RAPORT DE ACTIVITATE
2008 – 2011
Analiza activităţii conducerii academice a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor în perioada 2008-2011 oferă un bun prilej de evidenţiere a rezultatelor obţinute în cei
patru ani pe linie didactică, ştiinţifică, resurse umane, infrastructură, relaţii internaţionale, relaţiile
cu mediu de afaceri, activităţile cu studenţii.
În funcţie de rezultatele obţinute în această perioadă se pot întrevedea perspectivele
facultăţii în anii următori.
Societatea modernă aşteaptă de la universităţi câteva lucruri esenţiale: absolvenţi
competenţi, cu spirit de iniţiativă, nu deţinători de diplome; cercetări ştiinţifice ce rezolvă
problemele; producerea de opere ştiinţifice prestigioase; rezolvarea problemelor impuse de
tranziţia economiei româneşti şi integrarea în Uniunea Europeană; dezvoltarea sustenabilă;
servicii oferite către colectivitate etc.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
De la alegerile precedente, atenţia principală a fost îndreptată spre revizuirea şi
modernizarea curriculei, conform cerinţelor impuse de exigenţele pieţei muncii şi reperelor
actuale ale ştiinţelor economice moderne.
Am reuşit să acredităm toate specializările (programele) la nivel licenţă. Astfel, la nivel
licenţă în facultate funcţionează 10 programe în limba română în Cluj-Napoca, 2 programe în
limba engleză, 2 programe în limba germană, 4 programe în limba maghiară.
Sunt autorizate provizoriu un program în limba engleză (Contabilitate şi informatică de
gestiune) şi un program în limba franceză (Contabilitate şi informatică de gestiune). În cadrul
extensiilor sunt acreditate la Sfântu Gheorghe 2 programe în limba română şi 2 programe în
limba maghiară, iar la Sighetu Marmaţiei este acreditat programul Contabilitate şi informatică de
gestiune.
Atenţia principală a facultăţii a fost orientată spre actualizarea planurilor de învăţământ la
toate programele acreditate, modernizarea sylabusurilor, perfecţionarea examenului de licenţă etc.

