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Domnului Președinte 

Prof.univ.dr. Iordan Petrescu 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

 

Stimate Domnule Președinte, 

 

Vă mulțumim pentru scrisoarea Dumneavoastră  privind conținutul Raportului ARACIS de evaluare 

externă a calității la Universitatea Creștină Partium din Oradea. Apreciem că vizita de evaluare s-a 

desfășurat într-un spirit de colegialitate, de exigență, de corectitudine și rigurozitate. Dorim să exprimăm  

și pe această cale mulțumirile noastre membrilor echipei de evaluare pentru obiectivitatea, deschiderea și 

profesionalismul demonstrate în pregătirea și desfășurarea vizitei de evaluare.  

 

Am constatat cu satisfacție că Raportul ARACIS consemnează progresele semnificative pe care 

universitatea noastră le-a realizat de la evaluarea instituțională precedentă. Permiteți-ne totodată să ne 

exprimăm  satisfacția privind concluzia generală pozitivă a echipei de evaluatori în ceea ce privește 

îndeplinirea de către Universitatea  Creștină Partium a condițiilor de calitate și a standardelor generale și 

specifice, concluzie care vine să întărească constatările din Fișa vizitei. În același timp, dorim să 

accentuăm că recomandările formulate în scrisoarea Dvs. precum și în Raportul expertului evaluator 

străin și în Raportul studenților evaluatori  sunt pertinente și acoperă un spectru larg de probleme 

esențiale pentru viitorul Universității, fiind într-o concordanță deplină cu propriile noastre analize, cu 

principiile și direcțiile de dezvoltare instituțională și de îmbunătățire a calității formulate de instituția 

noastră, enunțate în Planul strategic, în rapoartele anuale ale Rectorului, precum și în conținutul 

Raportului de autoevaluare.   

 

În acest sens, am procedat la analiza recomandărilor în Consiliul de Administrație, stabilind, pentru 

fiecare recomandare în parte un plan distinct de măsuri pentru perioada următoare. Planul de măsuri și 

direcții de acțiune, pe care vă rugăm să le considerați drept răspuns la recomandările echipei de evaluare 

ARACIS,  le-am sintetizat în tabelul  care urmează: 
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 RECOMANDĂRI Măsuri Termen Responsabil 

Nr. RECOMANDĂRI 

FORMULATE ÎN 

SCRISOAREA ARACIS 

   

 Cu privire la procesul 

didactic 

 

 

   

 Continuarea implementării 

recomandărilor de la 

evaluarea precedentă: 

 

   

1.  Creșterea duratei 

programelor de practică 

Reexaminarea duratei, 

modului de organizare şi 

desfăşurare a programelor de 

practică şi propunerea unor 

măsuri, în funcție de nevoile 

specifice ale programelor de 

studii, privind creșterea 

eficienței formative a acestora,  

în consultare cu reprezentanții 

angajatorilor, urmărind o mai 

bună colaborare cu mediul 

socio-economic 

 

 

 

 

 

mai 2020 

 

 

 

responsabili 

programe de studii 

 

coordonatori de 

practică 

 

2.  Intensificarea demersurilor 

pentru îndeplinirea 

condițiilor pentru oferirea în 

perspectivă a unor programe 

de studii universitare de 

doctorat 

1.Continuarea colaborării cu 

universitățile partenere în 

vederea asigurării resurselor 

umane necesare pentru 

înființarea studiilor 

universitare de doctorat la 

UCP 

 

2.Implementarea unei scheme 

de sprijin financiar pentru 

cadrele didactice care își susțin 

tezele de abilitare (schema 

fiind deja initiată) 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

începând 

din anul 

universitar  

2019-2020 

 

 

 

rector  

 

director 

 ştiinţific 

 

director  

general 

administrativ 

3.  Elaborarea și implementarea 

unei politici de atragere și 

menținere în universitate a 

tinerelor talente 

1.Continuarea colaborării cu 

școlile doctorale din 

universitățile partenere  pentru 

facilitarea finalizării studiilor 

de doctorat de către cadrele 

didactice tinere  din  UCP 

 

2.Îndrumarea în continuare a 

tinerilor studenți și absolvenți 

talentați spre școlile doctorale 

din universitățile partenere 

 

3.Cooptarea în continuare a 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

director științific 

 

 

decani 

 

 

directori de 

departament 
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tinerilor absolvenți talentați în 

echipele de cercetare din 

cadrul institutelor și centrelor 

de cercetare ale UCP 

 

4.Facilitarea în continuare a 

accesului tinerilor talentați la 

burse/granturi de studii și de 

cercetare (de ex. bursa PADE,  

oferită anual pentru studenții 

merituoși din domeniul  

științelor economice) 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

directori centre de 

cercetare  

4.  Compatibilizarea 

curriculumului programelor 

de studii universitare ce cele 

din cele mai performante 

universități din țările 

membre ale Uniunii 

Europene pentru a facilita 

mobilitatea interuniversitară, 

recunoașterea și echivalarea 

studiilor efectuate și 

transferabilitatea creditelor 

de studii 

1. Actualizarea periodică a 

planurilor de învățământ și a 

curriculei universitare în 

funcție de discuțiile cu mediul 

economic, de analiza 

comparativă cu alte 

universități din UE 

 

2.Încheierea unor noi acorduri 

inter-instituționale  de 

mobilitate și de recunoaștere  a  

studiilor efectuate și asigurarea 

transferabilității creditelor de 

studii în vederea facilitării 

mobilității interne și 

internationale a studenților și 

cadrelor didactice 

 

 

3. Încheierea de noi 

parteneriate ERASMUS+  și  

ERASMUS MUNDUS, 

lărgind aria geografică a țărilor 

participante 

 

 

 

anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

decani 

 

directori de 

departament 

 

responsabili 

programe de studii 

 

 

coordonator 

ERASMUS+ 

 

 Recomandări noi    

5. O analiză şi o actualizare a 

calificărilor cuprinse în 

suplimentul de diplomă, 

motivat de faptul că s-a 

constatat o arie prea largă şi 

un număr prea mare de 

calificări cuprinse în 

suplimentul de diplomă al 

specializării, toate aceste 

calificări neputând fi 

acoperite de un singur 

program de studii 

 

1. Reexaminarea și 

actualizarea calificărilor 

cuprinse în suplimentul de 

diplomă, astfel încât 

suplimentele la diploma să 

includă un număr mai mic de 

calificări, având însă o 

relevanță maximă pe piața 

muncii 

 

 

2. Inițierea modificărilor 

corespunzătoare în RNCIS 

 

 

februarie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

martie 

2020  

prorector 

 

decani 

 

directori de 

deparament 

 

responsabili 

programe de studii  

 

 6. Creşterea ponderii instruirii 

formative, a stagiilor 

 

1. Actualizarea periodică a 
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intensive de practică, ceea 

ce poate contribui la mai 

rapida şi deplina integrare a 

absolvenţilor pe piaţa forţei 

de muncă 

 

planurilor de învățământ și a 

curriculei universitare în 

funcție de discuțiile cu mediul 

economic, de analiza 

comparativă cu alte 

universități din UE. 

