
prezentare dezvoltată pentru membrii
Career Board ce include un raport de
cercetare la zi, , lista cu membrii, și o
descriere a Career Board
Diseminarea rezultatelor cercetării către
mediul privat prin e-mail

#1 mapă de prezentare

Stabilirea de noi contacte prin participarea la
evenimente organizate pentru mediul privat,
e.g. Cluj HUB
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Continuarea colaborării cu
Poliția Municipului ClujNapoca
Realizarea de studii,
cercetari si evenimente cu
ONG-uri
Colaborare cu Centrul
Comunitar Cluj
Colaborarea cu ARIES,
asociații profesionale și
centre comunitare
Colaborarea cu Institutul
Cultural Francez și Centrul
German

Minim 2 rapoarte de
cercetare trimise/an

realizat indicatorul

Minim 10 noi contacte
stabilite/an

Oferirea de cursuri și consultanță pentru
imaginea acestora

1 colaborare

Nerealizat

Cercetări, colaborări

2 colaborări

Realizat

Conf.
Univ. dr.
Ioan Hosu
DCRPP

Continuarea parteneriatului

1 colaborare

Stabilirea de noi colaborări

1 colaborare

Stabilirea unor strategii de PR, workshop-uri
studenși

2 colaborări

Realizat
Realizat
12 studenti au realizat o campanie
de imagine pentru Mediateca
Institutului Francez Cluj

DCRPP
DCRPP
Lect. Univ.
Dr. Corina
Rotar

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

Departamentul de Jurnalism
5.1. Implicarea unor lideri
ai comunitatii/
practicieni in activitati de
predare

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

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 ClujNapoca (J)
Semnarea de parteneriate in vederea
implicarii in activitatile de predare (J)
Proiect in parteneriat cu Societatea Culturala
Lucian Blaga (J)
Proiect in colaborare cu Uniunea Scriitorilor
Romani- filiala Cluj (J)

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, M.
Toma,
Lucian Blaga. Imagine si
Cuvant (realizarea
platformei online)
Scriitorii clujeni. (+ 10
Inverviuri – realizarea
platformei online)

Prof dr
Elena
Abrudan
Dr Rareș
Beuran

Prof. Dr.
Elena
Abrudan
Drd Paul
Boca
Alexandru
Dorofte

Departamentul Științe Politice
Dezvoltarea si mentinerea
unor relatii privilegiate cu
ONG-uri apropiate de
domeniile de interes ale
FSPAC pentru promovarea
valorilor comunitatii

Realizarea de studii si cercetari in
colaborare cu ONG-uri locale si nationale:
Fundatia Noi Orizonturi
Fundatia Danis
Centrul Ratiu Pro Democratie
Pro Vobis
Fundatia pentru Dezvoltare comunitara
CENPO
Autism Transilvania
CRDE
World Vision

Cerc.dr.
Daniela
Angi

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

Implicarea unor lideri ai
comunitatii/practicieni in
activitati de predare

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
Centru de Resurse pentru Participare
Fundatia Jakabffy Elemer
Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai
ONG-urilor locale si prezentarea ofertei
acestora de voluntariat pentru studenti.

Prof. dr.
Gabriel
Badescu

Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai
principalelor partide politice si prezentarea
ofertei acestora pentru student
School of Public Health
Creșterea gradului de
participare a mediului
economic în procesele de
definire a competențelor și
curriculei universitare, în
vederea corelării cererii
pieței cu oferta
educațională
Continuarea activităților
legate de buna funcționare
a Career Board și Advisory
Bord SPH

Realizarea unei întâlniri anuale împreună cu
comisia Career Board deja existentă în
scopul de a afla necesitățile pieței de muncă
și a stabili eventuale posibilități de adaptare
a ofertei educaționale la aceste cerințe

1 întalnire/an

Realizat

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș

Update la informația disponibilă pe site-ul
publichelath.ro a fiecărui membru din
Career Board, Advisory Board

Disponibilitatea
informațiilor pe site

Realizat

Mara
Timofe,
PhD(c)

#3 întâlniri pe Skype/an

Realizat – întâlniri face-to-face

Diseminarea evenimentelor organizate în
cadrul SPH și CHPPH către membrii Career
Board și Advisory Board
Organizarea a trei întâlniri pe Skype cu
membrii Adisory Board

