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CUVÂNT ÎNAINTE

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
derulează, începând cu anul 2009, proiectul „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii 
academice la nivel de sistem şi instituţional” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. 
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta o cultură a calităţii 
bazată pe o capacitate managerială competitivă pe plan european. La nivel 
de sistem, aceasta contribuie la proiectarea şi aplicarea eficientă a politicilor 
privind calitatea academică, precum şi la perfecţionarea metodologiilor, 
instrumentelor, standardelor şi tehnicilor de evaluare externă a calităţii. La 
nivel instituţional, ea contribuie la îmbunătăţirea calităţii activităţii universitare, 
asigurând evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere din 
universităţi, a decidenţilor şi a persoanelor implicate în elaborarea de politici. 
În plus, prin proiect se doreşte dezvoltarea şi consolidarea unei orientări 
pozitive a comunităţii academice cu privire la procesul de asigurare a calităţii 
în învăţământul superior (aspecte precum înţelegerea comună a conceptelor 
de bază, a valorilor, principiilor şi mecanismelor etc.), mai ales din perspectiva 
contextului european extrem de prolific în acest domeniu. Proiectul urmăreşte, 
de asemenea, dezvoltarea aspectelor practice ale procesului de asigurare a 
calităţii, oferind instituţiilor de învăţământ superior un sprijin real în elaborarea 
şi implementarea unor sisteme interne eficiente de asigurare a calităţii, precum 
şi stimulând cadrul extern de îndeplinire a unei cerinţe continue – asigurarea 
calităţii la nivel sistemic.
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FOREWORD

The Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education is 
carrying out, as of 2009, the project ”Quality assurance in the Romanian higher 
education in European context. Development of academic quality management 
at system and institutional level” - Contract POSDRU/2/1.2/S/1. The project is 
funded by the European Union through the European Social Fund, Sectoral 
Operational Programme for Human Resources Development 2007 – 2013, 
Priority axis 1 ”Education and training in support for economic growth and 
development of a knowledge based society”, Key area of intervention 1.2. 
”Quality in higher education”. 

          The project’s general objective is to develop a quality culture 
based on competitive managerial capacity at European level. At system level, 
this contributes to the efficient design and application of policies on academic 
quality, as well as to the improvement of methodologies, instruments, standards 
and techniques of quality external evaluation. At institutional level, it contributes 
to the improvement of academic activity quality, assuring quality evaluators, 
the development of managing staff within universities, of decision makers and 
persons involved in policy-making. Moreover, the project aims at developing and 
strengthening a positive direction of the academic community with concern to 
the process of quality assurance in higher education (issues such as common 
understanding of basic concepts, of values, principles and mechanisms etc.), 
especially from the perspective of the European context which is extremely 
prolific in this field. The project also aims at developing practical matters of 
the quality assurance process, providing higher education institutions with a 
real support in the elaboration and implementation of efficient internal quality 
assurance systems, as well as stimulating the external framework of fulfilling a 
continuous requirement – quality assurance at system level.
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INTRODUCERE
 

Evaluarea instituţională externă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca (numită în continuare pe scurt UBBCN) a fost efectuată de către Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (numită mai departe 
pe scurt ARACIS) în cadrul Proiectului: „Asigurarea calităţii în învăţământul 
superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional” – POSDRU/2/1.2/S/1 
(Codul 3933), lansat cu ocazia Conferinţei ARACIS din data de 10.02.2009. 
Activitatea de evaluare externă s-a desfăşurat în conformitate cu „Metodologia 
privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea 
programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţământ superior”, standardele, 
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă, elaborate de 
Consiliul ARACIS şi adoptate prin Hotărâre de Guvern. 

De asemenea, această activitate a avut la bază „Ghidul activităţilor 
de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de 
învăţământ superior”, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării 
programelor de studii) şi Partea a III-a (Evaluarea externă instituţională), şi 
„Codul de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calităţii din 
instituţiile de învăţământ superior din România”. Ca urmare, prezenta broşură 
a fost elaborată pe baza „Raportului de autoevaluare instituţională a UBBCN”, 
„Raportului de autoevaluare instituţională întocmit de studenţi”, „Rapoartelor 
de autoevaluare” ale celor 15  specializări selectate pentru evaluarea 
calităţii; precum şi a „Raportului de evaluare  externă instituţională a calităţii 
la UBBCN”, a „Rapoartelor de evaluare tematică externă instituţională” cu 
temele „Dimensiunea multilinguală şi multiculturală a UBBCN”, respectiv 
„Matematizarea cunoaşterii în programele de învăţământ şi de cercetare 
ştiinţifică la UBBCN”, elaborate de directorul de misiune şi de coordonatorul 
echipei de vizită, inclusiv a „Raportului expertului Comisiei Instituţionale“ şi 
a “Rapoartelor experţilor evaluatori, membri  ai echipei de vizită”, (numiţi de 
Departamentul de Asigurare a Calităţii al ARACIS), întocmite în timpul vizitei de 
evaluare la UBBCN din perioada 12-15 mai 2009, la care se adaugă: “Raportul 
Expertului Comisiei Consultative”, „Raportul Expertului Străin”, „Raportul de 
evaluare externă instituţională al evaluatorilor studenţi”.
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La baza elaborării prezentei broşuri se află, în ultimă instanţă, Raportul 
Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS şi Raportul Consiliului 
ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din instituţia de 
învăţământ superior acreditată – UBBCN.

Scopul evaluării instituţionale externe, care s-a realizat la UBBCN, în 
perioada 12–15 mai 2009 a fost acela de a identifica şi certifica măsura în care 
sunt respectate cerinţele normative obligatorii, privitoare la calitatea procesului 
de predare-învăţare, precum şi de cercetare ştiinţifică.

Evaluarea instituţională externă a şi-a propus ca obiective:

să contribuie, alături de alte mecanisme, la promovarea şi asigurarea 
unei înalte calităţi în procesul de predare-învăţare;

să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului un acces cât mai larg şi 
rapid la informaţii clare, de încredere şi explicite despre modul în care UBBCN 
oferă programe de studii, diplome şi calificări ce respectă cerinţele naţionale, 
în conformitate cu standardele academice europene şi principiile de calitate;

să creeze premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire a calităţii, 
acolo unde acestea se impun;

să aplice mecanisme de evaluare externă prin care sunt garantate 
calitatea procesului de predare-învăţare, transparenţa gestiunii şi 
responsabilitatea publică a Universităţii 

Organizarea şi desfăşurarea evaluării instituţionale la UBBCN s-a 
realizat cu respectarea tuturor prevederilor metodologice, specifice ARACIS, 
conform precizărilor de mai sus, pe baza unui program detaliat stabilit în 
colaborare cu instituţia vizitată. 

Evaluarea instituţională externă a avut în vedere, pe de o parte, 
instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte, măsura în care mecanismele 
instituţionale sunt implementare şi funcţionează la nivelul programelor de 
studii. În acest context, din totalul programelor de studii, au fost selectate 
pentru evaluare 13 programe aferente ciclului de licenţă, 1 program de master 
şi un program de şcoală doctorală.
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Comisia de evaluare instituţională externă a fost compusă din:

Nr. crt. FUNCTIA EVALUATORULUI Numele şi prenumele/Universitatea

1 Director Misiune Prof.dr. GAŞPAR Dumitru Alexandru – 
Universitatea de Vest din Timişoara

2 Coordonator Misiune
Prof.dr. CISMARU Ivan – 

Universitatea „Transilvania” din Braşov

3 Secretar Ştiinţific
Conf. dr. GRIGORESCU Ştefan Iuliu – 

Academia de Studii Economice 
Bucureşti

4 Student evaluator 1
APOSTOL Cătălin – 

Universitatea Politehnica din Bucureşti

5 Student evaluator 2
UNSR – SANDU Alina – 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară din Bucureşti

6 Expert străin
Prof.dr. GRUNER Wolfgang Dietrich – 

University of Rostock

7 Expert Comisie Consultativă
Prof.dr. POPA Gheorghe – 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

8 Expert comisie instituţională
Prof.dr. DUMITRACHE Ioan – 

Universitatea Politehnica din Bucureşti

9 Expert program – Fizică
Prof.dr. DULIU Octavian – 

Universitatea din Bucureşti

10 Expert program – Chimie
Prof.dr. PUI Aurel – 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

11 Expert program – Biologie
Prof.dr. COPREAN Dragomir – 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

12 Expert program – Geografie
Prof.dr. URDEA Petru – 

Universitatea de Vest din Timişoara

13 Expert program – Geografia turismului 
(Gheorgheni)

Prof.dr. RUSU Constantin – 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
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14 Expert program – Drept
Prof.dr. VOICULESCU Nicolae – 

Universitatea „Transilvania” din Braşov

15

Expert program – Limba şi literatura 
maghiară/modernă (engleză, germană, 
franceză, rusă, italiană, spaniolă) – Limba 
şi literatura română/modernă (engleză, 
germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)

Prof.dr. DIACONU Mircea – 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava

16 Expert program – Istorie
Prof.dr. VLAD Laurenţiu – 

Universitatea din Bucureşti

17 Expert program – Psihologie
Prof.dr. TICU Constantin – 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

18 Expert program – Contabilitate şi informatică 
de gestiune

Prof.dr. CRISTEA Horia – 

Universitatea de Vest din Timişoara

19 Expert program – Relaţii internaţionale şi 
studii europene

Prof.dr. POEDE George – 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

20 Expert program - Educaţie fizică şi sportivă
Conf.dr. STOICA Marius – 

ANEFS din Bucureşti

21 Expert program – Teologie ortodoxă 
pastorală

Prof.dr. GABOR Adrian – 

Universitatea din Bucureşti

22 Expert program – Sisteme distribuite în 
internet (Master)

Prof.dr. GRIGORAŞ Gheorghe – 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

23 Expert program – Şcoala Doctorală a 
Facultăţii de Fizică

Prof.dr. BARNA Emil – 

Universitatea din Bucureşti

24

Expert evaluare aspecte speciale – 
Dimensiunea multiculturală şi multilinguală 
a Universităţii 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof.dr. NEUMANN Victor – 

Universitatea de Vest din Timişoara

Din partea conducerii Universităţii au participat, pe întreaga durată a 
vizitei de evaluare, o echipă de prorectori şi alţi reprezentanţi ai Facultăţilor şi 
Departamentelor supuse evaluării instituţionale, inclusiv persoana de contact 
prof. univ. dr. Mărcuş Andrei, prorector.

Se apreciază buna colaborare a echipei de evaluare cu 
reprezentanţii Universităţii – la nivel instituţional şi al programelor de 
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studii – atât în etapa de pregătire, cât şi în aceea de desfăşurare a vizitei 
de evaluare. Universitatea a dovedit seriozitate şi profesionalism în 
abordarea acestei activităţi, furnizând informaţii corecte, complete şi 
cu maximă eficienţă asupra tuturor solicitărilor exprimate de evaluatorii 
externi.

Principalele aspecte supuse atenţiei, prin verificare, examinare şi 
analiză, în cadrul vizitei de evaluare instituţională externă au fost următoarele:

statutul juridic şi baza legală de funcţionare a Universităţii, ca instituţie de 
învăţământ superior, acreditată şi recunoscută, inclusiv în acord cu misiunea 
declarată;

organizarea şi funcţionarea instituţiei şi a organelor de conducere academice şi 
administrative ale acesteia, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

aspectele legale - profesionale, ştiinţifice şi etice - privind recrutarea, selectarea, 
pregătirea şi promovarea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, în 
vederea îndeplinirii misiunii instituţiei;

mecanismele de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, respectiv 
rezultatele aplicării acestor mecanisme la nivel instituţional şi la nivelul 
programelor de studii oferite de universitate;

modul în care UBBCN a utilizat referinţele, recomandările şi cerinţele incluse 
în Metodologia ARACIS privind criteriile şi standardele de asigurare a calităţii, 
precum şi modul în care elaborează şi aplică strategiile de creştere a calităţii 
procesului instructiv-educativ, cercetării ştiinţifice, structurilor instituţionale de 
conducere academică şi administrativă etc.;

îndeplinirea cerinţelor care vizează infrastructura şi baza materială a instituţiei 
în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare din toate punctele de 
vedere (proces didactic, cercetare ştiinţifică, dezvoltare, social, cultural-sportiv, 
servicii pentru studenţi, cadre didactice, public şi alte categorii etc.);

activitatea financiar-contabilă a instituţiei, inclusiv preocupările pentru 
diversificarea surselor de finanţare proprii;

aprecierea corpului profesoral al universităţii cu privire la activitatea desfăşurată 
de universitate, posibilităţile de dezvoltare personală, modul şi atmosfera de 
lucru etc.;

modul de recrutare a studenţilor, la toate ciclurile de învăţământ, precum şi 
modul de urmărire a activităţii lor, pe toată durata studiilor, inclusiv modul 
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de finalizare a acestor studii, prin acordarea diplomelor corespunzătoare 
calificărilor obţinute;

aprecierea de către studenţi şi absolvenţi a mediului de învăţare oferit de 
universitate, respectiv a nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care să 
le permită o inserţie profesională rapidă;

aprecierea de către angajatori a nivelului de cunoştinţe teoretice şi practice 
a absolvenţilor şi a integrării acestora în societăţile şi instituţiile la care 
se angajează, precum şi a modului în care beneficiarii principali sprijină 
universitatea şi colaborează cu aceasta.

Pe lângă documentele existente în prealabil şi invocate anterior, echipa 
de vizită a beneficiat şi de alte documente puse la dispoziţie în cursul vizitei de 
evaluare, de informaţiile publice disponibile pe site-ul UBBCN, precum şi de 
informaţiile culese în cursul discuţiilor purtate cu diverse grupuri ţintă în cadrul 
întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de evaluare, şi anume cu: 

• echipa de management a universităţii (membrii Biroului Senatului, decanii 
facultăţilor, membrii Senatului, directorul general administrativ); 

• corpul profesoral, cercetători, doctoranzi, reprezentanţi ai sindicatului 
cadrelor didactice; 

• secretarul şef şi coordonatorii serviciilor universităţii: Serviciului Financiar-
Contabil, Serviciului de Resurse Umane etc.; 

• reprezentanţii departamentelor universităţii: Centrelor de cercetare, 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentului 
de Educaţie Permanentă, Departamentului de Programe şi Relaţii 
Internaţionale, Centrului de Informare şi Consiliere a Studenţilor (CICS), 
Bibliotecii; 

• membrii Centrului pentru Managementul Calităţii, Comisiilor de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii (pe universitate şi facultăţi); 

• studenţi; 

• absolvenţi; 

• angajatori.