 

 

2. Reexaminarea duratei, 

modului de organizare şi 

desfăşurare a programelor de 

practică şi propunerea unor 

măsuri privind creșterea 

eficienței formative a acestora,  

în consultare cu reprezentanții 

angajatorilor, urmărind o mai 

bună colaborare cu mediul 

socio-economic. 

 

anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai 2020 

decani 

 

directori de 

departament 

 

 

responsabili 

programe de studii 

 

coordonatori de 

practică 

 

7. Oferirea unui mediu 

educaţional inclusiv, bazat 

pe dezvoltarea facilităţilor şi 

serviciilor de sprijin 

destinate persoanelor cu 

dizabilităţi şi a celor cu 

statut socio-economic 

defavorizat. 

 

1.  În cadrul CEOC există un 

serviciu de mentorat destinat 

studenților cu dizabilități și al 

celor cu statut socio-economic 

defavorizat, precum și pentru 

cei cu cerințe educaționale 

speciale. Acest program  a 

început în anul universitar 

2019/2020 și este un serviciu 

voluntar oferit de studenți 

mentori coordonați de un 

cadru didactic al CEOC. 

 

2. Asigurarea în continuare a 

sprijinului financiar pentu 

studenții defavorizați prin 

intermediul burselor de ajutor 

social. Această schemă de 

sprijin financiar funcționează 

de mai mulți ani și include 

scutirea de plata taxelor de 

studii și costurilor de cazare în 

cămin pentru studenții 

proveniți din centre de 

plasament. 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

CEOC 

 

 

 

 

 

 

director general 

administrativ  

8. O reducere a numărului de 
discipline pe cadru didactic, 

acolo unde este cazul, în 

corelare cu domeniul de 
specializare/doctorat 

 

Asigurarea unei alocări optime 

a disciplinelor pe cadru 

didactic în statele de funcții pe 

anul universitar 2020-2021,  în 

funcție de nevoile de formare 

la nivelul programelor de 

studii 

 

septembrie 

2020  

decani 

 

directori de 

departament 

 

responsabili 

programe de studii 

 Cu privire la cercetarea 

științifică 
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 Continuarea implementării 

recomandărilor de la 

evaluarea precedentă: 

 

   

9. Crearea condițiilor optime 

pentru constituirea unor 

colective de cercetare 

puternice și susținerea unor 

poli de cercetare relevanți 

pentru domeniile la care se 

organizează programe de 

studii 

1. Dezvoltarea resurselor 

umane la nivelul centrelor de 

cercetare, inclusiv prin 

cooptarea unor personalități 

științifice de prestigiu din țară 

și din străinătate 

 

2. Identificarea oportunităților 

de finanțare și depunerea unor 

proiecte  de calitate pentru 

obținerea finanțării în cadrul  

programelor de cercetare 

naționale și internaționale 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

Comisia științifică 

a Senatului 

 

 

director științific 

 

directori centre de 

cercetare 

 

 

10. Focalizarea către proiecte de 

cercetare realizate în 

parteneriat cu cercetători din 

alte state europene 

1. Analiza  derulării 

acordurilor de cooperare 

internațională din perspectiva 

colaborării științifice și 

identificarea oportunităților de 

dezvoltare a parteneriatelor 

științifice în cadrul acestor 

acorduri 

 

2. Inițierea extinderii 

parteneriatelor științifice 

internaționale bilaterale în 

parteneriate multilaterale prin 

cooptarea de noi parteneri din 

terțe țări 

 

3. Identificarea oportunităților 

de  constituire a parteneriatelor 

științifice din cadrul rețelelor 

de internaționale de colaborare 

din care Universitatea face 

parte 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

rector 

 

director științific 

 

decani 

 

directori de 

departament 

 

directori centre de 

cercetare 
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11. Stimularea membrilor 

comunității universitare să 

participe la rețelele naționale 

și europene constituite pe 

problematica cercetării 

avansate și valorificarea în 

favoarea Universității a 

acestei apartenențe; 

1. Implementarea noului 

sistem de evaluare  a activității 

didactice și științifice a 

cadrelor didactice, incluzând 

criterii care să stimuleze 

participarea cadrelor didactice 

la rețelele naționale și 

europene constituite pe 

problematica cercetării 

avansate 

 

 

2. Adoptarea unui sistem de 

premiere a cadrelor didactice, 

legat de sistemul de evaluare,  

care să acorde stimulente 

cadrelor didactice cu 

performanțe științifice 

deosebite, realizându-se astfel 

o cointeresare financiară 

directă a acestora. 

 

 

 

 

anul 

universitar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anul 

universitar  

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

prorector 

 

director științific 

 

comisiile Senatului 

 

director general 

administrativ 

 

 

12. Crearea mecanismului 

reglementar și a 

stimulentelor adecvate 

pentru implicarea studenților 

în activitățile de cercetare; 

1.  Există proiecte de cercetare 

ce se derulează prin Institutul 

Programelor de Cercetări 

Sapientia, la care participă 

profesori și studenți, de 

asemenea edităm 

revista ”Ștafeta”, în care 

publică studenții.  

Oportunitățile de cercetare pe 

care le au studenții sunt 

remarcate și apreciate pozitiv 

în Raportul studenților, 

punctul IP.B. 3.1.1., pag. 15-

16. Vom dezvolta în 

continuare asemenea 

oportunități, utilizând în acest 

sens parteneriatele pe care le 

avem cu universități din țară  

și străinătate. 

