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Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Raport de activitate
2015
În cursul anului 2015 FSPAC şi-a continuat activitatea bazată pe planul strategic elaborat pentru mandatul 2012–2016 al echipei
manageriale, respectiv al planului operațional pe 2015. Defalcat pe direcțiile strategice cu ajutorul cărora Decanatul și-a
structurat prioritățile, principalele realizări ale anului 2015 au fost următoarele:

1. Dezvoltarea si promovarea identităţii și a acțiunilor comune la nivelul FSPAC Facultatea a continuat și consolidat politica
de autonomie a departamentelor ca parte a eficacității manageriale. Departamentele au capacitate de decizie la nivel strategic,
tactic și operaţional. Specificul fiecărui program și calitatea resursei umane a făcut ca această abordare să aibă succes prin
identificarea celor mai bune soluții organizaționale. Dincolo de acest principiu al autonomiei departamentelor, a fost urmărită și
pe parcursul anului 2015 consolidarea coeziunii organizaționale la nivelul FSPAC, prin dezvoltarea unei perspective comune de
dezvoltare și prin încurajarea colaborării dintre departmente și programe de studiu. Echipa manageriala a FSPAC a promovat, de
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asemenea, politici pentru a asigura coerența acțiunilor FSPAC ca unitate autonomă în cadrul UBB și în relaţia cu comunitatea.

2. Construcţia unui nou tip de branding
În primii trei ani de mandat, Facultatea a reușit să construiască un brand propriu, axat pe ideea de excelenţă academică și
implicare în comunitate. Eforturile echipei manageriale și ale colegilor din departamente au permis dezvoltarea manualului de
identitate vizuală, a unui site nou (fspac.ubbcluj.ro), implemetarea unui sistem de aplicații ”cloud”, bazat pe Google Apps (care
conține, printre altele, Google Docs, Google Drive, Google Calendar și sistem de email personalizat - @fspac.ro), a unor
reprezentări vizuale comune în cadrul spațiilor și activităților organizației, deschiderea unui magazin propriu cu obiecte
promoționale, elaborarea unui desfășurător standard pentru festivitățile de absolvire ale tuturor departamentelor, etc.
Anul 2015 a marcat momente importante în continuarea eforturilor pe această direcție strategică. Site-ul FSPAC și-a actualiazat
versiunile în limba maghiară și în limba engleză, precum și o pagină de primire în limba chineză (în ideea susținerii atragerii de
studenți străini), iar departamentele și-au reconstruit sau actualizat prezența online. De asemenea, brandul unitar al FSPAC a fost
folosit pentru lansarea unor site-uri conexe (de ex. site-ul FSPAC LEADS, newsletter-ul electronic al facultății, care a fost lansat în
primele zile ale anului 2016). Brandul a fost folosit și în timpul campaniei de admitere din 2015, pentru atragerea de studenți
(români și străini) la facultate, prin crearea materialelor promoționale cu design unitar. În ceea ce privește marketingul
programelor de studii, s-a trecut la promovarea acestora în special pe rețelele de socializare, atât prin reclame plătite (Google
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Adwords) cât și prin campanii concepute special pentru Facebook (realizarea de videouri pentru creșterea vizibilității
departamentelor, unele dintre ele atingând zeci de mii de vizualizări, sau implicarea studenților prin proiecte de promovare țintite
– ”Ce îmi place la FSPAC”). Tot în direcția creșterii vizibilității programelor FSPAC s-au realizat și menținut pe parcursul acestei
perioade parteneriate cu companii sau organizații alese în special pe criteriul obținerii unei expuneri cât mai mari (de ex. Iulius
Mall).