#1 mapă de prezentare

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

Nerealizat

Crearea de noi parteneriate
cu mediul privat pentru
viitoare proiecte de
cercetare

Update la informația cuprinsă în mapa de
prezentare dezvoltată pentru membrii
Career Board ce include un raport de
cercetare la zi, SPH Magazine, lista cu
membrii, și o descriere a Career Board
Diseminarea rezultatelor cercetării către
mediul privat prin e-mail
Stabilirea de noi contacte prin participarea la
evenimente organizate pentru mediul privat,
e.g. ClujHUB

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.2. RELAȚIA CU ALUMNI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Menținerea relației alumnimediu universitar

Minim 2 rapoarte de
cercetare trimise/an

CHPPH

Nerealizat

Minim 10 noi contacte
stabilite/an

Cuantificarea
obiectivului

Cuantificarea
realizării obiectivului

Crearea unui grup de discuții online compus
din studenții absolvenți ai programului
universitar

1 forum Google Group

nerealizat

Realizarea unei întâlniri anuale cu studenții
absolvenți ai programului universitar

1 întalnire/an

organizat 1 eveniment/
întâlnire

Publicarea de articole cu privire la diferite
activități profesionale desfășurate de
alumni, pe siteul web al departamentului și
pe paginile aferente diferitor rețele de
socializare

Minim 10 articole

nerealizat

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

Creșterea gradului de
comunicare alumni-mediul
universitar în vederea
adaptării ofertei de
învățământ la cerințele
pieței
Implicarea alumni în
procesul de integrare a
studenților pe piața muncii

Aplicarea unui chestionar destinat să
evalueze opiniile foștilor studenți ulterior
angajați, cu privire la competențele
dobândite prin intermediul programului
universitar și dificultățile întâlnite la
aplicarea lor în practică
Plasarea de studenți în stagii de internship
coordonate de alumni ulterior angajați

Organizarea unor sesiuni de prezentări ce au
ca scop împărtășirea cunoștințelor și
experiențelor dobândite de către alumni pe
piața muncii
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Urmărirea inserției pe
piața forței de muncă a
absolvenților FSPAC

Realizarea de cercetări de piață și interviuri
cu absolvenții, studenții și antreprenorii

70% din alumni angajați
vor completa chestionarul

realizat

Cel puțin 3 stagii de
internship

realizat

Cel putin 5 prezentări

Rapoarte și lucrări de
cercetare

realizat

3 rapoarte realizate

POSDRU
136854

Realizarea unei cercetări
de piață pentru evaluarea
satisfacției absolvenților
legate de curriculă

Realizarea de anchete telefonice și anchete
online

Rapoarte și lucrări de
cercetare

10 cercetari de piata,
4800 de chestionare cati aplicate in
parteneriat

POSDRU
136854

Conf.
Univ.
Dr.Ioan
Hosu,
Asist.
Cerc.drd.
Lorina
Culic
Conf.
Univ.
Dr.Ioan
Hosu,
Asist.
Cerc.drd.
Lorina

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

Culic
Continuarea și dezvoltarea
strategiei de comunicare
cu allumni

Comunicarea cu allumni și centrul CCarma

Număr de persoane
contactate

20 de persoane contactate

POSDRU
1937358

Inventarierea datelor
Update al informațiilor despre absolvenți
despre alumni, actualizarea
datelor de contact ale
allumni
Departamentul de Jurnalism

Bază de date cu contacte

5.1. Cooperarea cu Centrul
de Carieră, Alumni și
Relația cu Mediul de
Afaceri

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

1

Jurizarea competitiilor sutdentesti in
colaborare cu presa locala, nationala si
internationala

Sesiunea știintifica anuala
a studentilor jurnalisti (J)

Workshopuri in colaborare cu Decât o
revistă

Europa Jurnaliştilor în
amfiteatre", ediția din
2013 (locul I, II)
Zapping Jurnalism UBB
Cluj-Napoca

In colaborare cu APPC

Lect. Univ.
Dr.
Anișoara
Pavelea,
Asist.
Cerc.drd.
Lorina
Culic

o baza de data realizata
POSDRU
1937358

Jurnalismul narativ: Cum

Lect. dr.
Gyorffy
Gabor
Lect. dr.
Mihaela
Muresan
Prof. dr.
Elena
Abrudan
Drd Paul
Boca
Dr Rares
Beuran
Prof. dr.
Elena