La întâlnirile cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii au participat toţi 
membrii echipei de evaluare (deci, şi experţii evaluatori ai programelor de 
studii), iar la celelalte întâlniri au fost prezenţi doar membrii echipei instituţionale, 
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împreună cu expertul străin şi studenţii evaluatori. 

Modul de desfăşurare a vizitei de evaluare instituţională externă a fost 
monitorizat, din partea ARACIS, de către reprezentantul Comisiei Consultative.

Constatările, concluziile şi recomandările efectuate de către echipa de 
evaluare instituţională, în urma analizei documentelor de evaluare şi a vizitei la 
UBBCN sunt prezentare în capitolele următoare.

Această broşură conţine 5 anexe, în care sunt prezentate copiile scanate 
conform originalelor ale următoarelor documente: Raportul Consiliului ARACIS 
(Sinteză) (Anexa A.1), Raportul Departamentului de Asigurare a Calităţii al 
ARACIS (Anexa A.2),  Scrisoarea de răspuns a Universităţii „Babeş-Bolyai”din 
Cluj-Napoca către ARACIS (Anexa A.3), Raportul de evaluare instituţională al 
studenţilor evaluatori  (Anexa A.4) şi Raportul de evaluare al expertului străin ( 
Anexa A.5). În anexele A.4 şi A.5 se găsesc, în detaliu, constatările, concluziile 
şi recomandările formulate de către studenţii evaluatori şi, respectiv, de către 
expertul străin în cursul vizitei de evaluare externă la UBBCN, desfăşurată în 
perioada 12-15 mai 2009.

Notă: În textul prezentării se fac trimiteri la anexele originale ale 
dosarelor de evaluare, documente care se găsesc în arhiva ARACIS.

EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII 
„BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA LA NIVEL 

INSTITUŢIONAL

II.1. Prezentarea generală a instituţiei

Funcţionarea Universităţii de Stat din Cluj-Napoca, ca instituţie a 
Statului Român, începe cu 1 octombrie 1919 şi are la bază Decretul Regal din 
12 septembrie 1919, publicat în Monitorul Oficial nr.126/23 septembrie 1919 – 
pagina 7202, ratificat prin Legea de recunoaştere a Universităţii din Cluj ca 
persoană juridică de drept public, votată de Corpurile Legiuitoare – Adunarea 
Deputaţilor şi Senat – în Şedinţa din 30 iunie 1924, promulgată prin Decret al 
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Regelui Ferdinand I la 28 octombrie 1924 şi apărută în M.O. nr. 243/noiembrie 
1924.

Între 1928–1945 instituţia a purtat numele de Universitatea „Regele 
Ferdinand I” din Cluj, după care, în urma Decretului 986/26 mai 1948, publicat 
în Monitorul Oficial, partea I, numărul 121 din 27 mai 1948 – numele instituţiei 
devine Universitatea „Victor Babeş” din Cluj.

Menţionăm că după 1 iunie 1945 funcţionează la Cluj Universitatea 
cu limbă de predare maghiară (potrivit Legii 407/1945, apărută în M.O.,partea 
I, nr.119/29 mai 1945), care între timp se va numi Universitatea „Janos Bolyai” 
din Cluj.

În anul 1959, în urma 
Protocolului nr.8 al Şedinţei Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. din 20–
23 aprilie, Consiliul de Miniştri 
adoptă Hotărârea privind unificarea 
Universităţii „Victor Babeş” cu 
Universitatea „Janos Bolyai” din Cluj, 
sub numele Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj.

Denumirea actuală, 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca datează din 1991, în baza 
unei Note a Guvernului României din 
4 ianuarie 1991 şi a Ordinului Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei Nr. 4894/22 
martie 1991.

În temeiul documentelor oficiale existente, din care o parte au fost 
citate mai sus, aşa cum se stipulează prin Sentinţa Civilă Nr. 9226/2002 a 
Judecătoriei Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, este 
continuatoarea de drept şi în drepturi a Universităţii „Regele Ferdinand I”, fiind 
UNA ŞI ACEEAŞI PERSOANĂ DE DREPT PUBLIC.

După cum este ştiut, Universitatea ca instituţie a societăţii este, ca 
vechime, a doua după Biserică. 

Universităţile au apărut în Europa pe parcursul secolului XI; acest 
fenomen a dat naştere la numeroase facilităţi: îmbunătăţirea vieţii prin 
acumularea de cunoştinţe; influenţă pentru elitele culturale; dominaţie pentru 

Clădirea Centrală a Universităţii „ BABEŞ-
BOLYAI” din CLUJ-NAPOCA
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cei de la putere; creşterea nivelului de trai pentru cei ce locuiau în oraşe cu 
universităţi. Frederic Barbarossa, în Authentica Habita (1155), şi-a exprimat 
convingerea că ,,lumea devine mai cultă cu ajutorul ştiinţei, iar vieţile indivizilor 
sunt câştigate prin supunere faţă de Dumnezeu şi servitorul Său, Împăratul”.

De-a lungul istoriei existenţei ei, Universitatea şi-a legat existenţa şi 
evoluţia de dinamica societăţii. Ca depozitară şi producătoare de noi cunoştinţe 
ale omului, sistematizate în cadrul domeniilor de ştiinţă, Universitatea a jucat 
un rol activ în dezvoltarea şi progresul societăţii, ceea ce a condus adesea la 
folosirea sintagmei Universitatea - locomotivă a societăţii.

După cum este şi firesc, Universitatea s-a implicat întotdeauna 
în clarificarea şi găsirea de soluţii pentru principalele provocări cu care s-a 
confruntat societatea. Este deci de aşteptat ca Universitatea să se implice şi în 
consolidarea, în regiunile multinaţionale, a unei adevărate policulturi menite a 
favoriza dezvoltarea socială şi economică nestingherită în condiţiile globalizării. 

Într-o Europă cu multe regiuni multietnice şi multiconfesionale este 
firesc ca politica multiculturalismului şi, implicit, a multilingvismului să se reflecte 
şi în mediul universitar. Mai mult, universităţile sunt chemate să contribuie 
la clarificarea conceptelor, la explicarea particularităţilor dezvoltării istorice a 
fiecărei astfel de regiuni şi să se constituie în modele de promovare a coabitării 
paşnice şi de coagulare a energiilor tuturor pentru consolidarea unui mediu 
social comun capabil de performanţe.

Desigur, că aceasta presupune şi crearea unui număr corespunzător 
de specialişti cu mentalitate adecvată, cu calificări superioare şi cu 
capacitatea de a performa în diversele sectoare ale unei societăţi bazate 
pe cunoaştere şi, în acelaşi timp, multietnice.

Toleranţa interconfesională a fost încă din secolul al XVI-lea o referinţă 
în procesul de învăţământ transilvan, iar plurilingvismul a devenit o trăsătură a 
societăţii, cultivată în şcolile gimnaziale şi liceale şi ridicată la rang de studiu 
academic. 

UBBCN are o tradiţie de lungă durată, în acord cu istoria Transilvaniei, 
în privinţa învăţământului multilingv, multicultural şi multiconfesional. Şi din 
acest punct de vedere, UBBCN este un exemplu special al Europei Centrale şi 
de Sud–Est.

UBBCN este – aşa cum stipulează Carta Universitară adoptată în 1995 
- o instituţie trilingvă de învăţământ superior, care oferă studii complete în trei 
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limbi (română, maghiară, germană). În afară de aceasta menţionăm programe 
privind studiul istoriei şi culturii poporului evreu, precum şi programe complete 
sau parţiale în engleză, franceză, italiană, spaniolă, limbi slave, norvegiană, 
finlandeză, chineză şi japoneză. UBBCN este o instituţie multiculturală, 
care aplică practicile europene ale multiculturalismului, garantează libertatea 
academică, acordă autonomie decizională deplină facultăţilor, departamentelor, 
catedrelor, specializărilor care organizează programe de studii în celelalte limbi 
de o manieră conformă cu reglementările europene (Pentru detalii suplimentare 
a se vedea Raportul de evaluare instituţională tematică „Dimensiunea 
multilinguală şi multiculturală a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca” ).

Între identitatea istorică şi provocările actuale, matematizarea 
cunoaşterii, reflectată atât în programele de învăţământ, cât şi în cele de 
cercetare ştiinţifică se constituie într-un segment esenţial şi definitoriu privind 
asigurarea calităţii în universităţi. În acest context, având în vedere şi structura 
complexă a UBBCN, cu ocazia vizitei preliminare, s-a stabilit ca evaluarea 
tematică externă să cuprindă şi un astfel de subiect. Acest fapt a prilejuit desigur 
autoanalize prealabile la toate specializările din UBBCN, privind matematizarea 
disciplinelor de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice şi rolul ei în obţinerea 
performanţei. 

Aceste autoanalize s-au efectuat în mod diferenţiat pe facultăţi, în 
funcţie de specificul fiecăreia. Rezultatele acestor autoanalize, s-au reflectat 
în discuţiile individuale şi pe grupe, între membrii echipei de evaluare ARACIS 
şi cadrele didactice din UBBCN, care au antrenat nu mai puţin de 29 de cadre 
didactice din toate facultăţile.

În Raportul pe această temă se argumentează modul de evoluţie şi 
dezvoltările actuale ale aplicării matematicii în programele de învăţământ şi de 
cercetare ale UBBCN. 

Alte referiri la această problematică îşi au locul în capitolul III, sau IV şi 
V, iar pentru alte detalii a se vedea Raportul de evaluare tematică instituţională 
externă „ Matematizarea cunoaşterii în UBBCN în programele de învăţământ şi 
de cercetare”.
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II.2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

Structurile instituţionale, administrative şi manageriale

Misiune, obiective şi integritate academică

UBBCN se înscrie  în grupul universităţilor – fanion, atât din punct de 
vedere al interesului pe care-l prezintă pentru tinerii din toată ţara, cât şi pentru 
eficienţa academică şi financiară pe care echipa managerială reuşeşte să le 
menţină.

Iată pentru început - pe scurt – câteva elemente referitoare la structura 
actuală a UBBCN – ( anul 2009 ).

Facultăţi: Facultatea de Matematică şi Informatică; Facultatea de Fizică; 
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică; Facultatea de Biologie şi Geologie; 
Facultatea de Geografie; Facultatea de Drept; Facultatea de Ştiinţe Economice 
şi Gestiunea Afacerilor; Facultatea de Business; Facultatea de Istorie şi Filosofie; 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei; Facultatea de Studii Europene; 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării;  Facultatea de 
Litere; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Facultatea de Teologie Ortodoxă; 
Facultatea de Teologie Greco-Catolică; Facultatea de Teologie Reformată; 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică; Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială; Facultatea de Ştiinţa Mediului; Facultatea de Teatru şi Televiziune şi 
DPPD.

Numărul total de posturi didactice constituite prin statele de funcţii este 
de 2443. În prezent aceste posturi sunt ocupate de 1460 cadre didactice titulare 
(223 profesori, 323 conferenţiari, 419 lectori şi 370 asistenţi şi 2 preparatori) 
restul posturilor fiind ocupate prin activitate de plata cu ora sau cu cadre 
didactice asociate (983 posturi). Trebuie menţionat că în Universitate mai sunt 
angajaţi 499 ca personal didactic auxiliar şi de cercetare şi 917 ca personal 
nedidactic (TESA, administrativ). Cadrele didactice asociate sunt în număr de 
670, dintre care aproximativ 140 din străinătate (ANEXA  E 17).

În Universitate funcţionează 21 de facultăţi şi 15 extensii universitare 
în alte localităţi din afara Clujului (Blaj, Oradea, Gheorgheni, Sfântu-Gheorghe, 
Sighetul-Marmaţiei, Bistriţa-Năsăud, Dej, Zalău şi Satu-Mare).

În universitate sunt oferite 114 specializări dintre care: 104 pe linia 
română, 59 pe linia maghiară, 14 pe linia germană; 9 pe linia engleză şi câte o 
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specializare pe limbile franceză, ucraineană şi italiană.

Universitatea are peste 50000 de studenţi români şi străini la toate 
formele de învăţământ (zi şi ID) şi cu sisteme financiare diferite (bugetari sau 
cu taxă). Important de remarcat este faptul că la categoria studenţi cu taxă 
numărul lor reprezintă peste 50%, din total, aceasta demonstrând interesul pe 
care UBBCN l-a creat în rândul tinerilor, atât a celor din România cât şi din alte 
ţări europene sau neeuropene.

UBBCN, prin specificul facultăţilor (şi prin diversitatea lor) este 
considerată ca fiind cea care asigură cea mai extinsă ofertă de studii, în diferite 
limbi, de pe continent.

La programele de master UBBCN a adoptat buna practică de a oferi 
pachete cât mai largi de specializări, urmând ca anual să „pornească” doar 
specializările care asigură un număr de minim 20 de candidaţi.

O particularitate deosebită pentru programele de master, impusă de 
multilingualitatea universităţii o reprezintă specializările care se desfăşoară 
în diverse limbi şi care implicit au formaţii de studiu mai mici, pentru care 
Universitatea face mari eforturi financiare  susţinându-le din venituri proprii. 

Similar sunt concepute programele de master şi pentru alte facultăţi, 
cu observaţia că la unele din ele cifrele sunt mult mai mari, adică peste limita 
minimă de eficienţă economică.

Misiunea şi obiectivele Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
sunt bine definite astfel încât prin profilul ei efectiv multilingual şi multicultural 
asigură posibilităţi reale şi largi de cunoaştere calificată a culturilor istorice din 
Transilvania şi România în integralitatea ei, ca si a culturilor majore din întreaga 
lume modernă precum şi posibilităţi de formare pentru marile dialoguri culturale 
ale zilelor noastre între Europa, America, Asia dintre ştiinţă, filozofie, religie, 
dintre marile grupuri culturale din societatea modernă.

Simultan cu dimensiunea multilinguală şi multiculturală, UBBCN 
performează în predare şi cercetare în domeniile ştiinţelor exacte, ale naturii, 
umanist filosofice şi socioeconomice. În particular si-a impus ca obiective 
să pregătească tineri în domenii dinamice şi de vârf (fizică, chimie, biologie, 
matematică, informatică), domenii ale actualităţii şi în mod demonstrat şi sigur, 
domenii ale viitorului.
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UBBCN reuşeşte astfel să îmbine istoria trecută cu cea prezentă, marile 
căutări ale ştiinţelor şi filosofiei cu elementele „Tabu” ale religiilor şi chiar să 
aducă la masa înţelegerii diversele religii reprezentate prin facultăţile specifice.