3. Creșterea calității serviciilor
Un tip de management antreprenorial, capabil să identifice și să utilizeze oportunitățile interne și externe a fost urmărit ca
prioritate și pe parcursul anului 2015. Managementul financiar responsabil, capabil să echilibreze resursele existente și
necesitățile interne ale Facultății a fost componenta de bază și în acest an al menegementului antreprenorial. FSPAC a trecut
printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, datorată scăderii alocației per student, dar a depășit momentele de
cumpănă. Căutarea permanentă a unor resurse financiare complementare, precum atragerea de studenți străini din spațiul
extracomunitar, dezvoltarea fondului de endowment și atragerea de proiecte cu finanțare naționala sau europeană, au fost
directiile principale de acțiune ale managementului financiar și pe parcursul anului 2015.
Preocuparea pentru calitatea și competitivitatea programnelor educaționale a fost o altă pârghie importantă a
preocupărilor privind creșterea calității serviciilor oferite de FSPAC, respectiv a managementului antreprenorial. Dezvoltarea
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continuă a unor noi programe educaționale, atât tradiționale (Leadership of the public sector, Media digitală, Master of Public
Health, Master in PR and Advertising), cât și alternative (programe postuniversitare în Managementul Administrației Publice,
Managementul comunicării în sectorul public, Metode aplicate de cercetare socială, Integritate publică și politici publice anticorupție, Branding și brand design) a urmărit atragerea de resurse noi. Situația ofertei educaționale a FSPAC este sintetizată în
Tabelul 1 (sunt evidențiate cu bold evenimentele din 2015).

Tabelul 1: Programe educaționale ale FSPAC, 2015
Programe

Licență
Cu frecvență
(anul acreditării)

ID
(anul acreditării)

Master
(anul acreditării)

Școala doctorală
(anul acreditării)

Cluj Napoca
Limba română
Administratie Publica

18.12.2014
Mentinere acreditare

25.06.2014
Mentinere acreditare

Comunicare si relatii publice

27.11.2014
Mentinere acreditare

27.11.2014
Mentinere acreditare

Jurnalism

27.11.2014
Mentinere acreditare

27.11.2014
Mentinere acreditare

25.06.2009 Acreditare Administrație și politici
publice (2015)
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Publicitate

25.06.2014
Acreditare

Stiinte Politice

24.07.2014
Mentinere acreditare

23.07.2007 Acreditare
25.06.2014
Mentinere acreditare

Stiinte politice si
comunicare

Administratie Publica – inv. frecventa
redusa

26.08.2011 Acreditare

Managementul proiectelor și evaluarea
programelor în sfera administrației publice

27.06.2013 Acreditare

Politici de sanatate si management sanitar

24.01.2008 Acreditare

Comunicare mediatica

23.07.2007 Acreditare

Management media – inv. frecventa redusa

26.08.2011 Acreditare

Management media

30.07.2009 Acreditare

Productie media

10.06.2008 Acreditare

Publicitate –
inv. frecventa redusa

26.08.2011 Acreditare

Relatii publice

23.07.2007 Acreditare

Relatii publice –
inv. frecventa redusa

22.09.2011 Acreditare

Comunicare politica

23.06.2011 Acreditare

Managementul organizatiilor politice

23.07.2007 Acreditare
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Marketing politic si comunicare
(romana/maghiara)

28.05.2009 Acreditare

Studii globale

21.07.2011 Acreditare

Limba maghiară
Comunicare si relatii publice

26.02.2015
Mentinere acreditare

Jurnalism

26.02.2015
Mentinere acreditare

Stiinte Politice

24.07.2014
Mentinere acreditare

Studii media aplicate

25.06.2015 Incadrare
in domeniu acreditat

Tehnici avansate de comunicare

23.06.2011 Acreditare

Limba germană
Comunicare si relatii publice

26.02.2015
Mentinere acreditare

Jurnalism

26.02.2015
Mentinere acreditare

Publicitate si relatii publice - (germana/
engleza)

28.05.2009 Acreditare
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Limba engleză
Jurnalism

22.07.2010
Acreditare

Leadership in sectorul public

25.06.2015 Autorizare
provizorie

Servicii si politici de sanatate publica
(Public Health)