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

sa spui scrii povesti de
impact

Abrudan;
Conf dr
Mihaela
Mureșan
Lect. dr.
Andrei
Costinaș
Dr Claudia
Chiorean

Concursul anual Premiile
studenților jurnalisti
Work-shop-uri in colaborare cu EURANET si
MICROEUROPA

Jurnalisti radio in mediul
online

Departamentul Științe Politice
Dezvoltarea asociatiilor
alumni

Dezvoltarea asociatiilor
alumni

Stabilirea strategiei de comunicare cu absolvenţii
Revizuirea datelor existente despre absolvenţi in
baza de date
Actualizarea datelor de contact prin mijloace
specifice (reţele sociale şi profesionale): LinkedIn,
Facebook
Workshop-uri cu absolvenţii

Lect. dr.
Petruta
Teampau
Lect. dr.
Petruta
Teampau

School of Public Health
Menținerea relației alumnimediu universitar

Crearea unui grup de discuții online compus
din studenții absolvenți ai programului
universitar

1 forum Google Group

Realizarea unei întâlniri anuale cu studenții
absolvenți ai programului universitar

1 întalnire/an

Publicarea de articole cu privire la diferite

Minim 10 articole

Realizat – alumini@publichealth.ro

Realizat

CHPPH

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

Creșterea gradului de
comunicare alumni-mediul
universitar în vederea
adaptării ofertei de
învățământ la cerințele
pieței
Implicarea alumni în
procesul de integrare a
studenților pe piața muncii

activități profesionale desfășurate de
alumni, pe siteul web al departamentului și
pe paginile aferente diferitor rețele de
socializare
Aplicarea unui chestionar destinat să
evalueze opiniile foștilor studenți ulterior
angajați, cu privire la competențele
dobândite prin intermediul programului
universitar și dificultățile întâlnite la
aplicarea lor în practică
Plasarea de studenți în stagii de internship
coordonate de alumni ulterior angajați
Organizarea unor sesiuni de prezentări ce au
ca scop împărtășirea cunoștințelor și
experiențelor dobândite de către alumni pe
piața muncii

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.3. FUNDRAISING
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Jurnalism
5.1. Implicarea studenţilor
Realizarea de materiale destinate promovării
voluntari în proiectele
(ex: Fotoreportaj si filmul de prezenatre al
desfăşurate de facultate în
comunei Beliş)
comunitate
Proiectul Scriitori Clujeni, în colaborare cu
USR si EMA

3 articole site, 3 articole facebook

70% din alumni angajați
vor completa chestionarul

Evaluare calitativă – focus group
CHPPH

Cel puțin 3 stagii de
internship

Nerealizat

Cel putin 5 prezentări

Nerealizat

Cuantificarea
Obiectivului
1 fotoreportaj
1 film

10 interviuri

Cuantificarea
realizării obiectivului

CHPPH

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
Prof. dr.
Elena
Abrudan
Dr Rareș
Beuran
Dr. Trofin

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

Cursuri de limbă română pentru studenții
internaționali din cadrul AIESEC

1

Debateri pe tematici europene cu Fundația
SHARE și cu Agenția de Dezvoltare Regională
Nord-Vest

1

Proiectul cultural Blaga. Imagine și cuvânt,
realizat în colaborare cu Societate Culturală
Lucian Blaga (depus în cadrul programului
Cluj Capitală culturală europeană)

1 proiect

6. MANAGEMENT – 6.1. FINANCIAR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Management financiar
axat pe rentabilitatea
cheltuielilor si pe utilizarea
responsabila a resurselor:
Încadrarea în bugetul de
venituri și cheltuieli
Aplicarea procedurilor de
achiziții publice

Realizarea contractărilor pentru proiectele
naționale
Depunerea la timp a documentației
necesare pentru realizarea achizițiilor
planificate

Prof. dr.
Mihaela
Mureșan
Dr Rareș
Beuran

Cuantificarea
obiectivului
4 contractări realizate
pentru proiectele
naționale

Prof. dr.
Elena
Abrudan

Cuantificarea
realizării obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

3 proiecte naționale

Listă de achiziții
definitivată

realizat

Rapoarte financiare
aprobate de administrație

realizat

Depunerea la timp a rapoartelor financiare
pentru proiectele naționale și internaționale

Proiecte
finanțate
prin
fonduri
naționale
și
internațio
nale

Departamentul de Jurnalism
Management financiar

Realizarea contractărilor pentru proiectele

Listă de achiziții

Proiecte

Prof.