Echipa managerială actuală şi-a propus în egală măsură să facă faţă 
problematicii impuse de conjunctura actuală a fluctuaţiei mari de pe piaţa forţei 
de muncă, de excedentul creat la unele specializări de către universităţile 
particulare, care s-au orientat spre specializările cu volum investiţional minim, 
precum şi de evoluţia schimbărilor privind structura specializărilor în acord cu 
cerinţele calificărilor universitare. 

Astfel, misiunea de învăţământ şi cercetare este bine definită şi se 
concentrează pe trei direcţii şi anume:

educaţie eşalonată – în conformitate cu „Programul Bologna” – pe trei 
cicluri valorice (licenţă, master, doctorat), la care se mai adaugă specializările 
de pregătire postuniversitară;

educaţie – multilinguală şi multiculturală, pentru a cultiva tradiţia şi a-şi 
păstra specificul şi pentru a–şi menţine poziţia asumată ca model european, nu 
numai într-o zonă multietnică şi multiconfesională, ci şi într-o lume a globalizării;

cercetare ştiinţifică – orientată atât spre cercetarea fundamentală 
cât şi spre cea aplicativă, cu valorificarea rezultatelor în procesul didactic şi 
în dezvoltarea patrimonială a universităţii, precum şi în îmbogăţirea tezaurului 
cunoaşterii în general.

Dintre obiectivele importante care constituie priorităţi ale 
managementului instituţional, enumerăm:

• asigurarea unei pregătiri  de calitate a studenţilor;

• diversitatea programelor de pregătire (licenţă şi master) şi adaptarea lor 
permanentă la cerinţele şi pretenţiile pieţei forţei de muncă;

• asigurarea cu cadre didactice titulare, de specialitate, într-un procent cât 
mai mare;

• dezvoltarea bazei materiale (didactice, de cercetare, pentru studenţi);

• dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior 
din ţară şi străinătate (în domeniul didactic sau de cercetare);

• dezvoltarea activităţilor de cercetare pe proiecte câştigate prin competiţii 
naţionale sau internaţionale;
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• organizarea cercetării pe structuri specializate, flexibile şi dinamice;

• plasarea UBBCN în primele 500 universităţi ale lumii.

Toate componentele şi obiectivele misiunii UBBCN sunt înscrise 
în Carta Universităţii şi în Hotărâri ale Senatului privind calitatea serviciilor 
educaţionale.

  

Conducere şi administraţie

Principiile, metodele, scopul şi structurile manageriale sunt înscrise în 
Carta  UBBCN în strânsă legătură cu misiunea instituţiei de a promova şi susţine 
comunitatea academică la nivel naţional şi internaţional, prin dezvoltarea unei 
componente culturale specifice care include:

• promovarea învăţământului şi cercetării în concordanţă cu exigenţele unei 
societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi 
integrare în circuitul valorilor universale;

• asigurarea unui cadru de interferenţe multiculturale, multilinguale şi 
interconfesionale;

• realizarea unei pregătiri în condiţii de egalitate de şanse în limba română, 
maghiară şi germană;

• dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, 
economic, cultural, politic printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile 
societăţii.

Modalităţile prevăzute pentru realizarea acestor obiective au vizat 
stabilirea unui management strategic şi a unui proces de planificare eficientă 
pentru o dezvoltare globală şi echilibrată a Universităţii, pentru o participare 
democratică, colectivă şi transparentă la fundamentarea şi luarea deciziilor.

UBBCN are un plan strategic pe o perioadă de patru ani (2008-2011) 
structurat pe patru componente importante, plan votat şi aprobat în Senatul 
Universităţii:

• componenta educaţională care vizează organizarea şi realizarea procesului 
de predare, învăţare şi evaluare academică pe baza ultimelor cercetări şi 
rezultate din domeniul Pedagogiei universitare;

• componenta de cercetare ştiinţifică care vizează abordarea unui spectru 
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larg de probleme;

• componenta de relaţie cu societatea, care are în vedere dezvoltarea şi 
diversitatea serviciilor destinate mediului economic şi social şi transformarea 
universităţii într-un lider de opinie în cadrul societăţii civile prin dezvoltarea 
structurilor din domeniul expertizei pedagogice şi a unor centre de cercetare 
şi aplicaţie în pedagogie, pentru comunitate;

• componenta de management şi servicii suport, care vizează dezvoltarea 
resurselor umane şi optimizarea structurilor manageriale şi decizionale în 
vederea realizării unui management performant, eficace şi eficient.

Structura organizatorică a UBBCN este realizată în conformitate cu 
legislaţia actualizată din România şi cuprinde:

Consiliul Academic format din reprezentanţi ai Universităţii şi 
reprezentanţi ai mediului neacademic (bancar, economic, social, administraţie 
publică, fundaţii şi organizaţii, etc.);

Consiliul de administraţie jalonează elemente de politică macro-
organizatorică şi analizează şi se preocupă de situaţia financiară a instituţiei;

Senatul Universităţii – care este forul decizional şi executiv în acelaşi 
timp – care funcţionează operativ prin Biroul Senatului între şedinţele de plen;

Rectoratul – partea executivă a senatului – constituit din Rector, 
Prorectori şi Serviciile administrative şi financiare;

Facultăţile – în număr de 21 – cu partea deliberativă constituită din 
consiliul facultăţii şi partea executivă constituită din decan, prodecan şi secretar 
ştiinţific;

Catedrele cu birourile lor – constituite ca parte executivă a consiliului  
facultăţii, formată din şef de  catedră, adjunct şi secretar  ştiinţific.

În afara acestor structuri mai sunt constituite:

Comisiile de specialitate ale Senatului: buget-finanţe; academică, 
evaluare internă şi asigurare a calităţii; etică universitară; cercetare disciplinară; 
socială; de cercetare; relaţii internaţionale;

Comisiile de specialitate ale Consiliilor Facultăţilor: de formare 
profesională; de asigurarea a calităţii; de cercetare;

Departamentele (cu structură similară facultăţilor): de perfecţionare 
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a personalului didactic; de formare continuă şi învăţământ la distanţă; de 
cercetare economică.

La nivelul rectoratului funcţionează următoarele departamente servicii 
şi direcţii de specialitate:

• Direcţia generală administrativă;

• Serviciile din cadrul Secretariatului general;

• Serviciile din cadrul departamentului de resurse umane;

• Oficiul de proiecte de cooperare inter-universitară şi legătura cu mediul 
economic;

• Asociaţia absolvenţilor universităţii „Alumni”;

• Departamentul de imagine universitară;

• Oficiul de transfer tehnologic;

• Departamentul de informatizare;

• Centrul de cooperări internaţionale;

• Centrul de formare continuă şi învăţământ la distanţă;

• Grădina botanică;

• Editura Presa Universitară Clujeană.

Direcţia generală administrativă are o structură complexă cuprinzând 
serviciile de contabilitate, financiar, investiţii, resurse umane, administrarea 
patrimoniului (clădiri pentru activităţi didactice, cămine studenţeşti, cantinele, 
cluburile şi casa de cultură, etc.).

Trebuie menţionat că în extensiile universitare din alte localităţi decât 
UBBCN deţine spaţii în administrare, primite de la instituţiile de administraţie 
publică locală, coordonarea administrării lor realizându-se tot de direcţia 
generală administrativă.

Conducerea Universităţii a fost aleasă pe baza „Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor”, elaborată de M.E.C.I., Rectorul a fost 
validat de Minister şi nu au existat contestaţii referitoare la nerespectarea 
metodologiei.

Managementul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca are la 
bază legislaţia naţională la care se mai adaugă:
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Carta universităţii;

Planul strategic şi operaţional – propriu;

Regulamentul de ordine interioară şi regulamentele secvenţiale 
specifice unor domenii de activitate ale Universităţii, aprobate de Senat şi 
înscrise în anexele din Carta universităţii.

Structura de management a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca este constituită în conformitate cu Legea Învăţământului 84/1995 şi cu 
Carta universităţii.

Senatul UBBCN este constituit din 141 de persoane care reprezintă: 
facultăţile (cadre didactice şi studenţi), directorul general administrativ şi 
directorii departamentelor din universitate, reprezentantul centrelor de 
cercetare, directori de extensii, cercetători şi personalităţi ale vieţii academice.

Conducerea executivă este asigurată de Rectoratul Universităţii 
compus din rector, prorectori, cancelar general, director general administrativ 
şi secretariatul general.

În UBBCN funcţionează şi un Consiliu Academic (Consiliu de 
Administraţie – prin echivalentă cu sistemul economic) care elaborează 
propuneri şi reglementări, politici de dezvoltare pe termen lung şi armonizarea 
acestora cu modificările legislative intervenite.

Orice proiect de reglementare generală din universitate, proiect de 
politici şi de strategii trebuie să aibă aprobarea Consiliului Academic.

Trebuie menţionat că atât facultăţile cât şi catedrele elaborează planuri 
strategice anuale, în conformitate cu planul strategic general al universităţii, 
aceste documente conţin şi obiectivele corespunzătoare structurii multilinguale 
a Universităţii.

Pentru eficientizarea şi uniformizarea decizională fiecare Comisie, 
Departament şi Serviciu de la nivelul Senatului şi Rectoratului şi-au întocmit 
Regulamente proprii de funcţionare, regulamente discutate şi aprobate de 
Senat şi care constituie metodologia decizională pe activităţile specifice 
compartimentului respectiv, fiind „legi interne” de aplicare concretă a legislaţiei 
naţionale.

Sistemul este foarte bine pus la punct, aşa încât deciziile şi documentele 
elaborate în baza acestor decizii se realizează conform acestor regulamente, 
– care sunt înscrise în Carta Universităţii, iar regulile cuprinse în ele sunt 



Raport privind evaluarea externă a calităţii academice
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

21

obligatorii de respectat.

Respectarea funcţionării Direcţiilor, Serviciilor şi Departamentelor 
se controlează şi se evaluează în corelaţie cu Regulamentele care le 
reglementează metodologia de lucru. Evaluarea se realizează de Comisiile 
interne de asigurarea calităţii şi de serviciul de audit intern.

În urma vizitei efectuate s-a constatat că sistemul funcţionează, 
existând planuri şi programări de audit intern la toate nivelele.

Compartimentul de audit intern este sub directa coordonare a 
Rectorului. Rezultatele verificărilor efectuate de compartimentul de audit 
intern se materializează în rapoarte şi informări care sunt puse la dispoziţia 
conducerii Universităţii sau la dispoziţia instituţiilor sau organelor de control 
extern (Minister, Curtea de conturi, Garda financiară, ARACIS).

Participarea studenţilor la activitatea managerială se face prin 
reprezentarea lor în procent de 25% în Consiliile Facultăţilor şi în Senatul 
Universităţii.

Din discuţiile purtate cu studenţii (atât la nivelul Facultăţilor cât şi la nivel 
de Universitate) s-a desprins concluzia că la nivelul conducerilor Facultăţilor 
şi Universităţii se ţine cont de solicitările studenţilor, existând o preocupare 
deosebită din partea Decanilor, Prorectorilor şi Rectorului pentru rezolvarea lor.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliile Facultăţilor şi reprezentanţii din 
Senat s-au declarat mulţumiţi de deschiderea decizională care li se acordă.

Regulamentul de burse, Regulamentele de funcţionare a complexelor 
studenţeşti şi Regulamentul de funcţionare al cantinei sunt elaborate cu 
participarea majoritară a studenţilor.

Structura managerială a complexelor studenţeşti (cantină şi cazare) 
este preluată integral de studenţi, în mare parte pe bază de voluntariat.

UBBCN dispune de trei aplicaţii soft care susţin procesele de 
management: Academic Info; Managementul Cercetării; Manage Asist.

Baza materială 

Patrimoniul UBBCN are două componente distincte şi anume:

Patrimoniu propriu, constituit din majoritatea clădirilor aflate în Cluj-
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Napoca, clădiri folosite în scop 
didactic şi de cercetare şi în scop 
social (pentru studenţi) – cămine, 
cantine, casă de cultură, biblioteci la 
nivelul facultăţilor, baze sportive) în 
procent de peste 70%;

Patrimoniu aflat în 
administrare, din majoritatea 
oraşelor unde Universitatea are 
extensii universitare, aproximativ 
30%.

Spaţiile de care dispune 
UBBCN (V. Anexa A.2.1.1.a.) 
asigură desfăşurarea unor activităţi 
didactice, ştiinţifice, de cercetare şi de viaţă universitară de calitate atât pentru 
cadrele didactice cât şi pentru studenţi.

Spaţiile de cazare aflate în proprietate sau administrare (V. Anexa 
A.2.1.1.b.) sunt grupate pe: spaţii didactice şi de cercetare (Anexa 2.1.1.c.), spaţii 
de cazare (Anexa A.2.1.1.d şi A.2.1.1.e), biblioteci şi săli de lectură (Anexele 
A.2.1.1.f. şi A.2.1.1.g), baze de practică şi agrement (Anexa A.2.1.1.h.), spaţii 
pentru activităţi sportive (Anexa A.2.1.1.i.) şi spaţii pentru servirea mesei (Anexa 
A.2.1.1.j.), anexele sunt cele prezentate în raportul de autoevaluare al UBBCN.

UBBCN a fost interesată şi a depus un efort deosebit pentru dezvoltarea 
bazei materiale şi s-a orientându-se pe trei direcţii diferite:

urmărirea recuperării prin retrocedare a spaţiilor care au aparţinut de-a 
lungul timpului celor două Universităţi Victor Babeş şi Janos Bolyai care în 1959 
s-au unit într-o singură universitate;

dezvoltarea cooperării cu administraţia publică locală de la care a 
primit spaţii în administrare pentru dezvoltarea de activităţi didactice, atât în 
Cluj cât şi în extensiile universitare din Zalău, Satu-Mare, Sighetul-Marmaţiei, 
Bistriţa Năsăud, Sf. Gheorghe, Gheorgheni;

dezvoltarea de activităţi proprii de investiţii, atât cu finanţare de la 
bugetul naţional cât şi cu finanţare din venituri proprii.

În sensul celor amintite se poate spune că din 1989 până în prezent 
patrimoniul UBBCN a crescut cu aproximativ 91% la spaţiile de învăţământ şi 

Aspect din curtea interioară - Clădirea 
Centrală a UBB din Cluj-Napoca
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cu 40% la spaţiile de cazare.

Universitatea are un plan de investiţii bine structurat pentru perioada 
2009-2011 (Anexa A.2.1.1.m.), unde se regăsesc cuprinse investiţii pentru 
amenajarea unui campus studenţesc cu 2500 locuri de cazare, a unei Case de 
cultură, a Sălii Teatrului studenţesc, etc.