Sunt atractive programele de studiu în limba germană, limba engleză şi limba maghiară.
Apreciem, şi cu acest prilej, eforturile întreprinse de conducerea facultăţii, de responsabilii
liniilor de studiu şi a programelor pentru atragerea tinerilor la facultatea noastră. În ciuda
reducerii populaţiei şcolare din ultimii ani, facultatea noastră a rămas atractivă, bucurându-ne de
studenţi interesaţi şi foarte bine pregătiţi. S-a reuşit atragerea tinerilor din cele mai bune licee din
Transilvania şi Banat.
Ne-am preocupat de îmbunătăţirea activităţilor la programele de masterat, reuşind să
acredităm 30 de programe la învăţământul de zi din care: 27 programe în limba română, 3
programe în limba maghiară, 1 program în limba germană, 2 programe în limba engleză şi 1
program în limba franceză. S-au dezvoltat şi programe în regim ID/FR.
În prezent, funcţionează un program de masterat în cotutelă cu Universitatea Carlo
Cattaneo din Castellanza Italia (International Business Management) şi un program cu
Universitatea din Caen Franţa (Bănci şi pieţe de capital).
În cadrul Şcolii doctorale din facultate sunt susţinute 13 discipline, existând posibilitatea
atragerii de specialişti din ţară şi străinătate. Activităţile la şcoala doctorală se desfăşoară în
conformitate cu noile reglementări în domeniu.
S-a îmbunătăţit practica studenţilor economişti prin proiectul POSDSRU, condus de
prof.univ.dr. Cristina Ciumaş, prorector al Universităţii Babeş-Bolyai.
S-au implementat noi tehnologii de predare, cursurile au devenit tot mai interactive, iar
evaluarea studenţilor este continuă.
În perioada următoare, o atenţie deosebită trebuie acordată acoperirii cu materiale
didactice la toate nivelurile, dezvoltarea metodelor de lucru în echipă, actualizarea anuală a
studiilor de caz, perfecţionarea practicii studenţilor, dezvoltarea activităţilor de cercetare ale
studenţilor etc.
Conducerea facultăţii a fost şi este preocupată de creşterea calităţii examenelor, a
examenului de licenţă şi disertaţie şi a activităţilor la şcoala doctorală. Ghidurile elaborate de
facultatea noastră constituie o bună bază metodologică pentru aceste activităţi.
Am urmărit, în toată această perioadă, îmbunătăţirea activităţilor programate la
învăţământul la distanţă, ţinând seama de specificul acestora.
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În prezent sunt acreditate sau autorizate provizoriu la nivel licenţă 17 programe la
învăţământ la distanţă, din care funcţionează 7 la Cluj-Napoca, 2 la Sfântu Gheorghe şi un
program la Sighetu Marmaţiei.
Există ofertă privind programele de educaţie a adulţilor şi formare continuă, însă
rezultatele nu se situează la nivelul cerinţelor. Se impun e perfecţionarea activităţilor la această
formă de pregătire având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
În urma clasificării universităţilor, programele facultăţii au fost încadrate astfel: în
categoria A programele din domeniul economie, administrarea afacerilor, contabilitate, relaţii
economice internaţionale, management; în categoria B programele de finanţe, cibernetică,
statistică şi informatică economică şi marketing.
Se impune consolidarea programelor clasificate în categoria A şi intensificarea eforturilor
pentru ridicarea nivelului programelor clasificate în categoria B, astfel încât toate programele să
fie încadrate în prima categorie.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
În perioada analizată preocuparea principală a conducerii facultăţii şi a catedrelor a fost
îmbunătăţirea performanţei şi prestaţiei ştiinţifice prin identificarea domeniilor de cercetare pe
plan naţional, elaborarea unei politici de cercetare la nivelul facultăţii şi la nivelul catedrelor. De
altfel, cercetarea ştiinţifică reprezintă principalul criteriu de evaluare a calificărilor academice şi
stă la baza funcţionării şi dezvoltării facultăţii şi universităţii.
Statistic sinteza cercetării ştiinţifice în perioada 2008 – 2011 comparativ cu perioada 2004
- 2007 se prezintă astfel:
Nr.
Crt.

Denumire

1.

articole publicate în reviste recunoscute ISI

27

135

2.

lucrări publicate în reviste indexate BDI

65

653

3.

lucrări publicate în reviste neindexate BDI

56

46

4.

articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS

183

290

5.

articole publicate în alte reviste naţionale

48

98

6.

capitole editate în edituri recunoscute internaţional

4

19

7.

cărţi editate la alte edituri internaţionale

1

1

2004-2007 2008-2011

3

8.

capitole editate la alte edituri internaţionale

13

7

9.

cărţi editate la edituri recunoscute CNCSIS

176

249

10.

capitole editate la edituri recunoscute CNCSIS

64

22

11.

studii editate la edituri recunoscute CNCSIS

1

65

12.

cărţi editate la alte edituri româneşti

25

18

13.

capitole editate la alte edituri româneşti

1

5

14.

lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice cotate ISI

0

151

15.

lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice indexate BDI

85

184

16.

lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice neindexate BDI

296

334

17.