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

axat pe rentabilitatea
cheltuielilor si pe utilizarea
responsabila a resurselor:
Încadrarea în bugetul de
venituri și cheltuieli
Aplicarea procedurilor de
achiziții publice
School of Public Health
Management financiar
axat pe rentabilitatea
cheltuielilor si pe utilizarea
responsabila a resurselor:
Încadrarea în bugetul de
venituri și cheltuieli
Aplicarea procedurilor de
achiziții publice

naționale
Depunerea la timp a documentației
necesare pentru realizarea achizițiilor
planificate

definitivată
Rapoarte financiare
aprobate de administrație

finanțate
prin
fonduri
naționale
și
internațio
nale

Depunerea la timp a rapoartelor financiare
pentru proiectele naționale și internaționale

Realizarea contractărilor pentru proiectele
naționale
Depunerea la timp a documentației
necesare pentru realizarea achizițiilor
planificate

4 contractări realizate
pentru proiectele
naționale

Realizat

Listă de achiziții
definitivată

Realizat

Rapoarte financiare
aprobate de administrație

Realizat

Proiecte
finanțate
prin
fonduri
naționale
și
internațio
nale

Depunerea la timp a rapoartelor financiare
pentru proiectele naționale și internaționale

6. MANAGEMENT – 6.2. INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Infrastructură de calitate:
Definitivare listă de achiziții pentru dotarea
infrastructurii departamentului de AP
Dotarea facultății cu

Cuantificarea
obiectivului
8 laptopuri
1 videoproiector

Cuantificarea
realizării obiectivului
realizat

Costuri
estimate
20 000
RON

Costuri
realizate

Sursă
finanţare
Proiecte
finanțate
prin

Elena
Abrudan
Lect. Dr.
Viorel
Nistor

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș
Prof. Dr.
Cătălin O.
Baba,
Ioana Rus,
PhD(c)

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

echipamente I

Derularea procedurii de achiziții
Întreținere constantă a echipamentului IT

realizat
1 zi pe saptama/1 reprez
al personalului IT va
desfasura activitati
specifice în cadrul
departamentului de AP

realizat

Dotarea cu 12 statii de
lucru; acces la VPN,
mobilier, licneta de
operare

12 statii de lucru

fonduri
naționale
și
internațio
nale

Acoperit
din
salariul de
baza

Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Call Center DCRPP in cadrul
FSPAC/ Centru de culegere
de date

Dotarea si darea in folosinta; instruirea
perosnalului care va asigura mentanta callului; training pentru studenti.

Mentinerea unei balante
pozitive

Optimizarea costurilor, evaluarea
permanenta a situatiei financiare a
departamentului, a liniilor si specializarilor

30.000
EUR

30.000
EUR

Parteneria
te cu
firme

Realizat

Conf.
Univ. Dr.
Ioan Hosu
Conf.
Univ. Dr.
Ioan Hosu

Departamentul de Jurnalism
Infrastructură de calitate
Dotarea facultății cu
echipamente I

Definitivare listă de achiziții pentru dotarea
infrastructurii departamentului de Jurnalism
Derularea procedurii de achiziții
Întreținere constantă a echipamentului IT

3 laptopuri
1 videoproiector
1 zi pe saptama/1 reprez
al personalului IT va
desfasura activitati
specifice în cadrul
departamentului de
Jurnalism

Proiecte
finanțate
prin
fonduri
naționale
și
internațio
nale

School of Public Health
Infrastructură de calitate
Dotarea facultății cu
echipamente I

Definitivare listă de achiziții pentru dotarea
infrastructurii SPH și a sediului CHPPH