 

2. Studenții vor fi stimulați și 

sprijiniți în continuare prin 

programe individuale de 

mentorat să participe la 

sesiunea anuală de comunicări 

științifice studențești a UCP, 

precum și la sesiunile de 

comunicări științifice 

studențești organizate de alte 

instituții din țară și străinătate. 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director științific 

 

 

centre de excelență 

 

 

 

CEOC 
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Recomandări noi: 

 

   

13. Includerea în statele de 

funcţiuni şi a orelor de 

cercetare în norma 

fiecărui cadru didactic 

Începând din  anul universitar 

2020-2021 orele de cercetare 

vor fi incluse în statele de 

funcții în norma fiecărui cadru 

didactic la capitolul Alte 

activități. 

anul 

universitar 

2020-2021 

prorector 

 

director științific 

 

decani 

 

directori de 

departament 

 

14. O mai bună corelare a 

Planurilor de cercetare cu 

fişa postului cadrelor 

didactice 

Începând din anul universitar 

2020-2021 activitățile de 

cercetare ale cadrelor didactice 

vor fi incluse în Fișa postului 

într-un capitol distinct. 

anul 

universitar 

2020-2021 

prorector 

 

director științific 

 

decani 

 

directori de 

departament 

 

15. O mai bună corelare a 

strategiilor de cercetare cu 

misiunile şi conţinuturile 

programelor de studii 

 

Începând din anul  universitar 

2020-2021 strategiile și 

planurile operaționale de 

cercetare vor fi elaborate la 

nivelul fiecărui program de 

studii, urmărindu-se o corelare 

cât mai bună cu misiunea și 

conținutul acestora. 

anul 

universitar 

2020-2021 

prorector 

 

director științific 

 

decani 

 

directori de 

departament 

 

16.  Să se solicite fiecărui cadru 

didactic publicarea cel 

putin a unei lucrări 

ştiinţifice pe an. În acest 

sens, să se creeze un 

mecanism de co-interesare 

eficient 

E adevărat că nu există o 

cerință explicită în acest sens, 

dar fiecare cadru didactic 

publică anual cel puțin o 

lucrare, fapt constatat de 

echipa de evaluatori în Fișa 

vizitei partea b, p. 13 (B3.3- 

valorificarea cercetării). În 

vederea creării unui mecanism 

mai eficient de cointeresare se 

vor lua următoarele măsuri: 

 

1.Formularea explicită a 

cerinței de a publica cel puțin 

o lucrare anual în fișa 

individuală a postului fiecărui 

cadru didactic. 

 

 

2.Implementarea noului sistem 

de evaluare  a activității 

didactice și științifice a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anul 

universitar 

2020-2021 

 

 

 

 

anul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prorector 

 

director științific 

 

 

director general 

administrativ 

 

 

comisiile Senatului 
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cadrelor didactice, 

 

 

3.Adoptarea unui sistem de 

premiere a cadrelor didactice, 

legat de sistemul de evaluare,  

care să stimuleze performanța  

științifică. În cadrul acestui 

sistem, publicarea de către 

cadrele didactice a cel puțin 

unei lucrări științifice/an va fi 

precondiția minimă a acordării 

premiilor. 

universitar 

2019-2020 

 

 

 

 

anul 

universitar 

2020-2021 

 

 

17. 
Încurajarea şi motivarea 

cadrelor didactice de a 

publica manuale şi cărţi 

specifice domeniilor lor de 

expertiză, care să ajute 

studenţii în procesul de 

învăţare 

1. Implementarea noului 

sistem de evaluare  a activității 

didactice și științifice a 

cadrelor didactice, care include 

între criterii cerința de  a 

publica manuale şi cărţi 

specifice domeniilor de 

expertiză ale cadrelor 

didactice 

 

2. Adoptarea unui sistem de 

premiere a cadrelor didactice, 

legat de sistemul de evaluare, 

care să stimuleze activitatea de 

publicare a manualelor și altor 

lucrări necesare procesului de 

învățământ. În cadrul acestui 

sistem, publicarea de către 

cadrele didactice a cel puțin 

unei lucrări didactice /an va fi 

precondiția minimă a acordării 

premiilor. 

 

anul 

universitar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

anul 

universitar 

2020-2021 

 

 

 

 

 

prorector 

 

director științific 

 

comisia economică 

a Senatului 

 

director general 

administrativ 

 

 Cu privire la relația cu 

studenții 

   

 Continuarea implementării 

recomandărilor de la 

evaluarea precedentă: 

 

   

18. Creșterea transparenței în 

relațiile cu studenții 

minimizarea birocratismului 

și implicarea mai evidentă a 

comunității studenților în 

dezbaterea proiectelor de 

regulamente, metodologii și 

alte elemente de natura 

cadrului reglementar 

 

 

 

1. Elaborarea și punerea la 

dispoziția studenților a 

Ghidului studentului în formă 

tipărită și electronică,  

incluzând informațiile 

esențiale despre facilitățile și 

serviciile oferite de 

Universitate 

 

2. Organizarea în continuare a 

unor consultări periodice ale 

reprezentanților studenților cu 

anual, la 

începutul 

anului 

universitar 

 

 

 

 

 

 

 

periodic 

prorector 

 

 

decani 

 

 

directori de 

departament 

 

 

comisiile Senatului  
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membrii conducerii 

Universității, facultăților și 

departamentelor. 

 

3. Invitarea reprezentanților 

studenților la ședințele 

comisiilor Senatului la care se 

vor discuta proiectele de 

regulamente, metodologii etc. 

 

4. Promovarea dialogului cu 

studenții prin intermediul 

mijloacelor electronice de 

comunicare 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

responsabil PR 

19. Întreprinderea de demersuri 

coerente pentru înțelegerea 

de către toți membrii 

comunității universitare a 

noțiunii de învățământ 

centrat pe student 

UCP acordă o atenție 

deosebită înțelegerii și aplicării 

de către toți membrii 

comunității universitare a 

noțiunii de învățământ centrat 

pe student, fapt  evidențiat și în 

Concluziile generale din 

Raportul studenților, p. 32. 