30.07.2009 Autorizare
provizorie

Stiinte Politice

26.02.2015
Mentinere acreditare

Administratie Publica

24.01.2008 Acreditare

Analiza și managementul conflictelor/
Conflict analysisand management

24.07.2014 Incadrare
in domeniu acreditat

Managementul instituţiilor publice şi
nonprofit

26.08.2011 Acreditare

Stiinta, tehnologie si inovatie in
administratia publica/ Science, technology
and inovation in public governance

27.06.2013 Acreditare

Comunicare mediatica - Media
communication

30.07.2009 Acreditare

Relatii publice si publicitate

25.06.2014 Incadrare
in domeniu acreditat
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Dezvoltare internationala

21.07.2011 Acreditare

Politici de incluziune a romilor/ Policies
for roma inclusion

27.06.2013 Acreditare

Proiectarea cercetarii si analiza datelor in
stiinte sociale

23.07.2007 Acreditare
Extensia Bistrita

Administratie Publica – la Bistrita

20.05.2010
Acreditare

29.10.2015 Acreditare
Extensia Satu Mare

Limba română

24.10.2010
Acreditare

Limba maghiară

24.10.2010
Acreditare

29.10.2015 Acreditare

Extensia Sf. Gheorghe
Limba română

20.05.2010
Acreditare

Limba maghiară

20.05.2010
Acreditare

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

Toate programele ID la nivel licență de la Cluj au fost evaluate în anul 2013 de către o comisie ARACIS și au primit avizul
de menținere a acreditării. Programele de Administrație Publică ID, nivel licență, de la extensiile FSPAC, au trecut, în urma
evaluării ARACIS, de la stadiul de autorizare provizorie la stadiul de programe acreditate în anul 2015. Din anul universitar
2013–2014, platforma Moodle, o platformă de e-learning open source, populară la nivel mondial, este folosită de către toate
departamentele FSPAC pentru activitățile didactice din cadrul programelor de studiu ID/IFR. Începând cu anul universitar 2013–
2014, sunt implementate în cadrul FSPAC Activitățile Tutoriale la Distanță (ATD), activități de suport pentru studenți, care se
desfășoară exclusiv în mediul virtual, prin întâlnirea dintre tutore și studenți prin intermediul platformei electronice Moodle.
Dezvoltarea unor programe de training adresate unor segmente interesate din comunitate a fost o componentă
importantă a ofertei educaționale FSAPAC. Aceasta zonă a avut succes mai ales în ceea ce privește programele postuniversitare:
în 2015, FSPAC avea în ofertă 8 programe postuniversitare. Peste 100 de funcționari publici și aleși locali au urmat cursuri
postuniversitare de Managementul administrației/serviciilor publice, întărind totodată relația facultății cu mediul administrativ.
În viziunea managementului FSPAC, resursa umană de calitate este un avantaj deosebit cu care facultatea se poate
mândri. Tabelul 2 sintetizează situația corpului didactic și de cercetare.
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Tabel 2: Situația resursei umane la FSPAC 2015
Titlu didactic

Nr.

Interevaluări 2015
Fără observarea predării

Asistent

11

Lector

39*

Conferențiar

22**

Profesor

Cu observarea predării

16

Cercertător științific

-

Cercertător științific – perioadă determinată

2

Asistent cercetare

2

Asistent cercetare – perioadă determinată

5

Cercertător științific - perioadă determinată
angajat pe proiecte

3

Asistent cercetare – perioadă determinată
angajat pe proiecte

19

Director proiect- perioadă determinată
4
angajat pe proiecte
*) 1 lector a solicitat desfacerea contractului de munca dupa sem. I
**) 1 conferentiar a solicitat desfacerea contractului de munca dupa sem. I

24

1
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Preocupările privind calitatea activităților desfășurate în cadrul FSPAC s-au concretizat și

prin

asigurarea

unor

servicii suport de calitate pentru susținerea procesului educațional, precum optimizarea serviciilor de secretariat prin adaptarea
periodică a programului de lucru în funcție de nevoile studenților și ameliorarea comunicării secretariatului cu aceștia,
menținerea serviciilor administrative (materiale, logistică, internet, curățenie, ambient) la standarde ridicate. Promovarea
multiculturalității prin consolidarea liniilor de studii in limbile maghiara și germană și prin dezvoltarea unor activități
extracuriculare a fost și ea o preocupare permanentă a anului 2015.