8 laptopuri
1 videoproiector

Realizat

20 000
RON

Proiecte
finanțate
prin

Lect. Dr.
Viorel
Nistor
Lect. Dr.
andrei
Costina
Lect. Dr.
Rares
Beuran

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

Derularea procedurii de achiziții
Întreținere constantă a echipamentului IT

6. MANAGEMENT – 6.3. RESURSE UMANE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Angajarea unui statistician

Asigurarea unui flux de
interni pentru proiecte de
cercetare
Creșterea coeziunii între
membrii departamentului

1 zi pe saptama/1 reprez
al personalului IT va
desfasura activitati
specifice la sediul CHPPH

Cuantificarea
Obiectivului

Acoperit
din
salariul de
baza

Cuantificarea
realizării obiectivului

Câștigarea unui proiect de cercetare care să
asigure salarizarea unui statistician pe
parcursul implementării proiectului;
organizarea procesului de recrutare și
selecție.
Recrutare, selecție și mentorat pe perioade
de câte 3 luni pentru studenți la nivel de
licență/masterat din cadrul UBB

1 contract de angajare

1 contract de angajare pentru
postul de cercetator asistent

#6 internshipuri

realizat 6 intership

Organizarea unui teambuilding pentru staff

#1 teambuilding

Organizarea Christmas Party
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate

#1 Christmas Party

Dezvoltarea bazei
materiale a
departamentului sau
facultatii

5 statii de lucru, 1 server,
1 laptop, tabla interactiva,
info-kiosk

Dotarea cu birotica, calculatorea si
retelistica, o multifunctionala

fonduri
naționale
și
internațio
nale

Realizat

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

30.000
EUR

30.000
EUR

POSCCE,
parteneriat la
nivel UBB

Conf.
Univ. Dr.
Ioan Hosu

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

Departamentul de Jurnalism
6.1. Consolidarea legaturii
dintre department si
industria media

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

1

Organizarea de intalniri ale studentilor cu
profesionisti mass-media

2/semestru

6.2. Creșterea coeziunii
între membrii
departamentului
School of Public Health

Organizarea unui teambuilding pentru staff

#2 teambuilding (1/sem.)

Participare Christmas Party

#1 Christmas Party

Angajarea unui statistician

Câștigarea unui proiect de cercetare care să
asigure salarizarea unui statistician pe
parcursul implementării proiectului;
organizarea procesului de recrutare și
selecție.
Recrutare, selecție și mentorat pe perioade
de câte 3 luni pentru studenți la nivel de
licență/masterat din cadrul UBB
Organizarea unui teambuilding pentru staff

1 contract de angajare

#1 teambuilding

#3 teambuildinguri

Organizarea Christmas Party

#1 Christmas Party

Realizat

Asigurarea unui flux de
interni pentru proiecte de
cercetare
Creșterea coeziunii între
membrii departamentului

6. MANAGEMENT – 6.4. ASIGURAREA CALITĂȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică

Prof. dr.
Elena
Abrudan
Conf. dr.
Cristina
Nistor
Prof.dr.
Elena
Abrudan
Nerealizat
CHPPH

#6 internshipuri

15 internshipuri
CHPPH

Cuantificarea
obiectivului

Cuantificarea
realizării obiectivului

CHPPH

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

Optimizarea desfășurării
activităților de
management, cercetare și
educaționale în cadrul
departamentului
Evaluarea anuală a fiecărui
angajat la nivel de
departament, la nivelul
UBB

O ședință săptămânală la nivel de
departament, cu toți membrii
departamentului
Stabilirea agendei și a responsabililor pe
diverse activități
Evaluarea internă a staff-ului de către șeful
de departament

1 ședință organizată pe trimestru

#2 discuții pe an

2 discuții organizate (1 pe
semestru)

20 de interviuri realizate

Completarea activităților de cercetare pe
Managementul Cercetării, de fiecare angajat
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Revizuirea planurilor de
învăţământ
Evaluarea anuală a
cadrelor didactice
Creșterea sandardelor de
calitate privind
consolidarea programelor
de master
Departamentul de Jurnalism

Discuții cu studenenții, membri ai catedrei și
antreprenori
La final de semestru pe baza evaluarii directe
și pe academic.info
Evaluarea constantă a programelor
masterale