Pentru aprofundarea înțelegerii 

de către cadrele didactice a 

noțiunii de învățământ centrat 

pe  student, se vor organiza în 

continuare: 

 

a) activități specifice de 

instruire metodologică 

didactică axate pe însușirea/ 

aprofundarea metodelor de 

predare-învățare centrate pe 

student 

 

b) workshopuri tematice 

pentru cadrele didactice 

privind consilierea 

educațională și vocațională și 

consilierea în carieră a 

studenților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

 

prorector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEOC 

 

 

20.  Realizarea unei baze de date 

care să faciliteze legătura cu 

absolvenții și angajatorii 

1. Consolidarea, menținerea și 

dezvoltarea continuă a bazei 

de date Alumni a Universității 

(în curs de implementare) 

 

2. Organizarea unor întâlniri 

periodice ale conducerii 

Universității cu reprezentanții 

angajatorilor, o practică 

curentă a conducerii 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

Biroul de carieră 

CEOC 
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universitare 

 

 

21. 

 

Intensificarea eforturilor 

pentru creșterea vizibilității 

și atractivității programelor 

de studii din cadrul 

Universității la nivel 

național și internațional 

1. Actualizarea permanentă și 

dezvoltarea în continuare a 

paginii web a Universității 

 

2. Elaborarea unor noi 

conținuturi informative în 

format electronic cu privire la 

programele educaționale și 

serviciile Universității 

 

3. Participarea la evenimente 

de promovare a Universității 

organizate în străinătate 

(târguri universitare, vizitarea 

unor unități școlare etc.) 

 

4. Actualizarea Ghidului 

informativ pentru studenții 

străini și studenții 

ERASMUS+ 

 

permanent 

 

 

 

 

aprilie  

2020 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

 

 

 

Referent PR 

 

 

 

 

Comisia PR 

 

 

 

 

Coordonator 

ERASMUS+ 

22.  Sporirea eficienței stagiilor 

de practică pentru studenți 

Reexaminarea duratei, 

modului de organizare şi 

desfăşurare a programelor de 

practică şi propunerea unor 

măsuri privind creșterea 

eficienței formative a acestora,  

în funcție de nevoile specifice 

ale programelor de studii, în 

consultare cu reprezentanții 

angajatorilor, urmărind o mai 

bună colaborare cu mediul 

socio-economic. 

 

 

 

mai 2020 

 

responsabili 

programe de studii 

 

coordonatori de 

practică 

 

 
Recomandări noi: 

   

23.  Organizarea şi derularea 

unor programe de instruire 

pentru dezvoltarea 

competenţelor 

antreprenoriale ale 

studenţilor 

CEOC Partium organizează 

anual workshopuri tematice de 

dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și manageriale 

ale studenților -  indiferent de 

specializare. Planificarea 

acestor programe se reflectă în 

planul operațional al CEOC 

Partium. 

 

 

anual 

      

CEOC 

Biroul de carieră 

24. Utilizarea la maximum şi 

integrarea în cadrul 

programelor de instruire 

practică a activităţilor de 

voluntariat  efectuate de 

În  UCP există un Regulament 

privind creditele de voluntariat 

care se aplică începând din 

anul universitar 2019-2020.  

Acest regulament oferă 

 

începând 

din anul 

universitar 

2019-2020 

comisiile de 

voluntariat 

(universitate, 

facultăți) 
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către studenţi posibilitatea recunoașterii prin 

credite a activităților practice 

pe bază de voluntariat 

efectuate de către studenți la 

organizații și instituții 

relevante pentru pregătirea lor 

profesională. 

CEOC 

 

responsabili 

programe de studii 

 

coordonatori 

practică 

25. Susţinerea procesului de 

consolidare a Asociaţiei 

Studenţilor şi 

transformarea acesteia într-

un vector dinamic al 

relaţionării Universităţii 

cu mediul său extern 

(angajatori, absolvenţi, 

parteneri sociali) 

1.Dezvoltarea în continuare a  

relațiilor de parteneriat cu 

Asociația Studenților pe baza 

cărora UCP susține financiar și 

logistic proiectele organizației 

studenților realizate în 

cooperare cu CEOC care sunt 

orientate spre consolidarea 

structurilor proprii și 

mobilizarea studenților pentru 

activități comunitare în 

concordanță cu valorile 

promovate de către 

Universitate. 

 

2. Implicarea continuă a 

Asociației Studenților în 

activitățile de dezvoltare a 

relației cu potențialii angajatori 

și ceilalți parteneri sociali ai 

Universității (instituții de 

învățământ, cultură și artă, 

organizații caritative, 

comunități confesionale etc.) 

 

3. Organizarea, în continuare, 

în colaborare cu Asociația 

Studențească, a Zilei Porților 

Deschise și a altor activități de 

popularizare a ofertei de studii 

a Universității 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anual 

 

 

 

 

rector 

 

 

director general 

administrativ 

 

 

CEOC 

 

 

 

 

responsabil PR 

 Cu privire la sursele de 

finanțare 

   

 Continuarea implementării 

recomandărilor de la 

evaluarea precedentă: 

 

   

26. Promovarea spiritului 

anticipativ și a valorilor 

proactivității la nivelului 

actului managerial, 

avansarea în direcția 

descentralizării financiare și 

a managementului pe bază 

de proiecte sau pe bază de 

bugete 

Revizuirea reglementărilor 

economico-financiare ale 

Universității în sensul 

includerii unor prevederi care 

să permită ca o parte a 

bugetului departamentelor  să 

fie constituit pe bază de 

proiecte. 

 

septembrie 

2020 

     

director general 

administrativ 

 

 

Comisia economică 

a Senatului 
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27. Intensificarea eforturilor de 

diversificare a surselor de 

finanțare în deosebi din 

creșterea ponderii fondurilor 

atrase ca urmare a activității 

de cercetare și consultanță, 

cu preocupare continuă de 

obținere de finanțări 

nerambursabile prin 

accesarea fondurilor 

structurale 

1. Înființarea de către 

Universitate a unei fundații 

având drept scop facilitarea 

atragerii unor noi surse de 

finanțare (proiecte, 

sponsorizări, etc.) 

 

2. Identificarea oportunităților 

de accesare a fondurilor 

structurale  prin intermediul 

rețelelor de colaborare din care 

Universitatea face parte 

    

aprilie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

rector 

 

coordonator 

ERASMUS+ 

 

director general 

administrativ 

 

responsabil 

FR 

 

decani 

 

directori 

departament 

 

 Recomandări noi: 

 

   

28. Dezvoltarea finanţării prin 

atragerea de surse de 

finanţare alternative 

(proiecte de cercetare 

naţionale şi internaţionale, 

sponsorizări, servicii către 

comunitate etc.) 