lucrări publicate în conferinţe ştiinţifice naţionale

71

54

Aceste date ar putea să ne liniştească. Având în vedere obiectivul Universităţii BabeşBolyai, numărul mare de cadre didactice şi doctoranzi cu frecvenţă din facultate, precum şi
polarizarea spre anumite cadre didactice şi domenii a articolelor publicate în reviste recunoscute
ISI, suntem departe de a ne declara mulţumiţi.
Amintim aici rezultatele deosebite obţinute de colectivul de matematică şi statistică de la
Sfântu Gheorghe: conf.univ.dr. Kristály Alexandru şi lector univ.dr. Baricz Árpád cu un număr
foarte ridicat de articole ISI.
Remarcăm cercetările ştiinţifice realizate în cadrul celor 67 de proiecte de cercetare
conduse de cadre didactice din facultatea noastră în această perioadă. Mai menţionăm că s-au
derulat 16 proiecte internaţionale şi 19 proiecte de fonduri structurale. S-au derulat 4 proiecte
FP7, 1 proiect de cooperare bilaterala (extensia Sf. Gheorghe) şi 3 contracte de cercetare cu terţi.
Suntem incluşi în reţeaua naţională de dezvoltare rurală şi activăm în cadrul echipelor
Team Europe.
De asemenea, remarcăm implicarea facultăţii la cercetarea antreprenoriatului în cadrul
Programului Global Entrepreneurship Monitor coordonat de London Business School, Marea
Britanie şi Babson College din Boston, USA (facultatea reprezintă echipa României în acest
program).
A crescut an de an cercetarea ştiinţifică pe bază de granturi de cercetare obţinute prin
competiţie internă CNCSIS. Şi aici remarcăm contribuţia inegală a departamentelor facultăţii. Pe
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locuri fruntaşe se situează Departamentul de Contabilitate şi Audit, Departamentul de Informatică
Economică, Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică, Departamentul de Finanţe.
Se impune creşterea cercetării realizată pe bază de contracte cu mediul de afaceri din ţară
şi străinătate.
De un real folos sunt şi mobilităţile de cercetare din cadrul programului CEEPUS, bursele
Herder, DAAD, OMV – Research Feloowship, programul finanţat de Fundaţia Robert Bosch etc.
De aceste mobilităţi, ca şi de facilităţile oferite de programele Leonardo da Vinci au beneficiat
numeroase cadre didactice şi studenţi ai facultăţii noastre.
În perioada 2008-2011 au fost organizate următoarele conferinţe internaţionale şi
workshop-uri:
2008
• Conferinta internationala “Demographic changes in the time of Industrialisation (17501918). The example of the Habsburg Monarchy” (Schimbari demografice in perioada
industrializării. Exemplul Imperiului Habsburgic (1750-1918)”, 16-20 octombrie 2008,
CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
• International Workshop on Collaborative Systems and Information Society
Romanian Workshop on Mobile Business Activitatea academica in informatica
economica din Romania
• INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING, Marketing information to decision, 30-31 October, 2008, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

from

• INTERNATIONAL CONFERENCE "LEADERSHIP and ORGANIZATIONAL
CULTURE", MAY 9-10, 2008, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
• 8th International Network for Economic Research (INFER) Workshop
Honorary Patron: The International Network for Economic Research (INFER)
Local Patron: The Faculty of Economics and Business Administration, Babes-Bolyai
University of Cluj-Napoca
• AENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC
CONFERENCE, 28-29th of March, 2008