20 de interviuri cu
studenți și antreprenori
Numărul de evaluări
semestriale

6.1. Optimizarea
desfășurării activităților de
management, cercetare și
educaționale în cadrul
departamentului
6.2. Evaluarea anuală a
fiecărui angajat la nivel de
departament, la nivelul

O ședință lunara la nivel de departament, cu
toți membrii departamentului

1 sedinta/luna

Director
departament

#1 evaluare/an

Director
departament

Stabilirea agendei și a responsabililor pe
diverse activități
Evaluarea internă a staff-ului de către șeful
de departament

POSDRU
136854

DCRPP
DCRPP

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

UBB

Completarea activităților de cercetare pe
Managementul Cercetării, de catre fiecare
angajat

lunar

School of Public Health
Optimizarea desfășurării
activităților de
management, cercetare și
educaționale în cadrul
departamentului
Evaluarea anuală a fiecărui
angajat la nivel de
departament, la nivelul
UBB

O ședință săptămânală la nivel de
departament, cu toți membrii
departamentului

Realizat

Stabilirea agendei și a responsabililor pe
diverse activități
Evaluarea internă a staff-ului de către șeful
de departament

Realizat
#2 discuții pe an

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș

Realizat

Prof. Dr.
Răzvan M.
Cherecheș

Completarea activităților de cercetare pe
Managementul Cercetării, de fiecare angajat

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Actualizarea permanentă a
Actualizarea syllabus-urilor
syllabus-urilor pentru toate
programele/cursurile și
postarea lor pe site-ul
facultății
Actualizarea siteului FSPAC
Postarea de noi informații pe măsura
cu productiile media
apariției lor
realizate de
studenti,rezultatele

Cuantificarea
obiectivului
Numărul de evaluări

Număr de postări

Cuantificarea
realizării obiectivului
Realizat

Realizat
Pagina de Fb a Cisc (conferinta de
comunicare), Pagina de Fb a DCRPP

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

proiectelor de cercetare
Promovarea materialelor
produse de studenți –
dezvoltareaunei platforme
speciale pentru încărcarea
online a portofoliilor
studenților
Campania de promovare a
admiterii licenta și
masterat

Promovarea proiectelor studențești
(Blogdeseminar, Culturatorul, CRPedia)

Număr de postări

Nerealizat

Continuarea promovării departamentului

20 de afișe de promovare
+ campanie

Realizat

8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Dezvoltarea blogului SPH
Optimizarea comunicării
online (site, retele de
socializare, blog)

Dezvoltarea unui strategii
de comunicare si PR la nivel
de departament, pentru
creșterea vizibilității
departamentului

Cuantificarea
obiectivului
1 blog funcțional

Postarea zilnică a informațiilor pe cel puțin
un canal online

1 post pe zi

Derularea campaniilor de Google Adwords si
Facebook

Derularea campaniilor pe
8 luni (februarieseptembrie)

Utilizarea elementelor vizuale comune (logo,
semnatura, contact, culor, website, carti de
vizita, adresa email)

#1 newsletter

Dezvoltarea unui Newsletter institutional (#1
anual)

Cel puțin 1 articol
trimis/pe proiect sau

Cuantificarea
realizării obiectivului
postări săptămânale in fiecare
săptămână privind evenimentele
organizate de departament
realizat

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

31.12.201
5

actualizarea elementelor vizuale
ale departamentului
31.12.201
5
nerealizat

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

inițiativă
Diseminarea activităților de cercetare și
educaționale în presa locală
Diseminarea evenimentelor organizate în
cadrul departamenului, pe site-ul UBB
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Concepere de materiale de
Printarea de materiale de promovare pentru
promovare – broșuri, afișe,
DCRPP
fluturași produși pentru
promovarea
departamentelor și a
facultății, atât în țară cât și
internațional

realizat

Peste 2000 de flyere
printate, 100 de afișe,
1000 de broșuri de
promovare

Realizat

Derularea unor campanii
de promovare a
programelor de masterat

Promovarea masteratelor departamentului
prin printarea de materiale

Afișe printate

Realizat

Campanie de promovare în
mass media a
evenimentelor importante
în viața FSPAC
Promovararea
departamentului în licee,

Comunicate de presa trimise de Direcția de
Comunicare și Pr UBB

Număr de apariții în
presă. Aproximativ 10

10 communicate de presa
35 de articole

Promovare

Cel puțin 10 licee vizitate

16 licee vizitate, Linia maghiară: 9
licee vizitate în săptîmâna Școala

Asist.Univ.
Dr. Paul
Fărcaș,
Direcția
de
Comunica
re și Pr
UBB
Asist.Univ.
Dr. Paul
Fărcaș,
Direcția
de
Comunica
re și Pr
UBB
Centrul de
imagine
UBB

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

cu ajutorul studenților

Altfel, 30 licee vizitate prin
caravana de promovare al UBB, lm.