1. Înființarea de către 

Universitate a unei fundații 

având drept scop facilitarea 

atragerii unor noi surse de 

finanțare  (proiecte, 

sponsorizări, etc.) 

 

2.Inițierea unor programe de 

studii postuniversitare și 

programe de educație a 

adulților în domeniile de 

competență ale Universității 

 

aprilie 

2020 

 

 

 

 

 

permanent 

 

rector 

 

director general 

administrativ 

 

decani 

 

directori 

departament 

 

29. O mai mare transparenţă a 

informaţiilor financiare cu 

respectarea legislaţiei în 

domeniu, inclusiv prin 

publicarea rapoartelor de 

audit financiar pe site-ul 

UCP 

Se va asigura publicarea 

rapoartelor de audit financiar 

extern pe site-ul UCP. 

aprilie  

2020 

director general 

administrativ 

30. O orientare spre 
eficientizarea financiară a 

unor programe de studiu, în 
concordanţă cu misiunea şi 

strategia UCP 

Revizuirea Regulamentului 

economic al Universității în 

sensul cointeresării 

departamentelor în 

gospodărirea eficientă a 

resurselor financiare ce le sunt 

alocate. 

periodic Comișia de 

învățământ și 

Comisia  

economică  a 

Senatului 

 Cu privire la cooperarea 

internațională 

   

 Continuarea implementării 

recomandărilor de la 

evaluarea precedentă: 

   

 

31. 

Intensificarea eforturilor 

pentru dobândirea și 

valorificarea calității de 

membru al unor asociații 

În prezent, Universitatea are 

calitatea de membru în rețele 

internaționale precum 

International Network for 

 

 

 

 

 

 

 

rector 
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naționale și internaționale 

specializate din care 

Universitatea să facă parte 

Christian Higher Education 

(INCHE)(https://inche.one/inst

itutional- 

directory#!biz/id/5ce40c7aafd

691425fdec729) și Network 

Promoting Linguistic Diversity 

(NPLD), 

https://www.npld.eu/our-

members/,organizații la care a 

aderat și datorită intereselor și 

afinităților derivabile din 

profilul și misiunea ei 

specifică. În următoarele luni 

vom iniția demersurile de 

aderare la European University 

Association (EUA), deoarece 

considerăm identitatea 

europeană a Universității  ca 

fiind deosebit de importantă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anul 

universitar 

2019-2020 

 

departament 

internațional 

32. Încadrarea membrilor 

comunității universitare în 

echipe internaționale de 

proiect, pentru perceperea 

corectă a dimensiunii 

activităților actuale  

desfășurate în Spațiul 

European al Învățământului 

Superior și al Cercetării 

Științifice 

1.Inițierea extinderii 

parteneriatelor științifice 

internaționale bilaterale 

existente în parteneriate 

multilaterale prin cooptarea de 

noi parteneri din terțe țări, 

inclusiv prin valorificarea  

parteneriatelor din cadrul 

rețelelor de internaționale de 

colaborare din care 

Universitatea face parte 

 

2.Identificarea oportunităților 

de finanțare și depunerea unor 

proiecte  de calitate pentru 

obținerea finanțării în cadrul  

programelor de cercetare 

naționale și internaționale. 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

rector 

 

rector 

științific 

 

decani 

 

directori de 

departament 

 

directori centre de 

cercetare 

33. Atragerea unui număr mai 

mare de studenți străini, 

corelat cu dezvoltarea ofertei 

educaționale a Universității 

către programe la care 

predarea să fie realizată în 

limbi de circulație 

internațională 

1.Lărgirea ofertei de module 

internaționale  în limba 

engleză în cadrul fiecărui 

program de studii, pentru a 

facilita creșterea numărului de 

studenți ERASMUS+ in-

coming 

 

 

2.Examinarea oportunității 

inițierii în perspectivă a unor 

programe de studii în limba 

engleză 

 

 

 

anul 

universitar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

anul 

universitar 

2019-2020 

 

decani 

 

directori de 

departament 

 

coordonator 

ERASMUS+ 

 Cu privire la activitatea    

https://inche.one/institutional-directory#!biz/id/5ce40c7aafd691425fdec729
https://inche.one/institutional-directory#!biz/id/5ce40c7aafd691425fdec729
https://inche.one/institutional-directory#!biz/id/5ce40c7aafd691425fdec729
https://inche.one/institutional-directory#!biz/id/5ce40c7aafd691425fdec729
https://www.npld.eu/our-members
https://www.npld.eu/our-members
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instituțională 

 Continuarea implementării 

recomandărilor de la 

evaluarea precedentă: 

 

   

34. Crearea, la nivelul 

Universității dar și al 

facultăților, a unor 

mecanisme proactive de 

informare a studenților și a 

absolvenților cu privire la 

oportunitățile de angajare 

În planul operațional pe anul 

2019-2020 al  CEOC sunt 

prevăzute: 

 

1.Organizarea unor sesiuni de 

informare pentru studenți 

privind oportunitățile 

profesionale existente pe piața 

muncii în domeniile de studiu 

absolvite 

 

2.Elaborarea de materiale 

destinate informării, 

consilierii, orientării 

vocaționale 

 

3.Implementarea sistemului de 

urmărire a traseului 

profesional și inserția pe piața 

muncii a absolvenților 

 

4.Organizarea unor programe 

de internship, programe de 

voluntariat și extinderea rețelei 

de parteneriate ale UCP 

 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

periodic 

 

Biroul de carieră 

din cadrul CEOC 

 

responsabili 

programe de studii 

 

îndrumători de 

practică 

35. Utilizarea rezultatelor 

evaluărilor multicriteriale 

necesar a fi dezvoltate în 

cadrul Universității pentru 

motivarea personalului 

didactic, atât pentru 

activitățile didactice, cât și 

pentru cele legate de 

cercetare 

1.Implementarea noii 

metdologii de evaluare  a 

cadrelor didactice 

 

 

2.Adoptarea unui sistem de 

premiere a cadrelor didactice, 

legat de sistemul de evaluare,  

care să stimuleze performanța  

didactică și științifică 

anul 

universitar 

2019-2020 

 

 

 

anul 

universitar 

2020-2021 

prorector 

 

director științific 

 

comisiile  Senatului 

 

director general 

administrativ 

 

36. Perfecționarea formularelor 

de evaluare colegială, 

evaluare a cadrelor didactice 

de către studenți, de 

autoevaluare și evaluare de 

către managementul 

facultății 

Implementarea noii 

metodologii de evaluare a 

cadrelor didactice. 

anul 

universitar 

2019-2020 

prorector 

 

director științific 

 

 
Recomandări noi: 
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37. O clarificare şi o detaliare a 

misiunii şi obiectivelor 

asumate de Universitatatea 

Creştină "Partium'', în 

condiţiile în care în Cartă 

acestea se prezintă de o 

manieră sintetică; 

 

Pe lângă menționarea lor în 

Cartă, misiunea și obiectivele 

Universității sunt prezentate pe 

pagina web 

(https://www.partium.ro/ro/dec

laratie-de-misiune), în Planul 

strategic, precum și în 

rapoartele anuale de 

autoevaluare. 