În Inventarul general al UBBCN spaţiile pe care le deţine sunt evaluate 
astfel (v. Anexa B.4.1.2.a.):

• pentru activitatea de curs – 69 săli sub 100 de locuri = 6409m2;

• pentru activitatea de curs – 40 săli de amfiteatru  = 7075m2;

• pentru activitatea de laborator – 405 săli   = 14585m2;

• pentru activitatea de seminarii – 211 săli   = 8430m2;

• pentru studiu (biblioteci şi săli de lectură) – 77 săli = 15804m2.

Trebuie menţionat faptul că în aceste spaţii (bibliotecă şi săli de 
lectură) este cuprinsă şi Biblioteca 
Centrală Universitară Lucian Blaga, 
care - ca parte a sistemului naţional 
de învăţământ – deserveşte, în 
primul rând, studenţii UBBCN. Chiar 
şi fără aceasta, UBBCN deţine un 
spaţiu suficient pentru studiu în 
biblioteci, având biblioteci la fiecare 
facultate prevăzute cu săli de lectură, 
majoritatea Căminelor fiind de 
asemenea prevăzute cu săli de lectură 
de 25-40 locuri la fiecare nivel.

Fondul de carte, element de 
mare importanţă pentru studiu, este 
impresionant, la nivelul anului 2008 
ridicându-se la 3.879.044 de volume.

Trebuie menţionat că studenţii 
UBBCN mai beneficiază şi de spaţiile 
altor Biblioteci aflate în Municipiul Interior din Muzeul UBB din  Cluj-Napoca
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Cluj-Napoca şi anume: Biblioteca 
Academiei; Biblioteca Fundaţiei 
Soros, Biblioteca Judeţeană Cluj, 
British Council, unde au acces pe 
bază de legitimaţie şi abonament, 
eliberat la un preţ de maxim 10 lei/an.

Bibliotecile Universităţii, ca 
de altfel toate cele din Municipiul 
Cluj-Napoca, sunt încadrate cu 
personal având studii superioare 
de specialitate (în special de 
biblioteconomie), majoritatea 
fiind absolvenţi ai UBBCN (de la 
Facultatea de Istorie-Filosofie – specializarea Istorie-Biblioteconomie).

UBBCN şi-a manifestat permanent interesul pentru dezvoltarea 
fondului de carte din biblioteci, care să fie la dispoziţia studenţilor, aşa încât în 
2008 s-au achiziţionat aproximativ 34.832 volume în valoare de 292.019 RON, 
abonamente la periodice şi publicaţii străine în valoare de 122.268 RON şi 
abonamente la publicaţii periodice româneşti în valoare de 68.702 RON.

Locurile din cadrul bibliotecilor (aproximativ 2900 – în sălile de lectură) 
acoperă aproximativ 7% din totalul numărului de studenţi la zi. În cazul în care 
se consideră că intr-o zi un loc este utilizat de 2 studenţi procentul de ocupare 
poate fi apreciat a fi de 14%.

În documentaţia de autoevaluare sunt prezentate documente 
doveditoare privind:

• achiziţia de licenţe pentru soft-
uri specifice disciplinelor din 
planul de învăţământ;

• orientarea fiind pentru licenţe 
multi-user pentru software de 
largă utilizare;

• orientarea achiziţiilor pentru 
necesităţi operaţionale, la 
cererea facultăţilor;

• dezvoltarea integrată a centrelor 

Biblioteca Centrală Universitară „LUCIAN 
BLAGA”

Solemnitate în AULA MAGNA
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de cercetare – inovare pentru necesităţi practice;

• dotarea laboratoarelor specifice disciplinelor de la fiecare program de 
studiu (v. Anexele A.2.1.2.a., A.2.1.2.b şi A.2.1.2.c);

• nivelul de dotare al Universităţii cu calculatoare, rezultând că în momentul 
de faţă UBBCN deţine peste 7000 de calculatoare la dispoziţia personalului 
didactic şi studenţilor.

Resursele financiare, aşa cum rezultă din bugetul de venituri şi 
cheltuieli, sunt constituite din alocaţii de la bugetul naţional şi din venituri proprii 
constituite din: taxe plătite de studenţi, cercetare efectuate cu terţi sau pe 
bază de proiecte câştigate prin competiţii naţionale şi internaţionale, programe 
externe de colaborare, donaţii şi sponsorizări.

Din analiza execuţiei bugetare pentru anul 2008 rezultă:

• sume utilizate de la bugetul 
naţional  = 13,6758 mil. lei

• sume utilizate din venituri 
proprii   = 77,011 mil. lei

Trebuie remarcat faptul că 
în cazul sumele utilizate din venituri 
proprii cercetarea a contribuit cu 
37,909 mil. lei adică aproximativ 50% 
din veniturile proprii.

Pentru anul 2009 proiectul de buget cuprinde:

• sume provenite de la bugetul naţional  = 126,990 mil. lei

• sume provenite din venituri proprii  = 95,500 mil. lei

În anul 2009 cercetarea proprie va contribui la veniturile proprii cu 
aproximativ 55,0 mil. lei adică peste 50%.

Pe tot parcursul ultimilor ani UBBCN a investit peste 30% din veniturile 
obţinute (2006 – 31%; 2007 – 28%; 2008 – 36%).

Cheltuielile înregistrate cu plata salariilor nu au depăşit 60% din totalul 
veniturilor, având următoarea dinamică:

• 2006 – 45,98%;

Desfăşurarea unei prelegeri universitare
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• 2007 – 42,94%;

• 2008 – 51,55%.

Un lucru demn de semnalat este faptul că din resursele financiare 
proprii în anul 2008 UBBCN a acoperit 20,08% din cheltuielile cu bursele 
acordate studenţilor la nivelurile de licenţă, master şi doctorat.

Nivelul taxelor anuale stabilite pentru studenţii din categorie „cu taxă” 
- care se constituie ca o componentă importantă, în sursa proprie de venit a 
Universităţii, se stabileşte diferenţiat de către fiecare facultate în funcţie de 
nivelul cheltuielilor specifice de şcolarizare şi de interesul care există pentru 
specializarea oferită, aşa încât în 2008-2009 acestea se situează între 1900 
RON (Facultăţile de Teologie) şi 3600 RON (Programul de studii universitare 
de licenţă Cinematografie, Fotografie şi Media), iar taxele la nivel de master se 
situează între 1900-2500 RON, niveluri acceptabile şi corecte în comparaţie 
cu costul vieţii şi veniturile oamenilor din Romania, aşa cum a rezultat şi din 
discuţiile cu studenţii.

Contribuţia cercetării la componenta de venituri proprii, ca de altfel şi 
aportul rezultatelor cercetării la îmbunătăţirea actului didactic a fost o preocupare 
permanentă, aşa încât echipa managerială şi-a concentrat (organizatoric şi 
investiţional) activităţile în acest sens, acum UBBCN având 67 de institute 
şi centre de cercetare (19 dintre acestea fiind înfiinţate în 2008), unde sunt 
angajaţi peste 240 de cercetători, alături de cadrele didactice titulare.

Din discuţiile purtate cu studenţii a rezultat faptul că există un interes 
deosebit din partea lor pentru integrare (mai ales pentru ciclul de master) în 
colectivele de cercetători şi o pregătire mai amplă în acest domeniu.

Investiţiile privind dezvoltarea bazei materiale şi implicit a celei de 
cercetare s-au realizat nediscriminator şi într-o relaţie directă cu perspectivele 
şi direcţiile de dezvoltare ale fiecărei facultăţi şi chiar ale fiecărei specializări.

II.3. EFICACITATE  EDUCAŢIONALĂ

Conţinutul programelor de studii

Politica de recrutare a candidaţilor pentru admitere la facultăţile şi 
specializările UBBCN cuprinde o paletă diversă de acţiuni programate şi 
desfăşurate sistematic, an de an, în timpi oportuni şi cu rezultate foarte bune, 
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dacă se ţine cont că raportul între studenţii cu taxă şi cei bugetaţi este peste 
1:1. De asemenea, o pondere mare o reprezintă şi studenţii de la învăţământul 
la distanţă, în raport cu studenţii de la cursurile de zi, ceea ce reprezintă un 
procent de peste 35-40%.

Dintre acţiunile întreprinse se pot enumera:

• prezentarea pe pagina WEB a Universităţii a programelor de pregătire (în 
detaliu) pentru fiecare program de studiu, pentru fiecare specializare şi 
pentru fiecare ciclu (licenţă, master, doctorat);

• prezentarea în sistem dinamic a unui program din ce în ce mai extins de 
specializări atât pentru licenţă cât şi pentru master;

• prezentarea posibilităţilor de transfer, după sistemul creditelor transferabile, 
atât în cadrul aceleiaşi facultăţi 
(între specializări diferite) cât şi 
între facultăţi, atunci când studentul 
doreşte să-şi stabilească un traseu 
propriu de specializare, sistemul 
oferit de Universitate este permisiv 
şi lejer de abordat, situându-se în 
cadrul legal oferit de metodologia 
creditelor transferabile;

• prezentarea unui regulament 
flexibil (specific fiecărei facultăţi) 
pentru admitere, aşa cum a rezultat 
şi din analiza fişelor de evaluare 

întocmite pentru programele de studiu evaluate în vederea acreditării;

• prezentarea pe pagina WEB a relaţiilor, contactelor şi schimburilor de 
studenţi pe care UBBCN le realizează cu universităţi din ţară şi străinătate 
şi modul de finanţare a acestor schimburi;

• prezentarea sistemului de acordare a burselor de studiu şi a celor de 
performanţă, a burselor de practică şi a celor doctorale, pentru cele trei 
cicluri de pregătire;

• programarea şi efectuarea unui vast program de „popularizare” a 
Universităţii în mediul preuniversitar prin contacte directe realizate între 
echipe (constituite pe specializări) care se deplasează în oraşe din ţară 
la licee, au discuţii cu seriile de absolvenţii de liceu şi fac totul pentru 

Interior din Clădirea Centrală
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a-i convinge să se prezinte la admitere la UBBCN, prezentându-le toate 
facilităţile şi oportunităţile;

• cultivarea şi dezvoltarea unor relaţii extrem de eficiente cu mediul economic 
şi social din comunitatea Municipiului  Cluj-Napoca şi a Judeţului Cluj;

• dezvoltarea prin extensie universitară, în baza conceptului „nu trebuie să 
vii tu la Universitatea „Babeş-Bolyai” în Cluj, vine universitatea la tine”, 
extensiile cuprinzând aproape toate zonele din Transilvania, - extensiile au la 
bază o bună colaborare cu administraţia publică din aceste localităţi, - care 
au oferit în administrare spaţiile necesare dezvoltării  activităţilor didactice 
din aceste zone, cu implicare directă asupra nivelului de intelectualizare a 
comunităţilor;

• dezvoltarea colaborării cu instituţii de învăţământ din străinătate, aşa 
încât transferul ideilor şi acţiunilor să se facă rapid, în vederea menţinerii 
Universităţii în topul ancorării la realitate, în realitatea adecvată pregătirii 
valorice şi de specialitate a tinerilor;

• flexibilizarea conţinutului planurilor de învăţământ prin introducerea unor 
pachete consistente de discipline opţionale, în cadrul numărului de 30 de 
credite pe semestru.

În urma analizei Rapoartelor prezentate de experţii evaluatori şi a 
discuţiilor purtate cu aceştia a rezultat faptul că există programe de licenţă 
prevăzute cu un număr de credite mai mare decât 180 sau 240 pe ciclu respectiv. 
Am recomandat ca pentru activităţile facultative să se realizeze pentru anexa 
la diplomă un alt „cartuş final” cu titlul „Activităţi independente desfăşurate de 
student – în sprijinul specializării”.

Referitor la acordarea de 
credite susţinerii examenului de 
licenţă, acest lucru ar fi preferabil în 
cadrul a 30 de credite pe semestru, 
prin redimensionarea creditelor la 
disciplinele cuprinse în programul de 
pregătire al ultimului semestru. 

Cu privire la rezervarea 
de credite susţinerii examenului 
de licenţă, acest lucru este 
recomandabil în cadrul a 30 de Laborator de informatică
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credite pe semestru, prin diminuarea creditelor la disciplinele cuprinse în 
programul de pregătire al ultimului semestru, aşa încât să nu se ajungă la 
situaţia ca, unei discipline din ultimul semestru să i se acorde un număr  de 7-8 
credite.

Referitor la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se recomandă ca 
admiterea şi examenul de licenţă să cuprindă probe eliminatorii de aptitudini 
sportive, respectiv măiestrie sportivă, cu atât mai mult cu cât, chiar Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca are în programul managerial dezvoltarea 
activităţilor sportive în rândul studenţilor. 

Tot la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport desfăşurarea orelor 
practice se realizează cu un număr prea mare de studenţi, aşa încât, cadrul 
didactic nu poate urmări evoluţia fiecărui student.

Trebuie menţionat că planurile de învăţământ elaborate pentru 
programele evaluate în vederea acreditării au la bază studierea unor programe 
similare din ţară şi străinătate, de la instituţii de învăţământ unde sunt astfel de 
specializări definite prin programul evaluat.

Bugetul de timp al studenţilor la toate programele evaluate este conform 
cu prevederile M.E.C.I.

Din discuţiile purtate cu experţii evaluatori şi de comisia de evaluare a 
ARACIS cu studenţii diverselor facultăţi şi cu reprezentanţii acestora (în şedinţa 
comună) s-au desprins următoarele:

• studenţii sunt mulţumiţi de nivelul şi volumul cunoştinţelor primite în cadrul 
facultăţilor şi specializărilor urmate;

• apreciază că există interes din partea cadrelor didactice (mai puţin a 
studenţilor – caz general în Romania) pentru participare la activităţile 
didactice programate şi pentru creşterea nivelului calitativ al cunoştinţelor 
predate şi al metodicii de predare;

• apreciază că trebuie dezvoltat mai mult conceptul de pregătire individuală 
pe tematici programate;

• apreciază că ar fi de recomandat ca procentul de activităţi practice să 
crească în cadrul planului de învăţământ, aşa încât la curs să se jaloneze 
ideile şi direcţiile de bază ale disciplinei, iar în partea practică studenţii să 
înveţe „prin descoperire”;

• apreciază că sistemul de evaluare şi notare să cuprindă şi prezenţa la 



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 10 / 2009

30

activităţile didactice;

• apreciază că se impune o mai mare implicare a studenţilor (în special a 
celor de la master) în colectivele de cercetare ale universităţii;

• apreciază că trebuie mărită şi facilitată activitatea practică în societăţile 
comerciale, instituţii ale mediului social, economic, bancar, etc., acolo unde 
vor lucra după terminarea facultăţii pentru scurtarea perioadei de integrare 
în mediul respectiv;

• apreciază că nivelul bursei de 
studiu trebuie să acopere nivelul 
cheltuielilor (masă şi cazare) la 
nivel de campus studenţesc, 
pentru a putea beneficia de 
posibilităţile de studiu şi tinerii 
care provin din familii cu venituri 
mici, pentru ca bursa să fie din 
nou un element de competiţie 
şi pentru ca studenţii să nu 
fie obligaţi să lucreze ci să-şi 
concentreze energia pentru 
studiu.