Departamentul de Jurnalism
8.1. O nouă identitate
Optimizarea website-ului (J)
vizuală
Actualizarea si dezvoltarea platformelor
media ale Departamentului de Jurnalism
(UBB TV, UBB RADIO)

8.2. O nouă strategie on
line

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
Imbunatatirea Grilei de programe a site
Radio UBB online, Studentpress si UBBTV
online

8.3. Un set de produse de
promovare a facultatii

Strategia de promovare a Departamentului
de Jurnalism (J)
Elaborarea de broşuri, pliante, afişe, diverse
materiale publicitare cu sprijinul
Departamentului de Imagine al Universităţii,

Pagina FSPAC/
Departamentului

UBB RADIO online
UBBTV
Studentpress
Media project (proiect
original al studentilor
masteranzi an I)

Lect. Dr.
Radu
Meza
Dr Rareș
Beuran,
Lect dr
Andrei
Costina
Asist. Dr.
George
Prundaru;
Lect. dr.
Radu
Meza
Lect. Dr.
Andrei
Costina
Rares
Beuran
Andrei
Costina
Paul Boca
Drd.
George
Prundaru;
Lect. dr.
Radu

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

dar şi prin efort propriu
Foto happening la FSPAC
Expozitii multimedia
Actualizarea permanentă a conținuturilor
multimedia pe platformele media ale
Departamentului de Jurnalism

Meza;
Conf. dr.
Andreea
Mogoș
Conf. dr.
Andreea
Mogoș;
Dr Rareș
Beuran,
Lect Dr
Andrei
Costina

8.4. Promovarea sectiei
Jurnalism maghiara prin
intermediul retelelor
sociale (facebook, etc.)
8.5. Atragerea de liceeni în
campania de promovare

Actualizarea paginii, postarea evenimentelor
și materialelor de campanie

Număr de like-uri, etc.

Concurs foto organizat prin pagina de
facebook a sectiei Jurnalism maghiara

Număr de participanți

8.6. Promovarea imaginii
sectiei Jurnalism maghiara

Realizarea unor materiale și produse de
protocol specifice sectiei

Lect. dr.
Györffy
Gábor
Lect. dr.
Györffy
Gábor
Lect. dr.
Györffy
Gábor

School of Public Health
Optimizarea comunicării
online (site, retele de
socializare, blog)

Dezvoltarea blogului SPH

1 blog funcțional

Postarea zilnică a informațiilor pe cel puțin
un canal online

1 post pe zi

Realizat
1 la 2 zile

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

Derularea campaniilor de Google Adwords si
Facebook

Derularea campaniilor pe
8 luni (februarieseptembrie)

Realizat

Dezvoltarea unui Newsletter institutional (#1
anual)

#1 newsletter

Nerealizat

Diseminarea activităților de cercetare și
educaționale în presa locală

Cel puțin 1 articol
trimis/pe proiect sau
inițiativă

Realizat

Utilizarea elementelor vizuale comune (logo,
semnatura, contact, culor, website, carti de
vizita, adresa email)
Dezvoltarea unui strategii
de comunicare si PR la nivel
de departament, pentru
creșterea vizibilității
departamentului

Diseminarea evenimentelor organizate în
cadrul departamenului, pe site-ul UBB
9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Departamentul de Administrație Publică
Colaborarea cu profesori
Implicarea profesorilor stăini în activitățile
care activează în
didactice ale departamentului la nivel
universități din străinătate
masterat
în activitățile didactice ale
departamentului
Dezvoltarea unui
Incheierea unui Memorandum of
parteneriat cu o
Understanding cu University of Madison,
Universitare din USA
Wisconsin si MSU