4. Politica orientată spre studenți
Principalele direcții de acţiune au fost: dezvoltarea activitătilor extracurriculare, încurajarea cluburilor studentești, dezvoltarea
serviciilor de consiliere, dezvoltarea relaţiei cu alumni. Astfel, în anul 2015 au funcționat 14 cluburi studențești îndrumate de
profesori sau de studenți, cluburi ale căror activități, plasate în aceeași paradigmă educațională, au contribuit la formarea de
abilități sociale, tehnice sau culturale, completând în mod fericit educația formală a studenților. Cele mai active cluburi
studențești: Clubul Alpin, CinemAP, Clubul de Anime și Cultură Japoneză, Fotoclubul 50mm, Clubul de Boardgames, Clubul de
Cercetare, Cluburile de sport, Clubul de Photoshop, UBB radio. Participarea la activitățile cluburilor și a unor studenți sau persoane
din afara facultății arată că școala noastră oferă un model educațional aparte în peisajul universitar, model bazat pe o abordare
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holistică a educației studentului. Pe lângă multitudinea de activități organizate în cadrul cluburilor studențești, au avut loc și un
mare număr de evenimente de sine stătătoare, facilitate și de spațiile special amenajate în acest scop în clădirea nouă a
Facultății.
Derularea în Facultate a unor proiecte cu finanțare europeană a facilitat organizarea unor activități practice foarte utile
studenților (cursuri de antreprenoriat, participarea în întreprinderi virtuale, utilizarea unor instrumente software de
management și luare a deciziilor cu care se vor întâlni cel mai probabil și în momentul în care vor intra pe piața muncii, folosirea
unor echipamente audio-video în scopul realizării de produse media). S-au organizat și în acest an internship-uri specifice
pentru studenții care au dorit să acumuleze experiență încă din timpul facultății.
Pe lângă studenții actuali, FSPAC a organizat sau a luat parte la organizarea unor acțiuni care să strângă legătura cu
potențialii viitori studenți (de pildă evenimentele din cadrul Săptămânii Școala Altfel și Junior Summer University).
Situația efectivelor de studenți pe specializări/programe de studii/linii de studii este redată în Tabelul 3.
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Tabel 3: Situația numărului de studenți (2015–2016)
Programe

Licență
Cu frecvență

ID

Master

Școala doctorală

41

14

Cluj Napoca
Limba română
Administratie Publica

293

64

Comunicare si relatii publice

370

111

17

Jurnalism

267

32

17

Publicitate

244

Stiinte Politice

139

53
10

18

Administratie Publica – inv. frecventa redusa

39

Managementul proiectelor și evaluarea
programelor în sfera administrației publice

34

Politici de sanatate si management sanitar

-

Comunicare mediatica

39

Management media – inv. frecventa redusa

3

Management media

-

Productie media

62
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Publicitate –
inv. frecventa redusa

11

Relatii publice

53

Relatii publice –
inv. frecventa redusa

11

Comunicare politica

23

Managementul organizatiilor politice

9

Marketing politic si comunicare
(romana/maghiara)

-

Studii globale

-

Limba maghiară
Comunicare si relatii publice

126

Jurnalism

53

Stiinte Politice

17

Studii media aplicate

14

Tehnici avansate de comunicare

38

Limba germană
Comunicare si relatii publice

68

Jurnalism

15
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Publicitate si relatii publice - (germana/ engleza)

26

Limba engleză
Jurnalism

78

Leadership in sectorul public

11

Servicii si politici de sanatate publica (Public
Health)

40

Stiinte Politice

23

Administratie Publica

28

Analiza și managementul conflictelor/ Conflict
analysisand management

22

Managementul instituţiilor publice şi nonprofit

26

Stiinta, tehnologie si inovatie in administratia
publica/ Science, technology and inovation in
public governance