GROWTH

INTERNATIONAL

• International workshop Evaluation Possibilities and Valorisation Opportunities of
Resources in the Economy of Mountain Regions, 24-26th September 2008, CLUJNAPOCA, ROMANIA
• 3rd AUDIT AND ACCOUNTING CONVERGENCE - 2008 ANNUAL CONFERENCE 30-31st October 2008
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2009
• Accounting and Audit Convergence 2009 Annual Convention, 25-27 November 2009
• Marketing - from information to decision International Conference, 2nd Edition, 3031st October 2009
• Financial Trends in the Global Economy, 13-14 November, 2009
• Managerial Challenges of the Contemporary Society, 29-30 May 2009
• Modele cantitative aplicate în economie, 15-16 mai, 2009
• The Financial and Economic Crisis: Causes, Effects and Solutions, 26-28 March 2009
• Annual Conference: Natura- Econ I – “Current issues of the environment, the
interdependence of biotechnological, industrial and economic factors”, 28 May 2009
2010
• Workshop: Convergence of Risk and Regulation, Tuesday, 18 May 2010, 10:00 14:00, Room 118
• INFER Workshop on Entrepreneurship in the Global Economy: Economics, Innovation,
Competition and Social Change, 22-23 October 2010
• Experienţe şi Exigenţe în Metodologia Cercetării Ştiinţifice Economice, 15 Mai 2010
• Managerial Challenges of the Contemporary Society, 3rd International Conference, 4-5
June 2010
• Marketing - from information to decision, 3rd International Conference, 29-30th
October 2010
• Sesiunea ştiinţifică internaţională a Catedrei de Limbi Moderne şi Comunicare în
Afaceri, "Discurs, Cultură, Context în Mediul Profesional", 12-13 martie 2010
• Quantitative Methods in Economics, International Conference, 12-13 of November
2010
• Transylvanian Economic Conference: Economic Crisis and Population, 12-14 of
November 2010
• The Second Romanian Workshop on Mobile Business, 10-11 September 2010
• Workshop on Intelligent Systems for the Economic Decision Support 2010, 10-11th of
September, 2010
• Workshop on Collaborative Systems for the Management of Economic Projects
(SICOMP2010), 10-11th of September, 2010
• Zilele Informaticii Economice Clujene - 10-11 septembrie 2010
• Annual Conference: Natura-Econ II “Relevance of education and research in
developing businesses and in the protection of the environment”, 16 November 2010
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2011
• Accounting and Audit Convergence 2011 Convention, September 21 - 23, 2011
• Managerial Challenges of the Contemporary Society, 4rd International Conference, 3-4
June 2011
• Marketing - from information to decision - International Conference, October 28 - 29,
2011
• The Second Symposium on Business Informatics in Central and Eastern Europe - CEE
Symposium 2011, April 28 - 30, 2011
• The 10th Anniversary of the Romanian Regional Science Association - The 8th
International Conference - European Economic Recovery And Regional Structural
Transformations, June 24 - 25, 2011
• Workshop Contributions on modeling life and non-life insurance, 20 octombrie 2011
• Sesiune de comunicări ştiinţifice „Carl Menger – Fondatorul Şcolii Economice de la
Viena”, 30 noiembrie 2011
• Annual Conference: Natura-Econ III “Possibilities of reducing carbon dioxid emissions
with the condition of reducing their costs”, November 18-19, 2011
S-au finalizat şi susţinut 163 teze de doctorat în diferite domenii economice (cibernetică şi
statistică economică; contabilitate; economie; finanţe; management; economie şi afaceri
internaţionale).
Facultatea a reu it să ob ină organizarea activită ilor de doctorat

i în domeniul

marketing.
În perioada următoare trebuie definite clar priorităţile de cercetare la nivelul facultăţii şi
departamentelor. De asemenea, trebuie revigorată activitatea INSTITUTULUI DE ECONOMIE
EUROPEANĂ, ca partener în programele de cercetare desfăşurate în colaborare cu universităţile
europene.
Se impune intensificarea activităţii în cadrul seminariilor de catedră şi atragerea
doctoranzilor şi masteranzilor la activităţile de cercetare ştiinţifică a departamentelor.
În această perioadă a crescut nivelul revistelor facultăţii: Studia Oeconomica, Revista de
Studii şi Cercetări Economice Virgil Madgearu şi Lingua. Revista Studia Oeconomica şi
Revista de Studii şi Cercetări Economice Virgil Madgearu sunt clasificate B+ în clasamentul
CNCSIS şi indexate în baze de date: I.B.S.S. (International Bibliografy of Social Sciences),
REPEC, CEEOL (Central Eastern European Online Library), ProQuest, EBSCO Publishing Inc.
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Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se desfăşoară în salturi, fără continuitate.
Cu toate acestea, remarcăm rezultatele deosebite obţinute de studenţii facultăţii la Olimpiadele
studenţilor economişti, organizate anual de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România.
Studenţii facultăţii noastre au participat la olimpiadele studenţilor economişti, organizate
de AFER şi la Competiţia ştiinţifică a studenţilor maghiari, desfăşurată în perioada 13-16 aprilie
2011 în Universitatea Babeş-Bolyai.
Rezultatele obţinute la olimpiada studenţilor economişti se prezintă astfel:
Anul