 

Clarificarea și detalierea 

misiunii și obiectivelor 

Universității în Carta 

universitară, mai ales a 

misiunii de cercetare, se va 

realiza în varianta revizuită a 

Cartei Universitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anul 

universitar  

2020-2021 

rector 

 

Senatul universitar 

 

Fundația Pro 

Universitate 

Partium 

(Fondatorul 

Universității) 

 

 

38. Consolidarea bazei de date 

Alumni a Universităţii, 

inclusiv a informaţiilor cu 

privire la angajarea în muncă 

a absolvenţilor; 

 

CEOC Partium a implementat 

îmbunătățirea bazei 

informaționale privind 

angajarea absolvenților. Astfel 

traseul de urmărire a carierei 

studenților se înregistrează în 

două dimensiuni: pe deoparte 

acoperă toată perioada, de la 

intrare în facultate până la 

absolvire și cu 12 luni după 

absolvire; pe de altă parte se 

realizează periodic anchete 

online privind urmărirea 

traseului absolvenților UCP pe 

piața muncii. 

 

În continuare se efectuează 

consolidarea, menținerea și 

dezvoltarea continuă a bazei 

de date Alumni a Universității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEOC 

39. O analiză exhaustivă a 

existenţei regulamentelor şi 

metodologiilor din Carta şi 

completarea acestora, după 

caz; 

 

În urma analizei existenței 

regulamentelor și 

metodologiilor din Cartă 

efectuate de către echipa de 

evaluatori ARACIS s-a 

constatat că ele există, cu 

excepția Regulamentului 

programelor de studii 

postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională. Este 

de menționat că până în 

prezent Universitatea nu a 

derulat programe 

postuniversitare, însă 

intenționează să adopte cadrul 

reglementar necesar pentru 

 

 

iulie 2020  

 

rector 

 

prorector 

 

președinte Senat 

 

comisiile Senatului 

 

https://www.partium.ro/ro/declaratie-de-misiune
https://www.partium.ro/ro/declaratie-de-misiune
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inițierea unor asemenea 

programe până la sfârșitul 

anului universitar actual. 

40. O analiză a necesarului de 

regulamente, metodologii şi 

proceduri şi adoptarea celor 

care se impun, ca de 

exemplu cele în legătură cu 

cadrele didactice 

pensionare, cu practica 

studenţilor, cele cu privire 

al transparenţa decizională 

(Hotărâri de senat) şi 

informaţională (situaţii 

financiare, bugete, rapoarte 

de audit intern, rapoarte de 

audit financiar etc.) în 

comunitatea academică; 

 

 

 

 

Analiza se va realiza în anul 

universitar actual, urmând ca 

până la sfârșitul anului 

universitar să fie adoptate 

reglementările necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

iulie 2020 

 

 

 

rector 

 

prorector 

 

președinte Senat 

 

comisiile Senatului 

 

41. Crearea unui Departament 

de calitate în cadrul UCP, 

motivat de lipsa acestuia şi 

de nivelul de dezvoltare al 

Sistemului de Management 

al Calităţii; 

 

Recomandarea Comisiei de 

vizită ARACIS va fi supusă 

discuției forurilor de 

conducere a Universității, în 

vederea identificării soluțiilor 

organizatorice cele mai 

potrivite pentru dezvoltarea 

Sistemului de Management al 

Calității în cadrul UCP. 

 

 

 

 

 

iulie 2020 

rector 

 

prorector 

 

CEAC 

 

președinte 

Senat  

 

42. Un conţinut mai adecvat al 

Rapoartelor din domeniul 

calităţii 

 

Începând din anul universitar 

curent, rapoartele în domeniul 

calității vor fi elaborate în 

etape distincte, urmând ca 

rapoartele CEAC de la nivelul 

facultăților și Universității să 

sintetizeze constatările și 

concluziile rapoartelor CEAC 

de la nivelul programelor de 

studii. 

 

anul 

universitar 

2019-2020  

 

prorector 

 

CEAC 

43. Recomandăm, în măsura 
posibilităţilor financiare, ca 

UCP să procedeze la o 
certificare a sistemului de 

asigurare a calităţii din 

partea unui prestator extern 

 

Universitatea va contacta un 

prestator extern în vederea 

încheierii unui contract de 

certificare a sistemului de 

asigurare a calității. Costurile 

contractării vor fi incluse în 

bugetul pe anul universitar 

următor. 

 

 

anul 

universitar 

2020-2021 

 

rector 

 

director general 

administrativ 

 

 RECOMANDĂRI ALE 

EVALUATORULUI 

STRĂIN 

   

44. UCP să ia în considerare 

posibilitatea de a adăuga 
membri externi ai  Comisiei 

de etică poate sub forma 

Această recomandare, pe care 

o considerăm utilă,  va fi luată 

în considerare la revizuirea  

Codului etic și a 

 

 

anul 

universitar 

rector 

 

președinte Senat 
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unui organism consultativ 
care ar fi format din mai 

mulți membri terți care să 

sprijine Comisia de etică 
PCU cu avize independente 
asupra cazurilor sensibile 

Regulamentului Comisiei de 

etică, în cadrul procesului de 

revizuire a Cartei și anexelor 

sale. 