-

Comunicare mediatica - Media communication

39

Relatii publice si publicitate

43

Dezvoltare internationala

7

Politici de incluziune a romilor/ Policies for roma
inclusion

-
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Proiectarea cercetarii si analiza datelor in stiinte
sociale

6
Extensia Satu Mare

Limba română

82

Limba maghiară

42

46

Extensia Sf. Gheorghe
Limba română

35

Limba maghiară

49
Extensia Bistrița

Limba română

100

47

Situația burselor acordate în anul calendaristic 2015 este sintetizată în Tabelul 4.
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Tabelul 4: Burse FSPAC 2015
Perioada

Burse de merit Burse de studii Burse sociale

Din fonduri
FSPAC

Din fonduri
UBB

Burse speciale
buget

Burse speciale
taxă

Anul ac.
2014–2015,
semestrul II

61

272

76

15

-

4

-

Anul ac.
2015–2016,
semestrul I

40

280

65

7

-

1

1

101

552

141

22

-

5

1

Total

5. Politica de cercetare
FSPAC deţine în acest moment două reviste ISI (Transylvanian Review of Administrative Sciences și Journal for the Study of
Religions and Ideologies) și 6 reviste de specialitate (Revista Transilvană de Științe Administrative, Journal of Media Research,
Studia Ephemerides, Revista Transilvană de Științe ale Comunicării, Me.dok, Conflict Studies Quarterly). De asemenea, facultatea a
reușit să stimuleze dezvoltarea unor grupuri de cercetare cu rezultate notabile și conectarea cu centrele de cercetare relevante în
domeniile de interes. Chiar în condițiile scăderii masive a accesului la granturi de cercetare finanțate naţional, departamentele au
reusit să câștige și să implementeze proiecte de cercetare diverse și de calitate. În 2015 două proiecte au fost selectate de CNFIS
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pentru finanțare: Cetățenia corpului: emanciparea femeilor în România comunistă sau Organizaţii religioase şi capitalul social al
tinerilor din ţările postcomuniste.

6. Implicarea în comunitate
În 2015, FSPAC a continuat să implementeze cu rezultate foarte bune programe diverse de implicare în comunitate, dintre care
programul O masă caldă, coordonarea procesului de planificare strategică a oraşului Cluj-Napoca, adoptarea unei comunităţi
(comuna Beliș, prin întocmirea strategiei de dezvoltare și prin alte acțiuni comunitare.), proiectele Shoebox, Swimaton, etc.
FSPAC și-a dezvoltat relațiile cu ONG-uri active în zona dezvoltării comunitare, a promovat cercetarea în domenii de
interes pentru comunitate, a găzduit conferinţe și dezbateri diverse. Un pas important a fost constituirea Asociaţiei FSPAC si a
fondului de endowment (care a oferit primele burse finanțate privat pentru studenții proprii). In acest sens, au fost create
legături în Statele Unite, care să ofere expertiză în domeniu și să sprijine Facultatea în efortul de fundraising desfășurat acolo; a
fost creat un website dedicat activității de fundraising; au fost fixate obiectivele generale al activității de fundrasing; au fost
creată seria de evenimente FSPACTalks cu scopul de a creste vizibilitatea FSPAC și a corpului sau didactic în comunitatea
oamenilor de afaceri și a promovării programelor si a proiectelor sale. Au fost încheiate o serie de parteneriate cu companii sau
organizații din comunitate, ca parte a obiectivului declarat al Facultății de implicare activă în viața cetății și pentru crearea de noi
oportunități pentru studenții FSPAC: Fabrica de Pensule, BCR, Office Depot, Sykes, etc.