Număr de
participanţi

Marele
premiu

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiuni

2008

30

1

2

2

3

2

2009

28

2

1

5

3

2011

19

1+2

1

3

4

La competiţia ştiinţifică a studenţilor din Ungaria aprilie 2011, au participat 5 studenţi cu
4 lucrări, obţinându-se 1 premiu I, 2 premiu II şi 1 premiu III.
S-au decernat anual premiile Rehau adresate studenţilor economişti, unde s-au remarcat
studenţii şi masteranzii de la linia germană.
În toată această perioadă studenţii facultăţii noastre s-au situat pe primele locuri la
competiţia organizată de AFER.
Pentru îmbunătăţirea acestei activităţi este necesar:
Antrenarea mai activă a cadrelor didactice în activităţile de informare, coordonare a
studenţilor legate de olimpiadele studenţeşti;
Participarea la activităţile de evaluare a lucrărilor în comisii de jurizare;
Organizarea la nivel local în luna noiembrie a etapei locale şi îmbunătăţirea calitativă a
lucrărilor trimise în competiţii naţionale;
Accentuarea participării studenţilor la nivel de licenţă la olimpiade;
Numirea unui responsabil pentru olimpiade la nivel de departament.
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STUDENŢI
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii BabeşBolyai Cluj-Napoca a înregistrat în perioada analizată un numǎr de 14.730 studenţi

n anul 2008

şi 9092 în anul 2011.
Situaţia comparativă se prezintă astfel:
Nr. crt.

Efective studenţi pe forme de învăţământ

2008

2011

1.

Licenţă zi Cluj-Napoca

9310

4685

2.

Licenţă zi Sfântu Gheorghe

443

340

3.

Licenţă zi Sighetu Marmaţiei

132

149

4.

Licenţă ID Cluj-Napoca

2588

956

5.

Licenţă ID Sfântu Gheorghe

386

82

6.

Licenţă ID Sighetu Marmaţiei

58

27

7.

Masterat

1813

2853

Total

14730

9092

2008

2011

Nr.
crt.

Efective studenţi nivel licenţă pe linii de studiu

1.

Linia română

11076

5010

2.

Linia maghiară

1264

754

3.

Linia germană

401

224

4.

Linia engleză

160

210

5.

Linia franceză

16

41

12917

6239

2008

2011

Total
Nr.
crt.

Efective studenţi în funcţie de regimul de
finanţare

1.

Studenţi bugetaţi licenţă zi

2561

2082

2.

Studenţi bugetaţi masterat zi

221

1685

3.

Studenţi cu taxă licenţă zi

7324

3092

4.

Studenţi cu taxă masterat zi

1592

346

5.

Studenţi masterat zi finanţat din fonduri europene

-

166

6.

Studenţi cu taxă licenţă ID

3032

1065

7.

Studenţi masterat frecvenţă redusă

-

276
9

8.

Studenţi masterat frecvenţă redusă finanţat din
fonduri europene

-

60

9.

Studenţi masterat ID

-

320

Total

14730

9092

Nr. crt. Burse

2008

2011

1.

Burse de merit

14

15

2.

Burse de studiu

514

611

3.