2020-2021 președinte  

Comisie de etică 

45. Este foarte recomandat ca 
administrația centrală a 

Universității (inclusiv 
Consiliul de Administrație și 

Senatul) să eficientizeze 

rezultatele proceselor de 
evaluare în cadrul unui 

proces de reducere a 

volumului de muncă 
administrativ al colegilor al 

căror rol principal este 

furnizarea de rezultate 
didactice și de cercetare 

1. Aplicarea noii metodologii 

de evaluare  a cadrelor 

didactice, care include un set 

de criterii prin care este 

stimulată implicarea cadrelor 

didactice în activități prestate 

în interesul 

universității/facultății/program

ului de studii 

 

2. Adoptarea unui sistem de 

premiere a cadrelor didactice, 

legat de sistemul de evaluare. 

 

 

 

anul 

universitar 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

anul 

universitar 

2020-2021 

 

 

prorector 

 

director științific 

 

comisiile Senatului 

 

director general 

administrativ 

 

 

46. O implicare suplimentară a 
părților interesate este 

necesară pentru a oferi 
studenților stagii structurate 
sau alte tipuri de experiențe 

practice care ar accentua 
punctele forte ale populației 

bilingve din regiune și ar 

valorifica mediul 
multicultural. 

1. Reexaminarea programelor 

de practică menționată ca 

răspuns la recomandările 1., 6. 

Și 22. se va efectua ținând cont 

și de perspectiva de analiză 

sugerată de evaluatorul străin. 

 

2. Studenții vor fi încurajați în 

continuare să participe la 

programe externe de internship 

și stagii de practică în cadrul 

programelor ERASMUS+  și a 

altor programe internaționale 

 

 

mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

responsabili 

programe de       

studii 

 

coordonatori de 

practică 

 

coordonator 

ERASMUS+ 

47. Să se creeze o grupă de 
lucru la nivelul Universității 

care să contribuie la 
eficientizarea eforturilor de 

cercetare, de artă și de 

internaționalizare a PCU, 
pentru a crește eficacitatea 

utilizării resurselor 

 

Recomandarea ni se pare 

deosebit de utilă și binevenită. 

Înființarea unui astfel de grup 

de lucru va contribui în mod 

semnificativ la coagularea 

eforturilor membrilor 

comunității universitare pentru 

creșterea vizibilității și 

prestigiului internațional al 

instituției. 

 

 

 

 

 

aprilie 

2020 

 

rector 

 

prorector 

 

director științific 

 

director general 

administrativ 

 

decani 

 

 RECOMANDĂRI 

RAPORT STUDENȚI 

   

48. Încurajarea şi sprijinirea 

Comisiei de etică  în sensul 

dezvoltării activităţii sale, 

Sprijinirea participării 

membrilor Comisiei de etică în 

participarea lor la conferințe, 

 

periodic 

 

rector 
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îndeosebi în privinţa 

creşterii numărului de 

autosesizări 
 

schimburi de experiență, 

programe de perfecționare  

organizate de instituții abilitate 

din țară și străinătate 

director general 

administrativ 

49. Reactualizarea informaţiilor 

pe site-ul UCP pebtru a 

putea fi accesate cu o mai 

mare uşurinţă de către 

membrii comunităţii 

academice 
 

Informațiile de pe site-ul UCP 

vor fi actualizate continuu, 

stabilindu-se pentru fiecare 

secțiune a paginii web 

responsabilități  individuale 

concrete privind actualizarea 

paginii web și monitorizarea 

întregului process. 

 

 

 

permanent 

 

 

 

responsabil PR 

50. Promovarea Strategiei de 

dezvoltare a UCP în rândul 

comunităţii academice şi în 

rândul studenţilor şi 

consultarea acestora în 

viitoarele strategii 
 

Strategia de dezvoltare a UCP 

pe perioada 2016-2020 s-a 

realizat prin implicarea 

membrilor comunității 

academice și este postat pe 

site-ul Universității. 

 

Proiectul strategiei de 

dezvoltare pe perioada 2021-

2025 va fi elaborat prin 

consultarea comunității 

academice și va fi dezbătut de 

factorii decizionali de la toate 

nivelele ierarhice, înainte de a 

fi supus aprobării Senatului. 

 

 

 

 

 

 

 

sept.-dec. 

2020 

 

rector 

 

președinte Senat 

 

comisii 

Senat 

 

consiliile 

facultăților 

 

consiliile 

departamen-telor 

51. Continuarea demersurilor 

pentru asigurarea spaţiilor de  

învăţare adaptate cerinţelor 

şi nevoilor studenţilor de la 

toate specializările 

universităţii, cât și a 

condiţiilor de cazare a 

studenţiilor 
 

Dezvoltările de infrastructură 

destinate renovării, 

modernizării și adaptării 

spațiilor de învățare vor 

continua și în anii următori 

conform planurilor agreate cu 

finanțatorii Universității. 

 

 

permanent 

 

rector  

 

director general 

administrativ 

52. Continuarea demersulor de 

creştere a investiţiilor în 

dotările universităţii, în 

special pentru clădirile şi 

facultăţile care nu au 

beneficiat de investiţii în 

ultimi ani 

 
 

Investițiile în dotări vor 

continua și în anii următori 

conform planurilor agreate cu 

finanțatorii Universității, 

 

 

permanent 

rector 

 

director general 

administrativ 

53. Continuarea din partea 

universităţii a dispunerii de 

surse de finaţare și de 

resurse financiare suficiente, 

care să fie alocate pentru a 

realiza în mod adecvat 

misiunea și obiectivele pe 

care și le-a fixat 

Universitatea va menține un 

dialog permanent cu 

finanțatorii în vederea 

asigurării în continuare a unui 

mecanism de alocare eficient 

al resurselor financiare 

necesare pentru îndeplinirea 

optimă a misiunii și 

 

 

permanent 

rector 

 

director general 

administrativ 



19 
 

 obiectivelor sale. 

54. Creşterea burselor de  merit 

şi studiu 

 

Bursele au fost recent mărite, 

pentru a fi aduse la standardele 

naționale. În raport cu situația 

financiară  a Universității, 

acest proces va continua și în 

anii următori. 