Din analiza efectuată privind numărul posturilor didactice acoperite de 
un cadru didactic s-a constatat:

• nici un cadru didactic titular nu depăşeşte trei norme didactice, cumulate de 
la toate programele şi specializările unde desfăşoară activitatea;

• nici un cadru didactic asociat nu depăşeşte trei norme didactice;

• nici un cadru didactic, pensionar, care activează ca asociat nu depăşeşte 
o normă didactică.

Referitor la cadrele didactice titulare trebuie menţionat că UBBCN 
a cerut fiecărui cadru didactic să scrie o declaraţie de „fidelitate” în care se 
angajează să nu desfăşoare activitatea didactică şi în alte instituţii de învăţământ 
superior, acţiune legală în cadrul autonomiei universitare, dar privită cu rezerve 
de unele cadre didactice de la Facultatea de Drept.

Rezultatele învăţării

Studenţi în sala de lectură
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În cadrul acestei vizite s-au efectuat următoarele întâlniri:

• la nivelul întregii echipe de evaluare ARACIS:

• întâlnire cu reprezentanţii studenţilor din facultăţile unde au fost programe 
de studii supuse evaluării în vederea acreditării;

• întâlnire cu absolvenţii UBBCN, din diferite promoţii şi de la diverse 
specializări;

• întâlnire cu angajatori din 
Municipiul Cluj-Napoca interesaţi în 
a angaja absolvenţi ai UBBCN, cu 
diverse specializări;

• la nivelul experţilor evaluatori:

• întâlnire cu studenţii facultăţii 
unde au efectuat evaluare de 
program;

• la nivelul studenţilor evaluatori:

• întâlniri şi discuţii cu studenţii 
în campusurile studenţeşti, cantine, săli de lectură, biblioteci, săli de curs, 
de seminar şi laborator.

Aşa cum s-a consemnat în informările prezentate de comisie, 
rapoartele sintetice ale experţilor evaluatori şi în raportul studenţilor evaluatori 
s-au desprins următoarele concluzii:

• gradul de satisfacţie al absolvenţilor în raport cu diverşi parametrii ai 
programelor de studiu s-a ridicat la aproximativ 70% în perioada 1998-2007;

• absolvenţii se mândresc cu faptul că sunt absolvenţi ai Universităţii „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca;

• absolvenţii sunt mulţumiţi de modul în care au evoluat în profesie, fiind în 
sală mulţi absolvenţi tineri care conduc firme proprii, prospere sau filiale de 
bănci, sau sunt cadre didactice în învăţământul preuniversitar;

• majoritatea absolvenţilor prezenţi la discuţii erau absolvenţi ai studiilor de 
masterat şi au apreciat importanţa şi rolul pregătirii prin masterat pentru a-şi 
mări şansa de realizare în profesia aleasă.

Referitor la acest lucru trebuie menţionat că UBBCN are în prezent 

Studenţi în spectacol
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înscrişi la ciclul de  master 9314 studenţi. Dacă se raportează acest număr la 
numărul studenţilor absolvenţi în fiecare an, de 15162 absolvenţi, atunci rezultă 
un proces de finalizatori de pregătirea ciclului de master de 61,42% adică mai 
mare decât recomandările programului Bologna.

• există un interes foarte mare pentru absolvenţi de a rămâne sau de a veni în 
învăţământul superior (Filologie, Chimie, Biologie) în dorinţa de a continua 
cu pregătirea doctorală şi apoi să se titularizeze ca cercetător sau cadru 
didactic;

• există la nivelul Universităţii un Centru de Carieră care oferă consultanţă 
pentru studenţi şi pentru absolvenţi în a-şi găsi un loc de muncă adecvat 
dorinţelor şi speranţelor lor;

• există dorinţa ca programele analitice ale disciplinelor să cuprindă noţiuni 
„comprimate” urmând ca „expandarea” lor să se facă prin „descoperire” în 
cadrul activităţilor practice de seminar sau laborator.

În urma discuţiilor purtate cu studenţii atât de către echipa de evaluatori 
cât şi de către evaluatorii-experţi s-au desprins următoarele:

• programul Bologna trebuie reanalizat din punct de vedere al eficienţei şi 
calităţii absolvenţilor;

• să fie acreditate cât mai multe programe de master pentru ca studentul 
să-şi poată stabili cât mai uşor traseul pe care doreşte să-l finalizeze prin 
studiu de masterat;

• ciclul de licenţă să fie urmat în mod obligatoriu în procent de 100% în sistem 
bugetar sau cu taxă;

• ciclul de master să fie direcţionat spre cercetare şi aprofundare de 
cunoştinţe;

• să fie stabilite diferenţiat denumirile specializărilor de licenţă şi de masterat, 
şi să fie cuprinse în nomenclatorul de meserii la Ministerul Muncii;

• să se stabilească nivelele de competenţă, de promovare şi de salarizare în 
funcţie de ciclurile de pregătire finalizate de absolvent (licenţă, masterat, 
doctorat);

• să se realizeze mai repede evaluarea tuturor instituţiilor de învăţământ 
superior din România şi să se realizeze o ierarhizare a lor indiferent că sunt 
instituţii de stat sau particulare;
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Studenţii s-au declarat mulţumiţi de nivelul actual de dotare din punct 
de vedere al spaţiilor didactice, al spaţiilor sociale şi de realizare a activităţilor 
culturale şi sportive.

Au încredere în echipa managerială care prezintă un interes deosebit 
pentru problemele studenţilor şi se implică în rezolvarea lor.

În urma discuţiilor cu angajatorii au rezultat următoarele:

• angajatorii prezenţi în sală s-au declarat mulţumiţi de calitatea absolvenţilor 
pe care 

• i-au angajat;

• au constatat că învăţământul după programul Bologna nu „încarcă” 
absolventul de licenţă cu suficiente cunoştinţe şi că se impune ca studiul 
de master să devină obligatoriu, pentru toţi absolvenţii de licenţă;

• ciclul de master să aibă mai multe activităţi practice, pentru a reduce şi 
simplifica procesul de integrare în mediul în care se angajează;

• planurile de învăţământ să fie dinamice şi „de perspectivă”, în sensul că 
studentul trebuie pregătit pentru momentul când se va angaja şi nu să fie 
încărcat cu noţiuni şi situaţii depăşite;

• se impune o mai bună colaborare între angajatori şi facultăţile UBBCN, 
în sensul alocării unor spaţii permanente, unde pe baza unui program 
săptămânal prestabilit şi afişat, angajatorii să se poată întâlni cu studenţii 
în vederea recrutării lor pentru practică şi ulterior pentru angajare.

Centrul de Carieră din UBBCN are ca misiune derularea acestor 
activităţi, dar trebuie dinamizat şi determinat pentru extinderea activităţii de 
contact a angajatorilor.

Trebuie menţionat că toate aceste concluzii desprinse din întâlnirea 
echipei de evaluare cu studenţii, absolvenţii şi angajatorii au fost prezentate 
echipei manageriale a UBBCN, în Şedinţa finală de concluzii, de vineri 15 
mai 2009. Din discuţiile purtate cu studenţii şi absolvenţii s-a constatat că 
după terminarea facultăţii, Universitatea ţine legătura cu absolvenţii, existând 
o Asociaţie a absolvenţilor (Alumni), aceasta solicitându-i să participe la 
diverse acţiuni (ca de exemplu şi cea de întâlnire cu echipa ARACIS, la care 
s-a prezentat un număr relativ mare de absolvenţi), organizează împreună 
(studenţi-absolvenţi) diverse acţiuni culturale şi sportive, mese rotunde pentru 
schimburi de idei în sensul îmbunătăţirii pregătirii profesionale, etc.
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Activitatea de cercetare ştiinţifică

Aşa cum şi-a definit misiunea, UBBCN - pe lângă crearea de specialişti 
în domeniile pe care le gestionează cele 21 de facultăţi - desfăşoară şi o 
importantă activitate de cercetare ştiinţifică, atât în domeniul îmbunătăţirii 
componentei didactice, cât şi prin contracte directe cu societăţi comerciale pe 
bază de contracte ştiinţifice, dar şi pe bază de proiecte elaborate în cadrul unor 
programe naţionale şi internaţionale de cercetare, în acest caz proiectele fiind 
câştigate prin competiţie.

UBBCN are un sistem organizat special pentru cercetare constituit din:

• 67 de institute şi centre de cercetare (v. Anexele B 3.1.1.c. şi B 3.1.1.d.)

• 27 de şcoli doctorale (v. Anexa B 3.1.2.n)

• Cele 67 de institute şi centre de cercetare funcţionează în cadrul facultăţilor 
sau funcţionează independent sub coordonarea directă a Rectoratului.

În UBBCN există un climat şi o cultură academică puternic centrate pe 
cercetare, confirmate de existenţa şcolilor de cercetare de excelenţă.

În urma unui proces de evaluare, 49 de centre au fost acreditate 
intern, de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice – structură managerială care 
gestionează toate problemele legate de cercetare din cadrul Universităţii, 16 
centre de cercetare au fost acreditate de către CNCSIS. Din totalul structurilor 
de cercetare 19 institute şi centre de cercetare au fost înfiinţate în anul 2008.

Aşa cum s-a arătat anterior, cercetarea din UBBCN participă cu sume 
importante (aproximativ 50% din veniturile proprii), la dezvoltarea dotării pentru 
cercetare cât şi pentru procesul didactic.

UBBCN are angajaţi un număr de peste 240 de cercetători (cifra 
este fluctuantă în funcţie de contractele angajate), la care se adaugă cadrele 
didactice de la facultăţi care în mod obligatoriu desfăşoară activitate de cercetare 
(această componentă fiind importantă atât pentru realizarea punctajului la 
autoevaluarea anuală cât şi pentru promovare în grade didactice sau pentru 
acordarea gradaţiei sau salariului de merit).

Ca elemente manageriale, importante în domeniul cercetării la UBBCN 
există şi:

• Cod Etic şi Deontologic privind cercetarea şi publicaţiile ştiinţifice;

• Comisia pentru Etica Cercetării Ştiinţifice;
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• aplicaţia “Managementul Cercetării” care permite managementul informatic 
integrat al activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice s-a făcut în anul 2008 
cuprinde:

• 761 de lucrări publicate în reviste şi volume ale conferinţelor ISI;

• 319 articole publicate în reviste indexate BDI;

• 177 de cărţi şi studii publicate în edituri internaţionale.

UBBCN are 66 de reviste ştiinţifice, din care 44 sunt recunoscute la 
nivel internaţional, din acestea 8 fiind reviste cotate ISI.

• UBBN dispune de două edituri proprii:

• Presa Universitară Clujeană (PUC);

• Editura Fundaţiei Studiilor Europene (EFES).

UBBCN a realizat cercetarea în cadrul unui număr foarte mare de 
contracte, performanţa ştiinţifică a cercetărilor fiind probată prin premiile 
naţionale câştigate, articole publicate în reviste de prestigiu, brevete etc. (v. 
Anexele B 3.1.3.a, B 3.1.3.b şi B 3.1.3.d).

UBBCN organizează anual activităţi ştiinţifice sub formă de 
simpozioane, conferinţe, congrese orientate atât pe componenta didactică, cât 
şi pe componenta de cercetare (v. Anexa B 3.1.3.c).

Universitatea are un plan strategic de cercetare pe termen lung 
prin care şi-a propus ca până în anul 2012 să se claseze în primele 500 de 
universităţi din lume.

În universitate există un Centru de transfer tehnologic cu activitate 
importantă desfăşurată în colaborare cu alte universităţi din ţară şi străinătate 
şi cu instituţii de cercetări specializate.

Activitatea financiară

UBBCN are organizată activitatea de contabilitate financiară în cadrul 
Direcţiei generale administrative, cu personal angajat care are studii de 
specialitate, contabilul şef având studii superioare de specialitate.
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Serviciul de contabilitate financiară gestionează un buget propriu de 
venituri şi cheltuieli, aprobat de Senat şi avizat de MECI. Tot acest serviciu 
întocmeşte bilanţul contabil, ţine contul de execuţie bugetară şi raportul de 
gestiune proprie. 

Bugetul anual aprobat de Senat are structurate veniturile şi cheltuielile 
corect, pe capitole de venituri (bugetare, proprii şi din alte surse legale) şi 
pe capitole de cheltuieli (salariale, sociale, dotări, investiţii, regie, etc.) ţinând 
evidenţa atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor pe capitole distincte.

Execuţia bugetară este urmărită lunar şi centralizată trimestrial, 
semestrial şi anual.

Din analiza execuţiei bugetare pe anul 2008 am constatat că veniturile 
proprii şi din alte surse legale reprezintă peste 50% din veniturile de la bugetul 
naţional, un lucru demn de remarcat şi de apreciat, care demonstrează 
interesul deosebit al echipei manageriale de a se implica în asigurarea unei 
situaţii financiare avantajoase instituţiei. În cadrul execuţiei bugetare pe anul 
2008 s-au realizat cheltuieli din surse bugetare în valoare de 136,758 milioane 
lei şi 77,011 milioane lei din venituri proprii. În cadrul veniturilor proprii o pondere 
importantă a avut-o componenta de cercetare, care a contribuit cu aproximativ 
50% din veniturile proprii, adică 37,9 milioane lei. Execuţia bugetară pe anul 
2008 este pozitivă cu contul de venituri pozitiv, sumele rămase fiind transferate 
pe anul 2009 – la capitolul venituri proprii.

Proiectul de buget pentru anul 2009 respectă aproximativ aceeaşi 
proporţie, fiind chiar mai optimist la componenta de venituri proprii.

În proiectul de buget pentru 2009 sunt prevăzute următoarele sume la 
capitolul venituri:

• venituri bugetare – 126,99 milioane lei;

• venituri proprii – 95,5 milioane lei, din care din cercetare 55 milioane lei.

Din total venituri, UBBCN a investit sistematic un procent mediu de 
30% în ultimii 5 ani; în 2009 şi-a propus să investească aproximativ 40% din 
venituri în dezvoltarea bazei materiale.