Burse sociale

103

168

Total

631

794

Condiţiile de studiu şi cazare s-au îmbunătăţit radical. S-a inaugurat în această perioadă
Căminul Economica II.
S-au organizat acţiuni de promovare a Universităţii şi facultăţii în liceele din Transilvania,
a funcţionat Oficiul Permanent al Admiterii, reuşind să atragem un număr mare de studenţi.
S-au organizat întâlniri cu studenţii din anul I la învăţământul de zi şi la învăţământul la
distanţă, întâlniri de prezentare a specializărilor oferite de facultate şi pentru cunoaşterea
Metodologiei de repartizare pe specializări, întâlniri ale studenţilor cu reprezentanţii mediului de
afaceri pentru prezentări de firme şi pentru recrutări de personal (BRD – Sociéte General,
Finansbank, Tenaris, Delloite, Dacia-Renault, Societăţile Comerciale Române, BCR Erste, Banca
Transuilvania, Genpact Bucureşti).
S-au dezvoltat activităţile tutoriale.
Întâlnirile periodice ale studenţilor cu reprezentanţii lor în Consiliul Profesoral au vizat
identificarea problemelor apărute şi găsirea soluţiilor în scopul rezolvării acestora.
Colegiul Consiliului Profesoral a sprijinit acţiunile organizate de AIESEC, Organizaţia
Studenţilor Economişti, OST şi OSM.
Am încurajat organizarea unor excursii ale studenţilor la Arcalia, Beliş, Arieşeni, Nordul
Moldovei, Borşa Maramureş.
Ne-am preocupat de îmbunătăţirea activităţii la cafeteria facultăţii. S-a inaugurat
Cafeneaua PANORAMA, situată la etajul 6 al clădirii.
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RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
Facultatea are foarte bune relaţii cu universităţile din Ungaria, Germania şi Austria care
asigură un mare număr de cadre didactice asociate pentru activităţile de la linia maghiară şi linia
germană.
A crescut numărul studenţilor cuprinşi în mobilităţile Erasmus. Astfel de la 30 de studenţi
în anul 2007/2008, cu 167 luni de mobilitate s-a ajuns la 70 în anul 2010-2011, cu 350 luni de
mobilitate. Mobilităţile pentru cadrele didactice au crescut de la 2 în 2008 la 9 în 2011.
În ceea ce priveşte studenţii atraşi, numărul acestora a crescut, de la an la an prin
eforturile depuse pentru creşterea vizibilităţii programelor de studii în limbi străine, pe care
facultatea noastră le oferă.
Contactele facultăţii cuprind universităţi de prestigiu din: Germania, Franţa, Italia, Marea
Britanie, Olanda, Danemarca, Ungaria, Polonia, Turcia, Norvegia, Cipru, Grecia, Elveţia, Austria,
Slovacia. În prezent avem 60 contracte bilaterale.
Relaţii foarte bune de colaborare există între facultatea noastră şi Universitatea din Pécs,
Universitatea din Miskolc, Universitatea Corvinus şi Universitatea Central-Europeană din
Budapesta, care asigură un număr mare de colaboratori pentru linia maghiară.
Facultatea noastră are relaţii de colaborare cu Universitatea din Caen (Franţa), cu care
organizează un program de masterat, cu Universitatea din Orleans (Franţa) pentru schimburi de
studenţi şi doctoranzi în cotutelă, cu Universitatea Sapienza Roma şi Roma Tre, cu Universitatea
din Castellanza (Italia), Universitatea Kingston din Londra, cu London Business School (Anglia),
cu Our Lady of The Lake University, San Antonio, United States of America, cu Ben-Gurion
University of the Negev, Beer-Sheva, Israel, Plymouth State University (SUA), Universitatea din
Brescia , Italia, Nottingham Trent University.
Cinci cadre didactice din facultate au devenit cadre asociate la Plymouth State University
din Statele Unite al Americii.
Facultatea noastră a fost vizitată de ambasadorii SUA, Federaţiei Ruse, Italiei, Poloniei,
Coreea de Sud, Germanei, Franţei, Portugaliei etc., de rectorii universităţilor germane, italiene şi
franceze, universităţile francofone, de numeroase alte delegaţii academice din Europa, Asia,
Africa şi America.
În cadrul facultăţii îşi desfăşoară activitatea Centrul Coreean, Centrul Polonez şi Institutul
Confucius.
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În luna decembrie a fost inaugurat Centrul Cultural Rus.
Pe linia dezvoltării relaţiilor internaţionale se înscriu şi activităţile la cele două şcoli de
vară organizate de facultate: Romanian Language and Central European Civilization şi Central
Eastern European Business Administration.
În această perioadă facultatea a propus şi susţinut acordarea titlului de Doctor Honoris
Causa d-lui Leszek Balcerowicz, fost ministru de finanţe al Poloniei, fost Guvernator al Băncii
Centrale a Poloniei, Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Tamás
Mészáros, Rectorul Universităţii Corvinus din Budapesta.
S-au acordat titlurile de Profesor Honoris Causa: prof.univ.dr. dr.h.c.mult. Norbert
Thorn, Univrsitatea Berna, Elveţia, dr. Peter Nadig, Director General Rehau Polymer, Austria, dr.
Dieter Grazedieck, membru în parlamentul german, prof.univ.dr. Dimitris Karagiannis,
Universitatea Viena, Austria, Bernhard Svoboda, Universitatea din Trier, Germania.
RESURSE UMANE
Facultatea are în prezent un număr de 223 cadre didactice, repartizaţi pe următoarea
structură:
-