 

 

periodic 

director general 

administrativ 

 

Comisia economică 

a Senatului   

55. Încărcarea documentelor, 

fişelor disciplinelor, pe site, 

astfel încât studenţii să fie 

informaţi corect 

 

Fișele disciplinelor și celelalte 

documente de interes pentru 

studenți  vor fi în continuare 

încărcate pe site-ul 

universității în secțiunile 

special alocate pe paginile web 

ale departamentelor 

 

 

permanent 

 

directori de 

departament  

 

reponsabili 

programe de studii 

 

56. Continuarea susţinerii 

studenţilor din primul an de 

către universitate şi studenţii 

reprezentanţi în asociaţia 

studenţească UCP 

 

1. Elaborarea și punerea la 

dispoziția studenților a 

Ghidului studentului în formă 

tipărită și electronică,  

incluzând informațiile 

esențiale despre facilitățile și 

serviciile oferite de 

universitate 

 

2. Monitorizarea parcursului 

universitar  al studenților din 

primul an, în vederea 

prevenirii abandonului, cu 

atenție personală acordată de 

către tutorii de ani fiecărui 

student 

 

3. Oferirea în continuare a 

unor programe individuale de 

mentorat studenților cu 

rezultate deosebite, studenților 

cu dificultăți de învățare, 

studenților cu dizabilități sau 

cu statut socio-economic 

dezavantajat 

 

4. Promovarea dialogului cu 

studenții prin intermediul 

mijloacelor electronice de 

comunicare 

anual, la 

începutul 

anului 

universitar 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

responsabil PR 

 

decani 

 

 

directori de 

departament 

 

 

coordonatori 

programe de studii 

 

tutori de an 

 

 

CEOC 

 

57. Continuarea revizuirii şi 

îmbunătăţirii programelor de 

studiu în urma evaluării 

periodice interne sau externe 
 

Actualizarea planurilor de 

învățământ și a curriculei 

universitare în funcție de 

discuțiile cu mediul economic, 

de analiza comparativă cu alte 

universități din UE precum și a 

evaluării periodice interne și 

externe se va realiza în 

continuare pe baza 

 

 

 

anual 

CEAC 

 

directori 

departament 

 

responsabili 

programe de studii  
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regulamentelor în vigoare. 

58. Continuarea păstrării  

legăturii cu absolvenţii 

universităţii 

 

În cadrul UCP se organizează 

anual întâlniri de promoții. 

Totodată prin intermediul 

bazei de date Alumni a 

Universității precum și prin 

implementarea sistemului de 

urmărire a traseului 

profesional și inserția pe piața 

muncii a absolvenților 

Universitatea susține o 

legătură viabilă cu absolvenții 

ei. 

 

 

 

 

permanent 

 

CEOC  

 

Biroul de carieră 

 

responsabili 

programe de studii 

 

59. Continuarea procesului de 

satisfacție al studenților în 

raport cu dezvoltarea 

profesională și personală 

asigurată de universitate  

centralizat prin intermediul 

CEOC 
 

Gradul de satisfacție al 

studenților este măsurat, 

problemele și propunerile lor 

sunt colectate și analizate  prin 

intermediul cercetării Gradul 

de satisfacție al studenților 

privind mediul de învățare 

efectuat  de specialiștii din 

cadrul CEOC Partium. 

 

 

 

 

anual 

 

 

 

 

CEOC 

60. Implementarea unor 

mecanisme de promovare a 

principiilor învăţării centrat 

pe student în rândul cadrelor 

didactice din universitate, 

cum ar fi organizare de 

conferinţe sau teme de 

dezbatere 
 

Pentru aprofundarea înțelegerii 

de către cadrele didactice a 

noțiunii de învățământ centrat 

pe  student, se vor organiza: 

 

a) activități specifice de 

instruire metodologică 

didactică axate pe însușirea/ 

aprofundarea metodelor de 

predare-învățare centrate pe 

student 

 

b) workshopuri tematice 

pentru cadrele didactice 

privind consilierea 

educațională și vocațională și 

consilierea în carieră a 

sudenților 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodic 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPPD 

 

 

 

 

 

 

CEOC 

61. Consultarea organizaţiei 

studenţilor din UCP în 

dezvoltarea de strategii şi 

activităţii cu studenţii şi 

încheierea de parteneriate 

pentru promovarea activităţii  

Centrului de Excelență și 

Orientare în Carieră (CEOC) 

 

1. Organizarea unor întâlniri 

între conducerea Universității, 

CEOC și reprezentanții 

organizației studenților în 

vederea dezvoltării de strategii 

și activități cu studenții. 

 

2. Promovarea activităților 

CEOC Partium în rândul 

studenților, în parteneriat cu 

Asociația Studenților din UCP 

se realizează permanent cu 

ocazia diferitelor evenimente 

 

 

  periodic 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

prorector 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEOC 
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Oradea, 04.12.2019. 

      Cu aleasă considerație, 

 Rector, 

                       Prof. univ. dr. Iosif Palfi 

(conferințe, workshopuri, 

trainiguri etc.) organizate 

62. Continuarea participării la 

conferinţe ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale 

 

Participarea la conferințe 

științifice naționale și 

internaționale reprezintă una 

din criteriile importante și în 

cadrul noului sistem de 

evaluare a cadrelor didactice, 

aplicabil din anul universitar 

actual. 

 

 

 

permanent 

 

 

prorector 

 

director științific 

63. Încurajarea studenților să 

participe la programe de 

cercetare și au acces la 

infrastructură de cercetare a 

Universității 

 

 

 

Oferirea în continuare pentru 

studenți a oportunității de a 

participa împreună cu 

profesorii lor la echipe de 

cercetare finanțate prin 

intermediul Fundației 

Sapientia sau alte organizații 

din țară sau străinătate 

 

 

 

 

permanent  

 

 

director științific 

 

directori  

centre de cercetare 

64. Continuarea participării şi 

încurajarea studenţilor la 

conferinţe naţionale şi 

internaţionale 
 

 

Studenții sunt stimulați și 

sprijiniți permanent prin 

programe individuale de 

mentorat în cadrul centrelor de 

excelență să participe la 

sesiunea anuală de comunicări 

științifice studențești al UCP, 

precum și la sesiunile de 

comunicări științifice 

studențești organizate de alte 

instituții din țară și străinătate. 

Acest sprijin se realizează prin 

intermediul finanțării centrelor 

de excelență 

 

 

 

 

 

permanent 

director științific 

 

centre de excelență  

 

CEOC 

65. Informarea corectă a 

studenților cu privire la 

frecvența chestionarelor de 

evaluare a personalului 

didactic 

 

Informarea studenților se 

realizează de către tutorii de 

ani, secretariatele facultăților 

precum și prin intermediul 

paginii web. 

începutul  

fiecărui an 

universitar 

și 

permanent 

tutorii de an 

 

secretariatele 

facultăților 