Cheltuielile cu plata salariilor s-au situat sub 50% din venituri (ca 
valoare medie) în ultimii 4 ani echipa managerială propunându-şi, ca şi în acest 
an să se situeze sub 50% (adică la ~ 46-48%), valoare cu mult mai mică decât 
indicatorul de valoare admis ca maxim de 65%.
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UBBCN dispune de un sistem informatic integrat, dezvoltat şi gestionat 
de Departamentul de Informatizare propriu, care conţine module specifice 
dedicate activităţilor financiar-contabile.

Biroul de Audit Intern al Universităţii efectuează auditul intern al 
activităţilor financiar-contabile (după un program stabilit) şi publică anual 
rapoartele de activitate.

II.4. Managementul calităţii

Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

La nivelul instituţiei există constituită o Comisie de Evaluare şi Asigurare 
a Calităţii, care funcţionează după un regulament propriu. Astfel de comisii sunt 
constituite şi la nivelul facultăţilor. Datele referitoare la structura şi regulamentul 
de funcţionare al comisiilor de evaluare internă şi asigurare a calităţii sunt 
prezentate în anexele C.1.1.1.B, C.1.1.1.E, C.1.1.1.D.

La nivelul Senatului este constituit Consiliul Calităţii şi Competitivităţii, 
care beneficiază de suportul administrativ al Centrului pentru Managementul 
Calităţii, structuri cuprinse în anexa C.1.1.1.A.

Centrul pentru Managementul Calităţii este coordonat de unul din 
prorectorii instituţiei (care are responsabilităţi bine definite în acest sens), a 
publicat Ghidul Competitivităţii şi Calităţii, iar trimestrial elaborează un Buletin 
al Departamentului Calităţii şi Competitivităţii.

Strategiile, procedurile şi metodologia de urmărire, evaluare şi 
coordonare a activităţii de asigurare a calităţii sunt cuprinse în documentul 
“Politica Calităţii în Universitatea „Babeş-Bolyai”, document care se elaborează, 
se prezintă şi se aprobă de Senatul Universităţii. În document sunt stabilite 
şi obiectivele în domeniul coordonării şi direcţionării acestei activităţi, atât la 
nivelul universităţii cât şi la nivelul fiecărei facultăţi în parte.

UBBCN are un “Manual al Calităţii”, unde sunt înscrise procedurile 
referitoare la evaluarea activităţilor universitare importante (Anexa C.8.1.1.G).

Comisiile de evaluare internă a calităţii la nivel de facultăţi şi programe 
de studiu (licenţă, master, doctorat), împreună cu responsabilii cu asigurarea 
calităţii pe facultăţi asigură aplicarea şi implementarea deciziilor luate la nivel de 
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universitate. Aceste comisii lucrează după proceduri bine definite pentru fiecare 
componentă a activităţii universitare, procedurile fiind elaborate atât pentru nivelul 
instituţional cât şi pentru cel de la facultăţi şi cuprinse în Manualul Calităţii.

Politicile şi strategiile instituite de structurile interne ale UBBCN, 
care au misiunea asigurării calităţii – au avut în vedere aducerea situaţiei din 
universitate la nivelul compatibilităţii cu standardele ARACIS, acestea fiind de 
fapt standardele recunoscute de evaluare a calităţii activităţii instituţionale.

Se poate aprecia că din punct de vedere al structurilor organizatorice 
constituite în vederea evaluării interne şi a asigurării calităţii la nivel instituţional, 
precum şi a regulamentelor elaborate prin care se stabilesc regulile şi 
metodologia de funcţionare a acestor structuri, UBBCN are un sistem bine pus 
la punct pentru urmărirea, evaluare internă şi asigurarea calităţii.

Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a activităţilor desfăşurate

a. Programe de studiu

Evaluarea programelor de studiu la UBBCN intră în competenţa 
Consiliului pentru Curriculum, structură care funcţionează după un regulament 
care reglementează acreditarea internă a programelor de studiu (v. Anexa 
C.2.1.1.a.).

Monitorizarea programelor de studii se face în conformitate cu 
“Procedura privind evaluarea şi revizuirea programelor de studii (v. Anexa 
C.2.1.1.b.), pentru cursurile de zi (licenţă şi master), iar pentru cursurile ID este 
elaborată o procedură proprie. 

Procedurile de lucru au în vedere ca activitatea să gestioneze atât 
planurile de învăţământ cât şi programele analitice, aşa încât să se respecte 
prevederile legale şi instrucţiunile MECI referitoare la acestea. În plus aceste 
proceduri au în vedere şi respectarea metodologiei de realizare a admiterii şi de 
elaborare a diplomelor precum şi de oportunitatea menţinerii sau lansării unor 
noi programe de studiu în corelaţie cu cerinţele pieţei forţei de muncă, în funcţie 
de specializările produse de Universitate.

Prin procedura “Reperele de elaborare a planurilor de învăţământ” 
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se impune ca pentru fiecare plan de învăţământ elaborat să se includă şi o 
analiză a minim 3 planuri de învăţământ, pentru programul şi specializarea 
respectivă, care provin de la Universităţi din Uniunea Europeană, care pot servi 
ca model. Se asigură prin aceasta compatibilizarea sistemului românesc cu cel 
european, atât din punct de vedere al structurii planurilor de învăţământ, cât şi 
al conţinutului programelor analitice, pentru a se facilita funcţionarea sistemului 
de credite transferabile (şi pentru studenţii români care doresc să studieze în 
alte ţări din UE).

Pentru planurile de învăţământ şi programele analitice se utilizează 
formulare identice pentru toate facultăţile, formulare conforme cu cele 
recomandate de M.E.C.I

Procedura de verificare şi asigurare a corespondenţei dintre diplome 
şi calificări

Prima componentă de “eliberare a diplomelor” are în vedere un sistem 
al legalităţii “circuitului” studentului prin universitate.

Din analizele efectuate am constatat următoarele:

• se respectă metodologia de admitere recomandată de M.E.C.I. şi a 
reglementărilor proprii cuprinse în regulamentele elaborate în baza 
autonomiei universitare;

• după declararea candidatului cu “admis”, acesta este înscris în registrul 
matricol al facultăţii, la programul de studiu pentru care a dat admiterea;

• registrele matricole sunt ţinute corect, fiind evidenţiate toate mişcările 
(transferuri, repetare an de studiu, retragere, reînmatriculare, etc.);

• în registrele matricole (fizice şi pe suport electronic) sunt înregistrate 
rezultatele la examene pe sesiuni, ani etc.;

• eliberarea foii matricole (suplimentul la diplomă) se face pe baza datelor din 
registrul matricol;

• există un registru al susţinerii examenului final de licenţă şi masterat, 
cu înregistrarea rezultatelor care se transfer în registrul matricol şi foaia 
matricolă;

• registrul de la examenul final stă la baza eliberării diplomelor;

• eliberarea diplomelor se realizează corect, cu diplome înseriate, eliberate 
de M.E.C.I.;
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• la diplome se ataşează foaia matricolă, la cerere în limba română sau/şi în 
altă limbă.

Pe parcursul anilor de studiu examinarea şi notarea studenţilor este 
reglementată prin “Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor”.

Modul de examinare este prezent la facultate şi pe pagina WEB, 
precum şi în contractul de studii semnat de studenţi, aşa încât totul este corect, 
transparent şi fără loc de interpretări. Modalitatea de acordare a notei finale 
la examen este precizată de fiecare titular de disciplină în “Fişa disciplinei” 
(document prezent la facultate), unde se defineşte exact din ce se compune 
nota finală (nota la examen, nota la activităţi practice, prezenţa la curs, etc.).

Toate aceste date se prezintă în mod obligatoriu la începutul cursului, 
de către fiecare titular. 

Ca o concluzie la această componentă de evaluare se poate spune 
că UBBCN este o instituţie care-şi respectă ţinuta academică şi îşi respectă 
studenţii ca produs al activităţii ei, oferindu-le competenţă şi pregătire 
consistentă, în condiţii de transparenţă şi seriozitate.

 De altfel, în discuţiile purtate cu studenţii şi absolvenţii nu au existat 
comentarii şi nemulţumiri pe tema corectitudinii examinării, evaluării şi aprecierii 
prin notă a nivelului de pregătire.

Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

a. Cadre didactice – acoperire state de funcţii

UBBCN are 1460 de cadre didactice, titulari cu contracte de muncă 
pe termen nelimitat şi 670 de cadre didactice asociate, cu contract anual de 
angajare.

Din cadrele didactice asociate un număr de 58 sunt pensionari, cu 
angajare anuală.

Cadrele didactice titulare şi cele asociate acoperă un număr de 2443 
posturi didactice (norme didactice).

Se poate constata că normele didactice sunt acoperite în procent de 
peste 60% cu cadre didactice titulare iar dacă ţinem cont că restul de norme 
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didactice (983) sunt acoperite în regim de plata cu ora nu numai de cadrele 
didactice asociate ci şi de cele titulare, atunci procentul de acoperire este mult 
peste 60%.

Din totalul de 1460 cadre didactice sunt 233 profesori universitari şi 
323 conferenţiari, astfel se constată că procentul de ocupare cu profesori şi 
conferenţiari este de peste 30%, dar mai mic de 50% cât prevede criteriul de 
evaluare al acestei componente.

Trebuie remarcat la acest capitol că UBBCN nu acceptă cadre didactice 
(ca asociate) de la alte instituţii de învăţământ din ţară şi nici nu acceptă ca 
titularii proprii să predea la alte instituţii de învăţământ superior din ţară. 

La UBBCN raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi a 
fost de 1/28, cu prognoza ca în acest an să ajungă de 1/25, iar până în 2011 
să ajungă la 1/20, obiectiv adoptat de Senatul Universităţii în “Strategia de 
dezvoltare a resurselor umane 2008-2011”.

b. Evaluarea cadrelor didactice

Evaluarea cadrelor didactice în Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca se realizează anual, după proceduri şi cu formulare bine stabilite şi 
cuprinde următoarele etape:

• Autoevaluarea;

• Evaluarea colegială;

• Evaluarea de către studenţi;

• Evaluarea de către echipa managerial a universităţii.

Pentru autoevaluare există un formular specific (Anexa C.4.1.2.b.), 
personalizat, în care cadrul didactic completează toate realizările cu caracter 
didactic, ştiinţific, editorial, de cercetare, de activităţi cu studenţii etc., realizate 
în ultimul an şi pentru care sunt acordate puncte valorice, fiind obligat să-şi 
îndeplinească baremul, stabilit diferenţiat pentru fiecare funcţie şi grad didactic.

Această evaluare proprie (autoevaluare) este pusă în discuţia catedrei 
unde se verifică veridicitatea elementelor înscrise şi pentru care s-au acordat 
punctele valorice. Această evaluare este obligatorie pentru promovarea la un 
grad didactic superior, sau pentru acordarea salariului sau gradaţiei de merit şi 
pentru stabilirea coeficienţilor de salarizare din grilă.
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Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se realizează în fiecare 
an în unul dintre semestre după o procedură bine stabilită (Anexa C.4.1.3.a.). În 
cadrul procedurii se folosesc patru tipuri de chestionare şi anume:

• Formular A – pentru cursuri la ciclul de licenţă;

• Formular B – pentru seminarii/lucrări la ciclul de licenţă;

• Formular A1 – pentru cursuri la ciclul de master;

• Formular B1 – pentru seminarii/lucrări la ciclul de master.

Rezultatele evaluării de către studenţi se centralizează şi sunt puse la 
dispoziţia celui evaluat, decanului şi şefului de catedră. Aceste rezultate sunt 
analizate şi discutate în cadrul şedinţelor de catedră şi sunt luate în considerare 
atunci când se pune problema promovării în grad didactic superior.

Evaluarea cadrelor didactice de către managementul universităţii se 
face anual de conducerea catedrelor şi facultăţilor după o procedură bine 
stabilită (Anexa C.4.1.4.a.) pe baza reperelor de performanţă adoptate de 
Senatul Universităţii. Pentru evaluare se analizează formularul de autoevaluare, 
analizat şi discutat în catedră şi apoi în Consiliul Facultăţii.

Analiza situaţiei prezentate de Consiliul Facultăţii, fişele corect 
completate, sunt centralizate la nivelul Universităţii şi sunt elemente de bază 
pentru menţinerea ca angajat titular a cadrului didactic sau pentru menţinerea, 
mărirea sau micşorarea coeficientului de salarizare din grilă.

Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

Studenţii UBBCN beneficiază de acces la serviciile oferite de „reţeaua 
de biblioteci” şi anume:

Biblioteca Centrală Universitară „ Lucian Blaga” – cu o suprafaţă de 
10.342m2 (săli de lectură cu 587 de locuri şi depozite);

Bibliotecile „filiale” la nivelul facultăţilor (31) din Cluj la care se mai 
adaugă 10 pentru extensiile universitare din celelalte localităţi, suprafaţa 
acestor filiale fiind de 15.804m2 distribuită în 77 săli care înglobează 2453 de 
locuri de studiu;

• Biblioteca Academiei;

• Biblioteca Judeţeană;
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• Biblioteca Fundaţiei Soros;

• British Council.

Studenţii UBBCN au acces la un fond de carte, constituit din 3.879.044 
volume constituit din:

• cărţi si periodice diferite – 3.553.290 volume;

• manuscrise – 6.497 volume;

• microformate – 15.591 volume;

• documente audiovizuale – 8211;

• alte documente – 303.666.

Accesul la fondul de carte se face pe bază de legitimaţie care se 
eliberează contra sumei de 10 lei/an.

Din analiza programelor evaluate de către experţii evaluatori a rezultat 
că disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ au acoperire cu material 
didactic (cursuri, îndrumare pentru activităţi practice, culegeri de probleme şi 
teste, etc.), iar laboratoarele sunt astfel dotate încât pot satisface şi cerinţele 
introduse de noile programe, alături de celelalte programe existente, acreditate 
şi aflate în funcţionare.

Universitatea are achiziţionate licenţe pentru soft-uri necesare 
specializărilor şi programelor de studiu analizate şi evaluate, la care studenţii 
au acces în cadrul activităţilor practice.

Referitor la spaţiile de studiu trebuie menţionat interesul Universităţii în 
acest sens, care a constat în amenajarea la majoritatea căminelor, pe fiecare 

nivel a câte o sală de lectură, aşa 
încât există 35 de săli de lectură, care 
totalizează un număr de 1480 de locuri.

În plus trebuie menţionat 
interesul echipei manageriale a 
Universităţii de a investi în continuare 
pentru creşterea fondului de carte şi 
pentru ca studenţii să aibă acces la 
ultimele informaţii din revistele de 
specialitate.