profesori universitari 28;

-

conferenţiari universitari 45;

-

lectori universitari 75;

-

asistenţi universitari 75.

În anul 2008 facultatea avea 163 cadre didactice, repartizate astfel:
-

profesori universitari 36;

-

conferenţiari universitari 32;

-

lectori universitari 43;

-

asistenţi universitari 47;

-

preparatori universitari 5.

Activităţile de secretariat general şi al catedrelor, precum şi casierie, sunt susţinute de 42
persoane, care au reuşit să-şi realizeze la timp şi în condiţii calitative deosebite atribuţiile zilnice.
Câştigurile salariale au crescut simţitor în toată această perioadă ajungând la cel mai
ridicat nivel şi au la bază evaluările anuale ale personalului facultăţii.
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În domeniul resurselor umane s-a promovat o nouă politică: promovarea în funcţii
didactice pe baza performanţelor academice şi ştiinţifice, pentru profesori organizându-se
competiţii interne. Din păcate, din anul 2009 concursurile didactice au fost blocate, în toamna
anului 2011organizându-se concursuri pentru posturi de asistent şi lector universitar.
BAZA MATERIALĂ
În această perioadă s-a pus în funcţiune Căminul Economica II.
S-au amenajat sălile de fitness pentru studenţi şi cadre didactice, transferând activităţile de
educaţie fizică din parcul Iuliu Haţeganu în Campusul facultăţii.
Au fost finalizat 4 laboratoare pentru activităţi didactice şi de cercetare: Laboratorul de
comerţ exterior, Laboratorul de simulare bursieră, Laboratorul de jocuri de întreprindere şi
Laboratorul de contabilitate şi control de gestiune.
S-au dotat laboratoarele de informatică şi sălile de curs şi seminarii cu calculatoare, cu
videoproiectoare şi instalaţii de sonorizare
S-a îmbunătăţit dotarea catedrelor cu calculatoare şi birotică.
Pe bună dreptate se spune că avem cel mai modern şi funcţional campus universitar din
România.
RELAŢIILE CU SOCIETATEA
În perioada 2008-2011 s-au dezvoltat relaţiile cu Camerele de Comerţ, Industrie şi
Agricultură din judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Maramureş. Împreună s-au organizat cursuri
şi programe de masterat.
Facultatea are relaţii foarte bune cu Banca Naţională şi băncile comerciale, cu societăţi
comerciale care acţionează în această regiune, cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj etc.
Împreună am creat parteneriate prin care se asigură o prezentare şi recrutare de personal
specializat din rândul absolvenţilor, precum şi o legătură cu practica de specialitate.
Facultatea are o prezenţă activă în cadrul Asociaţiei Facultăţilor de Economie din
România.
Am încurajat participarea la numeroase manifestări ştiinţifice sau întâlniri cu mediul de
afaceri, ori organisme consultative. Printre acestea amintim întâlnirile cu Pricewaterhouse
Coopers, Emerson, Nokia, Delloite, Banca Transilvania etc.
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Remarcăm, şi cu această ocazie bursele oferite de URSUS Cluj, BRD – Grup Societe
General, firma REHAU din Austria, Banca Transilvania etc.
MANAGEMENT ACADEMIC ŞI FINANCIAR
În toată această perioadă am urmărit implementarea managementului strategic prin
elaborarea planului strategic la nivel de facultate şi catedre, elaborarea planurilor operaţionale şi
evaluarea îndeplinirii acestora.
Am încurajat participarea cadrelor din conducerea facultăţii şi catedrelor la programe de
perfecţionare, am urmărit asigurarea funcţionării sistemului de management al calităţii.
Cu toate eforturile depuse, apreciem că procesul de comunicare internă nu funcţionează
eficient, în perioada următoare conducerea academică a facultăţii îşi va intensifica eforturile spre
îmbunătăţirea fluxurilor de comunicare, atât pe verticală cât şi pe orizontală, asigurând
transparenţa informaţiilor şi deciziilor pentru toate componentele structurale ale facultăţii.
S-au informatizat activităţile de secretariat şi s-a modernizat biblioteca facultăţii.
Am susţinut creşterea autonomiei liniilor de studiu şi a catedrelor, diversificând formele
de sprijin logistic şi financiar la acţiunile întreprinse în acest sens.
Imaginea facultăţii şi catedrelor, a liniilor de studiu este tot mai evidentă, remarcând
acţiunile şi materialele de promovare susţinute de colectivul de imagine.
De un deosebit succes se bucură Galeriile Expo Economica, amenajate în holul principal
al facultăţii, unde au fost vernisate numeroase expoziţii, astfel: Zestrea - concurs foto - 1-20
aprilie 2008; Expoziţie Foto Adriana Beca - iulie 2008; Ştafeta generaţiilor - iulie 2007; Patru
anotimpuri în Japonia (arti ti fotografi din Hiroshima) - octombrie 2008; Na terea lui Iisus - 820 decembrie 2008; Anul 2008 la FSEGA - martie 2009 ; Instantanee clujene - septembrie 2009;
BNR - zilele Porţilor deschise pentru studenţii economişti - 8 decembrie 2009;