Cuantificarea
obiectivului
Minim 7 profesori străini
implicați în activități
didactice

Cuantificarea
realizării obiectivului
Realizat

#1 Parteneriat
Realizat

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

Dezvoltarea unor activitati de cercetare si de
educatie comune
Atragerea de studenți străini în cadrul unui
program de internship internațional

Organizarea unui program
de internship adresat
studenților internaționali
Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Colaborarea Școlii
Continuarea colaborări
doctorale cu Universitatea
Mittweida, pentru
atragerea doctoranzilor
străini
Implicarea profesorilor
Continuarea colaborărilor stabilite
stăini în activitățile
didactice ale
departamentelor
Facilitarea mobilității
Aplicarea pentru mobilități Erasmus
cadrelor didactice și
studenților prin
Programul Erasmus
Oferirea unui cadru
Dezvoltarea de oferte pentru studenții noninstituțional pentru
UE
facilitarea mobilităților
Atragerea de studenți nonUE
Departamentul de Jurnalism
9.1. Dezvoltarea unor
Programul Jurnalism in limba engleza
programe de studii
competitive international
Masterat Media Communication
pentru studentii din UE si

Minim 10 studenți
internaționali

Realizat

Realizat

2 prelegeri

Relizat

10 deplasări

7 mobilitati realizate

-

Realizat

Mentinerea nr studenti
30

31.12.201
5

Prof dr
Elena
Abrudan
Lect. dr.

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

din tarile in curs de
dezvoltare

9.2.Stimularea mobilitatii
profesorilor si studentilor

Jurnalism – linia maghiara,
Jurnalism - linia germana,
Jurnalism - linia engleza;

20
15
20

Comunicare socioculturala – linia maghiara,

10

Scoala Doctorala

15

Profesori care vor preda la Departament

2 profesori

Burse de cercetare pentru cadrele didactice
si cercetatori pe 2015
Proiecte Erasmus pentru student

2 burse

Departamentul Științe Politice
Programe de cercetare
comune cu universitati
internationale de prestigiu
Stimularea mobilitatii
Revizuirea acordurilor Erasmus
profesorilor si studentilor
Identificarea, la nivelul
fiecarui departament, a
programelor „de elita”
oferite in limba engleza
pentru promovarea
acestora la nivel
international

Stiinte Politice in limba engleza – nivel
licenta
Masterat de Proiectarea Cercetarii si Analiza
Datelor Sociale
Masterat de Dezvoltare Internationala

15 studenti veniti/11
studenti plecati

Cristina
Nistor
Conf dr.
Andreea
Mogos
Gabor
Gyorffy
Mihai Lisei
Ilie rad
Prof dr
Elena
Abrudan
Conf dr
Andreea
Mogoș
Prof.dr.
Gabriel
Badescu
Lect. dr.
Palfy
Zoltan

Prof.dr.
Gabriel
Badescu

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

School of Public Health
Colaborarea cu profesori
care activează în
universități din străinătate
în activitățile didactice ale
departamentului
Dezvoltarea unui
parteneriat cu o
Universitare din US

Implicarea profesorilor stăini în activitățile
didactice ale departamentului

Minim 7 profesori străini
implicați în activități
didactice

5 profesori

Incheierea unui Memorandum of
Undestanding cu University of Madison,
Wisconsin

#1 Parteneriat

School of Public Health, University
of Louiseville, Louiseville, USA
Nerealizat

Organizarea unui program
de internship adresat
studenților internaționali
Derularea
campaniilor
online de atragere a
studenților non-UE
Participarea la un targ
educational international
online

Dezvoltarea unor activitati de cercetare si de
educatie comune
Atragerea de studenți străini în cadrul unui
program de internship internațional
Diseminarea online a materialelor de
promovare a programelor de licenta si
masterat (target: licee private, licee publice
zone non-UE)
Diseminarea online a materialelor de
promovare a programelor de licenta si
masterat (target: licee private, licee publice
zone non-UE)

Decan,
Prof. univ. dr. Călin Emilian Hințea

Minim 10 studenți
internaționali

8 studenți internaționali

Minim 10 studenți străini
înrolați în programele de
licență și masterat

3 studenți

#1 prezenta (#5 studenti)

Nerealizat

Cluj-Napoca, 06 februarie 2015