Laborator de informatică



Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS
nr. 10 / 2009

44

Baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii

UBBCN are un sistem informatic propriu şi performant care asigură 
colectarea, prelucrarea şi analiza datelor referitoare la evaluarea şi asigurarea 
instituţională a calităţii. 

Baza de date aferentă este sistematic actualizată. Sistemul informaţional 
conţine trei aplicaţii importante şi anume:

• Academic Info – pentru evidenţa studenţilor;

• Managementul Cercetării – pentru evidenţa activităţii ştiinţifice şi de 
cercetare desfăşurată atât de cadrele didactice cât şi de cercetători şi 
studenţi;

• Manage Asist – pentru gestionarea şi realizarea decizională a activităţii 
manageriale pentru toate activităţile administrative.

Prin utilizarea acestui sistem informaţional orice informaţie este 
preluată, clasificată, orientată şi direcţionată spre domeniul decizional, pentru 
formularea deciziei şi apoi direcţionarea deciziei spre zona de execuţie 
specifică, asigurându-se astfel un înalt nivel de operativitate şi de respectare a 
regulamentelor aferente.

În structura managerială este desemnat un prorector care se ocupă de 
calitate şi competitivitate în instituţie împreună cu Centrul pentru Managementul 
Calităţii prin monitorizarea permanentă a acestui domeniu, pe baza Ghidului 
Competitivităţii şi Calităţii, trimestrial (şi ori de câte ori este cazul) elaborând 
rapoarte şi un Buletin al Departamentului Calităţii şi Competitivităţii.

Transparenţa informaţiilor de interes public

La evaluarea instituţională echipa ARACIS analizând componenta de 
transparenţă a informaţiilor a constatat următoarele:

UBBCN are prezentat pe internet un site bine conceput şi cuprinzător, 
pe acesta fiind prezentate (şi actualizate permanent) următoarele:

• ghidul admiterii actualizat înaintea fiecărei etape de admitere, după 
primirea cifrelor de şcolarizare, unde se prezintă modalitatea, procedeele 
şi documentele necesare înscrierii, probele de admitere pentru fiecare 
program de studiu şi specializare şi modalitatea de constituire a notei de 
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admitere cu care se constituie clasamentul;

• planurile de învăţământ ale specializărilor, cu disciplinele de studiu, formele 
de examinare, numărul de credite alocate fiecărei discipline şi bugetul de 
timp săptămânal, semestrial şi anual al studenţilor;

• programele analitice ale fiecărei discipline, titularul cu CV-ul personal;

• programele de studiu pe facultăţi;

• ciclurile de studiu pentru fiecare program sau specializare (licenţă, masterat 
şi doctorat);

• organigrama Universităţii şi organigramele facultăţilor;

• modul de finalizare al fiecărui ciclu de pregătire (cu diplomă sau certificat) 
şi modul de desfăşurare al examenului final, etc..

În concluzie se poate spune că acest criteriu de evaluare este îndeplinit 
luând în calcul faptul că sunt prezentate şi date despre cercetare, facilităţi 
acordate studenţilor, baza materială, relaţiile interne şi internaţionale ale 
universităţii cu instituţii similare din ţară şi străinătate. În plus pentru o informare 
în deplină  transparenţă, UBBCN editează şi distribuie buletine, broşuri şi pliante 
cu informaţii despre domeniile amintite.

Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

Activitatea de asigurare a calităţii educaţiei, desfăşurată în cadrul 
Universităţii  are la bază următoarele:

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 75/2005, privind asigurarea calităţii 
educaţiei;

• Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 3928/21.04.2005, privind 
asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ 
superior;

• Hotărâri ale Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor de evaluare 
internă a calităţii educaţiei, atât la nivel de universitate cât şi la nivel de 
facultăţi, elaborarea şi utilizarea regulamentelor şi procedurilor specifice 
urmăririi, evaluării interne şi pregătirii instituţiei pentru evaluări externe în 
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domeniul asigurării calităţii;

• Procedurile şi activităţile necesare de evaluare a calităţii au fost aprobate 
de Senatul Universităţii, ele fiind cuprinse în Manualul Calităţii.

• Centrul pentru Managementul Calităţii – structura care manageriază 
activitatea de evaluare internă este monitorizat de unul din prorectorii 
universităţii care are atribuţii în acest sens. Aici se urmăreşte ca procedurile 
create, metodologia şi metodele de urmărire şi evaluare a calităţii activităţii 
educaţionale, formularele elaborate, etc. să fie în conformitate cu legile 
actualizate, existente în România şi care reglementează activitatea de 
asigurare a calităţii educaţiei.

UBBCN – are structuri bine organizate, funcţionale şi eficiente de 
urmărire a calităţii actului educaţional de la nivel de universitate până la nivel 
de facultate şi catedră.

Rapoartele anuale de evaluare internă sunt elaborate de Comisia de 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi sunt publicate pe site-ul Centrului pentru 
Managementul Calităţii.

Din discuţiile purtate cu studenţii se solicită elaborarea unei proceduri 
mai explicite privind modul de calcul al taxei de şcolarizare pe programe de 
studii şi pe ani de studii.

Echipa de evaluare ARACIS apreciază că acest criteriu este îndeplinit, 
iar din discuţiile purtate cu persoanele cuprinse în acest sistem de asigurare 
a calităţii, s-a constatat că  baza legislativă cuprinzând regulamentele şi 
procedurile, care reglementează funcţionarea sistemului este bine cunoscută.
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EVALUAREA EXTERNĂ A UNIVERSITĂŢII „BABEŞ 
BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA LA NIVELUL 

PROGRAMELOR DE STUDII

Pornind de la ideea că evaluarea instituţională externă are în vedere, pe de 
o parte, instituţia în ansamblu, iar pe de altă parte măsura în care mecanismele 
instituţionale sunt implementare şi funcţionează la nivelul programelor de 
studii, pe lângă cele 13 programe de studii de licenţă, un program de master şi 
un program de şcoală doctorală, echipa a analizat rolul şi impactul asupra calităţii 
a disciplinelor matematice în toate programele de studii.

III.1. Disciplinele matematice în programele de studii 

Ne referim, pentru început, la câteva aspecte generale, reliefate în 
cadrul evaluării tematice, care privesc ponderea disciplinelor matematice în 
planurile de învăţământ ale diverselor specializări.

La UBBCN este cunoscut şi acceptat rolul disciplinelor matematice, ca 
discipline de bază, de specialitate, sau complementare  în structura planurilor 
de învăţământ la toate specializările.

Ponderea acestora descreşte desigur de la patru-cinci la specializările 
domeniilor de informatică, fizică, chimie, geografie, ştiinţe economice, la una 
sau două discipline (de logică şi/sau statistică matematică) în cazul filosofiei şi 
sociologiei.

La aceleaşi specializări există direcţii sau teme de cercetare ştiinţifică 
(inclusiv pe bază de granturi) care utilizează matematica pe scară largă. Între 
acestea excelează fizica şi chimia, dar şi filosofia.

Domeniile de ştiinţe economice, sociologia şi filosofia au în planurile 
lor de învăţământ discipline matematice şi informatice, în ale căror fişe 
se menţionează explicit contribuţia fiecăreia în obţinerea competenţelor 
absolvenţilor.
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Discipline de analiză matematică sunt cuprinse în special în programele 
analitice ale specializărilor din domeniile fizică, chimie, ştiinţe economice.

Cunoştinţe din discipline specializate de analiză ca: ecuaţiile cu 
derivate parţiale, analiza funcţională şi numerică, geometrie diferenţială şi 
teoria probabilităţilor sunt necesare în cercetările de fizică teoretică (clusteri 
moleculari, fizică statistică şi cuantică).

Disciplinele de algebră apar mai frecvent în planurile de învăţământ de 
la chimie şi  ştiinţe economice.

Logica şi statistica sunt primordiale pentru domeniul de psihologie şi 
pentru domeniul filosofie, atât în predare cât şi, mai ales în cazul ultimei, în 
cercetare ştiinţifică.

Statistica şi disciplinele de bază de informatică se predau la toate 
specializările, fiind necesare în cercetare cu precădere în sociologie.

Discipline de specialitate, cu important conţinut matematic se regăsesc 
de asemenea în mai toate programele de licenţă, dar mai ales în programele de 
master şi de doctorat.

  

III.2. Programe de studii de licenţă

Rezultatele procesului de evaluare externă a programelor de studii 
s-au consemnat în Fişa vizitei (inclusiv fişa suplimentară cu privire la modul 
de îndeplinire a standardelor specifice domeniilor evaluate şi s-au sintetizat în 
rapoartele de evaluare întocmite de experţii evaluatori, care includ şi observaţii 
formulate în urma întâlnirilor cu studenţii şi analizării programului de studii, 
îmbinându-se cu recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii. 

Din cele 13 fişe ale vizitei, elaborate pentru fiecare program de studii 
evaluat, coroborate cu rapoartele aferente întocmite de experţii evaluatori, 
a rezultat că sunt îndeplinite toate criteriile, standardele şi indicatorii de 
performanţă, fie la valorile minime, fie la nivelul Ref.1/Ref.2.

III.3. Programe de studii de master

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează studii 
universitare de master în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare 
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(Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările 
şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei; Ordinul MEdC nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată 
a Sistemului European de Credite Transferabile; Hotărârea de Guvern 
nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
master, Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă 
şi lista indicatorilor de performanţă - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior), activitatea fiind reglementată intern prin Regulamentul 
de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 
„master“ din Universitatea adoptat de Biroul Executiv al Senatului Universităţii.

Pentru toate programele de master universitar, organizate după Legea 
nr. 288/2008, s-a solicitat evaluare externă în vederea acreditării de către 
ARACIS.

UBBCN îşi asumă prevederile legislative conform cărora „studiile 
universitare de master asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă 
sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în 
alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică”.

În cadrul vizitei întreprinse în laboratoarele didactice şi de cercetare 
ştiinţifică, membrii echipei de evaluare au remarcat dotarea de excepţie pe care 
Universitatea o posedă – ceea ce oferă posibilitatea desfăşurării unei activităţi 
de cercetare la nivel european. Universitatea urmăreşte stimularea diversificării 
formelor de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică, atât cu organismele 
de finanţare naţionale (MECI, ANCS, CNCSIS, Academia Română, etc.), cât 
şi cu organismele internaţionale (Comisia Europeană – prin programul PC7, 
fundaţii, alte organisme), fiind adjudecate, prin competiţie, un număr semnificativ 
de granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică.

Totodată, în anul universitar 2008-2009, în cadrul UBBCN există 266 
cadre didactice conducătoare de doctorat, ceea ce creează premise pentru 
continuarea studiilor de master şi de doctorat, pentru studenţii interesaţi de 
specializarea la nivel înalt sau de dezvoltarea unei cariere în domeniul cercetării 
ştiinţifice.

Universitatea are în vedere creşterea numărului de studenţi străini, 
inclusiv prin extinderea numărului de specializări cu predare în limbi de 
circulaţie internaţională – în principal limba engleză – în acord cu cererea, 
mai ales la nivel de masterat. Mai mult, în ultimii ani, Universitatea a iniţiat 
programe internaţionale de master, prin parteneriate deschise cu Universităţi 
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din străinătate. Pentru următoarea perioadă, strategia universităţii prevede 
creşterea substanţială a numărului de astfel de programe internaţionale 

III.4. Programe de studii doctorale

Studiile universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca sunt organizate şi se desfăşoară în baza Legii 288-2004, HG 
567/2005, OMEC 4491/2005 şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a studiilor universitare de nivel doctorat, adoptat de Senatul Universităţii.

 UBBCN organizează studii universitare de doctorat ştiinţific, în 
calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), 
recunoscută de MECI, în domeniile fundamentale de doctorat, respectiv 
domeniile de doctorat, cuprinse în structura Institutului de Studii Doctorale al 
UBBCN, care reuneşte Şcolile Doctorale de la nivelul facultăţilor.

Calitatea de doctorand al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
se obţine prin concurs de admitere, sub jurizarea unor comisii de admitere 
numite prin ordin al Rectorului universităţii pentru fiecare din domeniile de 
doctorat din cadrul IOSUD, pentru care există candidaţi şi locuri alocate.

Înmatricularea doctoranzilor se face prin Ordin al Rectorului Universităţii 
iar monitorizarea, coordonarea şi gestiunea şcolarizării doctoranzilor este 
realizată de Oficiul Doctorate la nivelul IOSUD. Activitatea IOSUD se desfăşoară 
sub conducerea Rectorului Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj - Napoca şi 
este coordonată de un prorector al acestei universităţi.

În anul universitar 2008-2009 au fost înmatriculaţi în cadrul IOSUD 
doctoranzi cu frecvenţă, dar şi un important număr de doctoranzi fără frecvenţă, 
în regim cu taxă. Finanţarea activităţilor doctorale cu frecvenţă este asigurată 
din resurse de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale universităţii (care 
asigură, printre altele, finanţarea participării cu lucrări la cel puţin o conferinţă 
internaţională de prestigiu din străinătate, din ţări ale Uniunii Europene, SUA, 
Canada, Japonia etc., incluse în circuit ISI), iar bursele doctoranzilor sunt 
acoperite integral prin Programul „Burse Doctorale” din cadrul Fondului Social 
European, Axa prioritară 1: Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 
în sprijinul dezvoltării şi creşterii economice, Domeniul major 1.5: Programe 
doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării, Cod contract: POSDRU 
/6/1.5/S/13, obţinut prin competiţie. 

Doctoratul ştiinţific presupune parcurgerea a două etape succesive:
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• programul de pregătire universitară avansată, cu o extensie de 2 semestre;

• programul de cercetare ştiinţifică, cu o extensie de 4 semestre.

Planul de învăţământ al programului de pregătire avansată se 
elaborează de grupul conducătorilor de doctorat din fiecare domeniu de doctorat 
şi este aprobat de conducerea universităţii. El cuprinde, în fiecare semestru, 
câte 3 discipline cu deschidere spre inter- şi pluridisciplinaritate. Disciplinele 
programului de pregătire universitară avansată au asociate, împreună cu 
activităţile complementare (de cercetare/dezvoltare/inovare etc.), un total de 30 
de puncte de credit pe semestru, în acord cu specificaţiile ECTS.