colile săse ti

din Transilvania - decembrie 2009; Desenează cu mine! expoziţie UAD - ianuarie 2010; China
armonioasă, expoziţie de fotografie - mai 2010; Vizita Cancelarului Angela Merkel - septembrie
2010; Expo 90 - prezentarea scolii economice clujene cu ocazia a 90 de ani de la înfiinţarea
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale - noiembrie 2010; În sunet de colind decembrie 2010; Rapsodia florilor - martie 2011; Oeconomica Napocensis în imagini - aprilie
2011; Frumuseţea zâmbetului de copil - iunie 2011; Ştafeta generaţiilor - iulie 2011; Relaţie
rural-urban: ipostaze ale tradiţiei si modernizării - septembrie 2011; China, tradi ie - modernitate
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- educa ie - octombrie 2011; Portrete ale organizaţiilor (co-organizator OSE) - noiembrie 2011;
Laureaţii premiului Nobel pentru economie - decembrie 2011; Expoziţii ale studenţilor de la
Academia de Arte Vizuale şi Design.
În ceea ce priveşte resursele financiare facultatea a reuşit să se încadreze în bugetele
anuale, susţinând atât investiţiile prevăzute, dotările individuale, cheltuielile materiale, cât şi
cheltuielile salariale.
Toate aceste realizări nu ar fi fost posibile fără sprijinul membrilor din Colegiul
Consiliului Profesoral, şefilor de catedră, reprezentanţilor catedrelor şi studenţilor în Consiliul
Profesoral, prestigiosului corp didactic, personalului administrativ şi studenţilor facultăţii.
Am avut alături în toată această perioadă conducerea universităţii: Consiliul Academic,
Rectoratul, Direcţia General-Administrativă.
Tuturor le mulţumim.

DECAN,
Prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ
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