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

7. Internaționalizare
În ultimii 4 ani, FSPAC a investit eforturi semnificative în dezvoltarea unor programe de studii atractive la nivel internațional. În
2015, toate departamentele oferă cel puțin un program de nivel licență sau master în limba engleză, iar numărul studenților
străini care studiază în facultate va atinge un maxim istoric în 2016. De asemenea, FSPAC a încurajat mobilitățile studenților si
profesorilor în țări UE și non UE, precum și initierea unor programe noi de cooperare internatională. Un aport masiv la
internaționalizare l-a avut excelenta cooperare a echipei Erasmus FSPAC cu colegii de la nivelul UBB. Facultatea deține deja
programe de tip dual degree și dezvoltă noi programe de acest tip.
Pe lângă creșterea semnificativă a numărului de acorduri Erasmus între FSPAC și universități europene și din afara
Europei, Facultatea este foarte activă în recrutarea internationala directă. A fost pentru prima oară când Facultatea a participat
în mod sistematic la târguri educaționale internaționale (de pildă cele din China - Beijing, Shanghai, Germania). Au fost
întreprinse acțiuni de inițiere a programelor de recrutare în Asia (in special China și Japonia, dar și în Asia Centrala), Africa
(Nigeria, Etiopia, Liberia, Zambia, Uganda, Camerun), statele europene nonUE (Bosnia, Albania, Turcia).
Situația mobilităților Erasmus din 2015 este sintetizată în Tabelul 5.
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Tabel 5: Mobilități Erasmus FSPAC 2015
Studenți

Cadre didactice

Personal administrativ

Veniri

27

10

3

Plecări

50

28

22

8. Infrastructura
În 2015 s-au finalizat obiectivele prevăzute pentru mandatul echipei manageriale 2012–2016 în ceea ce privește infrastructura
fizică. Problema lipsei spațiilor pentru învățământ s-a soluționat în bună parte, prin achiziționarea unei clădiri în proximitate, cu
o suprafață utilă de 1615.53 mp, unde s-au amenajat săli de curs, săli multifuncționale și birouri. Clădirea a suportat lucrări de
reamenajare și de reparații. S-au achiziționat elemente de mobilier și logistică, iar clădirea a fost conectată comunicațional cu
sediul facultății. Prin relocarea unor birouri din clădirile I si II, au rezultat de asemenea săli de seminarii, facultatea deținând în
prezent o infrastructură fizică mulțumitoare. S-a achiziționat mobilier specific pentru biblioteca facultății și s-a realizat astfel
creșterea capacității acesteia cu peste 15%. O mențiune specială merită noua cafeterie a Facultății, amenajată în clădirea FSPAC
II. Cafeteria deservește studenții, cadrele didactice și personalul administrativ al FSPAC.
În ceea ce privește infrastructura IT, Facultatea se poate lăuda cu una dintre cele mai moderne și performante rețele de
date din universitate; cele trei clădiri sunt parte a unei singure rețele, ceea ce facilitează stocarea unitară a datelor și schimbul de
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documente, pe baza unui cont unic de rețea. Toate spațiile facultății sunt acoperite de o rețea Wi-Fi de mare capacitate,
accesibilă atât studenților cât și cadrelor didactice. Numărul de servere a crescut, în acest moment dotarea hardware este la un
nivel mulțumitor. S-a realizat un audit al rețelei, pe baza căruia se vor lua decizii privind organizarea și achizițiile viitoare. Toate
sălile de curs de seminar au proiector/LCD și cele mai multe au sistem de sonorizare. Noile săli, atât cele de seminar cât și cele de
conferință, sunt dotate cu sistem integrat de video-proiecție și sonorizare, cu microfoane mobile. Accesul la internet a fost
îmbunătățit atât prin creșterea lățimii de bandă a conexiunii principale (RoEduNet) cât și prin achiziționarea unei conexiuni de
back-up (UPC).

8. Concluzie
Anul 2015 a fost un an important în istoria FSPAC care marcat realizarea celor mai importante obiective prevăzute pentru
mandatul 2012–2016 al echipei manageriale al Facultății.

DECAN,
Prof. univ. dr. Călin Emilian Hințea

Cluj-Napoca, 14 martie 2015.