CONCLUZII

În urma vizitei de evaluare instituţională externă, pe baza opiniilor experţilor 
evaluatori şi a responsabililor implicaţi, inclusiv prin discuţiile separate ale echipei 
de evaluatori cu studenţi, absolvenţi şi cu reprezentanţi ai angajatorilor, cu alte 
grupuri ţintă (echipa de management a universităţii - membrii Biroului Senatului, 
decani ai facultăţilor, membrii ai Senatului, ai corpului profesoral, cercetători, 
doctoranzi, reprezentanţi ai sindicatului cadrelor didactice; reprezentanţi ai 
departamentelor universităţii; membrii Direcţiei Generale de Asigurare a Calităţii 
şi ai Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii), după confruntarea informaţiilor 
făcute publice pe diferite căi şi ale celor cuprinse în rapoartele de autoevaluare 
cu cele extrase de pe documentele în original, cu cele solicitate suplimentar, 
acolo unde a fost cazul, a rezultat că există o credibilitate mare a informaţiilor 
diseminate de Universitate pe diferite canale.

Experţii evaluatori, implicaţi în procesul de evaluare pe parcursul vizitei, 
au susţinut în rapoartele lor individuale, cu argumente enumerate în Fişa vizitei, 
că Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca asigură derularea tuturor 
activităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică prin apelarea la cele mai bune 
practici rezultate din propria experienţă sau sistematizate pe baza schimburilor 
de experienţă cu universităţi similare din ţară şi străinătate. 

Raportul (distinct) de evaluare instituţională tematică privind 
„matematizarea cunoaşterii în UBBCN, prin programele de învăţământ şi de 
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cercetare” şi „dimensiunea multilinguală şi multiculturală a UBB” referitor la cele 
două teme concluzionează următoarele:

Echipa de evaluare consemnează existenţa unei politici instituţionale 
bine elaborată şi transpusă în practică, în ceea ce priveşte locul şi rolul 
ştiinţei matematice într-o universitate de tip enciclopedic ca UBBCN. Există 
o preocupare serioasă pentru o echilibrată reprezentare a disciplinelor de 
matematică în planurile de învăţământ ale mai tuturor specializărilor, precum şi 
pentru utilizarea cunoştinţelor şi metodelor matematice în cercetarea ştiinţifică 
din toate domeniile. În consecinţă, evidenţiem impactul pozitiv al matematizării 
cunoaşterii în UBBCN asupra îmbunătăţirii calităţii învăţământului şi cercetării la 
nivel de instituţie( a se vedea, pentru detalii, Raportul de evaluare instituţională 
tematică „Matematizarea cunoaşterii în UBBCN prin programele de studii şi de 
cercetare ştiinţifică).

Îmbogăţind sensul noţiunilor de multi- şi inter-culturalitate, multi- 
şi inter-confesionalitate, multiplicând cercetările privind societatea civică 
multiculturală, dezvoltând relaţiile româno-maghiare şi româno-germane în 
acord cu viaţa cotidiană, cu necesităţile cunoaşterii şi recunoaşterii şi în virtutea 
ideii de interferenţă, UBBCN are toate motivele să aspire la recunoaşterea 
statutului de universitate europeană de înaltă performanţă în realizarea politicii 
multiculturale şi multilinguale agreată de UE. Resursele umane şi excelenta 
capacitate managerială probată în ultimele două decenii (1989-2009) o vor 
transforma în scurt timp într-un model de pedagogie multilingvă şi multi- şi inter-
culturală europeană, (a se vedea, pentru detalii, Raportul de evaluare tematică 
instituţională externă „Dimensiunea multilinguală şi multiculturală a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca” ).

Universitatea dispune de un corp valoros de cadre didactice, cunoscute 
şi recunoscute ca atare, care acoperă, practic, toate activităţile didactice pentru 
toate programele de studii. Există un raport optim între numărul cadrelor 
didactice titulare, cu funcţia de bază în universitate şi numărul total de studenţi, 
fapt ce asigură un nivel calitativ ridicat al tuturor programelor de studii. Un 
număr semnificativ de cadre didactice sunt membre ale Academiei Române 
sau ale altor organisme cu rol de consacrare, au premii şi distincţii conferite 
la nivel naţional şi internaţional, fac parte din prestigioase societăţi ştiinţifice, 
profesionale etc.

În Universitate se desfăşoară o activitate de cercetare ştiinţifică la nivel 
european, ce beneficiază de resurse materiale, logistice şi umane remarcabile. 
Se derulează proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale, 
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contracte de cercetare cu terţi, materializate printr-o producţie ştiinţifică 
importantă. Universitatea publică buletine ştiinţifice pe domenii de specialitate. 
Toate acestea sunt recunoscute CNCSIS, iar unul este introdus în baza de date 
internaţional. La activitatea de cercetare participă, alături de cadrele didactice, 
doctoranzi şi studenţi.

Se apreciază preocupările pentru transferul tehnologic, în cadrul 
Incubatorului de afaceri şi al Departamentului de educaţie permanentă, precum 
şi în cadrul multiplelor colaborări pe care Universitatea le dezvoltă cu mediul 
economic. 

Există o foarte bună colaborare cu companiile. Majoritatea 
reprezentanţilor acestora în relaţia cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca sunt absolvenţi ai acestei universităţi şi sunt mândri de această 
calitate. Colaborarea cu mediul economic se realizează pe mai multe planuri: 
practica studenţilor, proiecte de licenţă, colaborări ale cadrelor didactice în 
proiecte de cercetare-dezvoltare ale firmelor, participarea la dezvoltarea de 
laboratoare dotate cu echipamente moderne, participarea activă în „board-
urile” programelor de studii, alături de cadre didactice şi studenţi.

Universitatea dispune de o infrastructură de excepţie, constând din 
spaţii în clădiri reabilitate şi foarte bine dotate, bază de cercetare, aparatură şi 
echipamente moderne, complexe deosebite pentru activităţi sociale, culturale 
şi sportive, bibliotecă şi editură proprie.

Universitatea are un sistem de management academic şi administrativ 
performant, la toate nivelurile, în permanenţă monitorizat şi perfecţionat. Există 
un sistem informatic complex, conexiune internet şi intranet în întreaga instituţie, 
fapt ce asigură buna comunicare în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate în 
universitate.

Echipa de evaluare ARACIS, în urma evaluărilor efectuate în perioada 
12-15 mai, la UBBCN, atât la nivelul programelor de studiu programate (13 
programe de licenţă, 1 program de masterat şi 1 program de şcoală doctorală), 
cât şi la nivel instituţional formulează următoarele concluzii:

• programele de studiu propuse pentru evaluare îndeplinesc criteriile şi 
standardele ARACIS, atât din punct de vedere al planurilor de învăţământ 
cât şi din punct de vedere al existenţei bazei materiale;

• cadrele didactice care desfăşoară activităţi la programele propuse 
îndeplinesc condiţiile cerute de standardele ARACIS;
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• programul investiţional al Universităţii aduce o garanţie în plus că, datorită 
bazei materiale şi sociale instituţia va putea prelua un număr suplimentar 
de studenţi (la programele evaluate) fără a afecta calitatea actului didactic 
şi viaţa socială a studenţilor;

• politica instituţională nu urmează doar un parcurs birocratic de hotărâri, 
indicaţii şi adrese; la nivel instituţional există structuri funcţionale (Consilii, 
Centre, Servicii, Departamente), care facilitează şi favorizează activităţile 
fiecărui sector în parte, fie că e vorba de cercetarea din catedre, de 
publicaţiile ştiinţifice ale facultăţilor, ori de viaţa academică sau culturală a 
comunităţii universitare – cadre didactice, cercetători sau studenţi;

• astfel UBBCN nu este o colecţie de facultăţi şi specializări, cu cadre 
didactice funcţionând în catedre izolate; instituţia se manifestă ca un tot 
unitar, unde fiecare sector - beneficiind de o autonomie deplină – îşi aduce 
contribuţia la funcţionarea optimă a “părţii” şi a „întregului” prin producerea 
de educaţie – instruirea studenţilor, prin producţie ştiinţifică şi culturală 
– creare şi depozitare de cunoaştere, prin atragerea spre universitate a 
actorilor din mediul economico-social, inclusiv atragerea de fonduri şi 
realizarea de venituri proprii; 

UBBCN are de asemenea forţa de a sprijini – la nevoie – substructuri cu 
dificultăţi vremelnice, dar care prezintă importanţă strategică pentru instituţie;

• documentaţia elaborată pentru evaluarea programelor propuse este corectă 
şi conformă cu cerinţele standardelor ARACIS;

• există un interes vădit pentru atragerea de studenţi cât mai mulţi în regim 
cu taxă pentru o îmbunătăţire permanentă a situaţiei financiare a instituţiei;

• sursele financiare sunt „gospodărite” corect, respectându-se ponderi 
conforme cu reglementările Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
conform cu standardele ARACIS, pentru acordarea burselor, investiţii, 
fondul de salarii, etc.;

• activitatea de cercetare este considerată şi tratată la nivel managerial 
ca o componentă importantă a actului educaţional şi ştiinţific, dar şi ca o 
componentă prin care se asigură venituri financiare importante;

• cercetarea ştiinţifică în matematică şi informatică, precum şi utilizarea 
acestor competenţe în cercetarea din alte domenii au contribuit la obţinerea 
unor bune clasificări în competiţiile şi evaluările CNCSIS;
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• predarea matematicilor în UBBCN, ca discipline de bază ori discipline 
complementare la alte domenii decât matematica şi informatica, cât şi 
integrarea instrumentului matematic în întreaga cercetare ştiinţifică, se face 
în mod conştient şi este urmarea aplicării unei strategii instituţionale;

• activitatea de colaborare internă şi externă a instituţiei este desfăşurată 
de echipa managerială în sensul cunoaşterii şi evoluţiei nivelului valoric, 
evaluabil prin comparaţie, aşa încât până în 2012 Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca şi-a propus să intre în clasamentul celor  mai bune 
500 de universităţi din lume;

• consultarea curriculei şi a programelor de cercetare ale unui mare număr 
de parteneri, printre care Universităţi de prim rang din Europa, America, 
Rusia, China este o practică curentă la UBBCN; în particular, o bună parte 
din aspectele de matematizare a disciplinelor din planurile de învăţământ 
şi a cercetării ştiinţifice este consecinţa acestui fapt şi a schimbului de 
profesori şi studenţi la nivelul tuturor specializărilor din UBBCN;

• există un interes deosebit pentru problemele studenţilor şi se alocă sume 
importante pentru realizarea lor (dotarea căminelor, preţurile la mâncare în 
cantine, viaţa sportivă şi culturală etc.);

• există un interes deosebit pentru funcţionarea instituţiei şi mai ales 
pentru lărgirea ofertei educaţionale atât din punct de vedere al formelor 
de învăţământ cât şi din punct de vedere al programelor şi specializărilor 
oferite (dovadă fiind chiar situaţia analizată);

• există un interes major pentru funcţionarea sistemului intern de asigurarea 
calităţii, un prorector care are în atribuţie directă această componentă 
managerială coordonând în mod unitar toate substructurile instituţiei 
destinate acestui scop;

• există interes şi seriozitate în respectarea legilor şi reglementărilor 
M.E.C.I. referitor la activitatea instituţională în învăţământul superior şi în 
desfăşurarea actului educaţional (tratat cu multă responsabilitate);

•   există interes şi o atenţie aparte pentru cheltuirea banului public în mod 
legal, corect şi eficient.

Toate aceste concluzii pot fi concentrate şi într-o formulare prescurtată.

UBBCN este o universitate de tip Humboldt – UNIVERSITAS –, 
care performează prin predare şi cercetare deopotrivă în ştiinţele exacte 
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şi ale naturii, în ştiinţele socio-umane şi care are în acelaşi timp două 
importante dimensiuni care îi individualizează profilul, contribuind 
decisiv la realizarea excelenţei academice.  Este vorba de dimensiunea 
antreprenorială şi de dimensiunea multilinguală şi multiculturală.

RECOMANDĂRI

Ca urmare a procesului de evaluare externă la nivelul Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi al programelor de studii, echipa de evaluare 
formulează recomandările de mai jos : 

• introducerea unor  probe de aptitudini sportive  la Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport, pentru o mai bună selecţie a candidaţilor capabili de 
performanţe;

• acordarea unei atenţii sporite constituirii în mod unitar a formaţiilor de studiu 
cu deosebire a acelora pentru activităţile practice ale studenţilor;

• intensificarea preocupărilor pentru acoperirea posturilor cu cadre didactice 
titulare în învăţământul superior;

• adoptarea unor măsuri instituţionale pentru prevenirea eventualelor cazuri 
de plagiat de către unele cadre didactice şi studenţi;

• creşterea gradului de adaptare a prelegerilor şi seminariilor de matematică 
la specificul domeniului de licenţă sau master, la care se predau, pe baza 
unor discuţii periodice cu specialiştii din aceste domenii.
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CALIFICATIV

În urma vizitei de evaluare din 12-15 mai 2009, pe baza propunerii 
Comisiei de evaluare instituţională externă a Universităţii „BABEŞ-BOLYAI” 
din Cluj-Napoca, a documentelor de autoevaluare ale instituţiei şi a constatărilor 
din timpul vizitei, Consiliul ARACIS concluzionează că Universitatea este 
o instituţie de învăţământ superior de prestigiu care asigură în mod 
corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest temei, creează 
condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii.

Prin urmare, Consiliul ARACIS acordă Universităţii calificativul Grad 
de încredere ridicat în ceea ce priveşte managementul instituţiei în materie 
de asigurare a calităţii programelor de studii şi de respectare a standardelor 
academice de acordare a diplomelor de absolvire.
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ANEXE

• Anexa A 1 RAPORTUL CONSILIULUI ARACIS (Sinteză)

• Anexa A 2 RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE ASIGURARE A CALITĂŢII 
ARACIS

• Anexa A 3 SCRISOARE DE RĂSPUNS A UBB DIN CLUJ-NAPOCA CĂTRE 
ARACIS

• Anexa A 4 RAPORTUL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ AL 
STUDENŢILOR

• Anexa A 5 RAPORTUL EVALUATORULUI STRĂIN ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
(ORIGINAL)
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În cadrul proiectului „Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România 
în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel 
de sistem şi instituţional” au fost publicate următoarele lucrări:

Nr. 1/2009 - Indicatori primari şi secundari pentru evaluarea calităţii

Nr. 2/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
Universitatea „Politehnica” din Timişoara

Nr. 3/2009 -  Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
Universitatea din Piteşti

Nr. 4/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti

Nr. 5/2009 - Primary and secondary indicators for quality evaluation

Nr. 6/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Nr. 7/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Bucureşti

Nr. 8/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Craiova

Nr. 9/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea din Târgovişte

Nr. 10/2009 - Raport privind evaluarea externă a calităţii academice.  
  Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
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