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PRIVIND EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE ECONOMIE 

pentru anul universitar 2017-2018 

 

 

Preambul 
Prezentul document cuprinde Raportul anual de autoevaluare al Departamentului de 

Economie (DE) din cadrul Facultății de Științe Economice și Sociale din Universitatea Creştină 
Partium din Oradea pe anul universitar 2017-2018.  Raportul a fost discutat și aprobat de către 
membrii Consiliului Departamentului de Economie:  

1. Prof. univ. dr. Fogarasi József, director departament, preşedintele consiliului 
2. Conf. univ. dr. Szász Erzsébet  
3. Lect. univ.dr.  Debrenti Edith  
4. Lect. univ. dr. Veres Edit  

 

 

1. Misiunea și obiectivele Departamentului de Economie 
 Departamentul de Economie urmărește deopotrivă încadrarea în misiunea universității 
precum și alinierea la cele mai înalte standarde ale sistemului de educație superioară românești 
și europene. Misiunea primordială a specializărilor economice este de natură didactică, 
formarea unor specialişti de înaltă calificare conform cerințelor pieței muncii. Acest deziderat 
este cu atât mai important, cu cât absolvenţii noştri, dat fiind accentul pus pe aspectele 
aplicative, pot aduce un aport semnificativ la îmbunătăţirea calității mediului de afaceri în care 
trăim.   
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 Atât cadrele didactice cât şi studenţii sunt sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite 
programe de dezvoltare profesională, cercetare ştiinţifică,, simpozioane, conferinţe ştiinţifice, 
atât pe plan individual cât şi pe plan colectiv. 

 Departamentul de Economie pune un accent deosebit pe latura practică a procesului 
educativ, materializat atât pe planul stagiilor de practică profesională cât și în cel al activităților 
extracuriculare permanente oferite studenților. În contextul unei educații centrate pe student, 
departamentul promovează implicarea acestora în toate activitățile departamentului (cercetare 
științifică materializată în prezentarea rezultatelor cercetării la conferința științifică anuală a 
studenților, wokshopuri și ateliere prin invitarea unor specialiști cu reputație internațională,  
încurajarea studenților la participarea de programe de mobilitate Erasmus, de educație și 
practică profesională). 

 Departamentul de Economie contribuie din plin la diversificarea şi îmbogăţirea ofertei 
educaţionale a universităţii, într-un mediu academic care îşi propune promovarea valorilor 
creştine. Făcând parte dintr-o universitate ce îşi asumă caracterul creştin, este de la sine înţeles 
faptul că unul din obiectivele noastre prioritare este transmiterea tradiţiei culturale europene, 
iar prin promovarea cercetării ştiinţifice atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al studenţilor, 
ne propunem să contribuim la continuarea acestei tradiţii, asigurând supravieţuirea ei tocmai 
înnoind-o şi depăşind-o astfel. 

 Departamentul de Econome în cadrul specializărilor și programelor de studiu 
Management, Economia comerțului, turismului și serviciilor și Finanțe și bănci urmărește 
dobândirea de către student a competenţelor profesionale şi transversale în vigoare, prin 
intermediul disciplinelor cuprinse în planurile de învăţământ, în vederea exercitării vocaţiei de 
economist, precum şi a altor ocupaţii conexe posibile. Prin programul de masterat profesional 
Managementul dezvoltțrii afacerilor, respectiv Administrarea afacerilor turistice studenții au 
oportunitatea de a aprofunda competențele profesionale obținute în primul ciclu universitar.  

 Printre obiectivele particulare ale prezentelor specializări se numără: însuşirea de către 
studenţi a acelor cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi dobândirea unor abilităţi şi 
competenţe, care sporesc gradul inserţiei absolvenţilor pe piaţa de muncă, încurajarea 
creativităţii, a mobilităţii, a abilităţii de lucru în echipă, a responsabilităţii şi sensibilităţii 
sociale, a toleranţei, a spiritului întreprinzător. 

 

2. Programe de studii 
 Departamentul oferă trei specializări de licență și două specializări de masterat în 
domeniul fundamental Științe Economice (tabelul nr. 1).  
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Tabelul nr. 1 

Lista programelor de studii avînd în vedere numărul de locuri autorizate și numărul 
studenților 

Nr. 
crt. Denumirea programului de studii 

Ciclul 
de studii 

Nr. 
locuri 

Nr. studenți 
I II III 

1 Economia comerțului, turismului și serviciilor licență 60 27 27 31 
2 Finanțe și bănci licență 50 19 15 22 
3 Management licență 75 25 19 17 
4 Administrarea afacerilor în turism master 30 10 8 - 
5 Managemnetul dezvoltării afacerilor master 40 24 22 - 

 

Tabelul nr. 2 

Situația evaluării periodice ARACIS 

Nr. 
crt. Denumirea programului de studii Evaluare 

ARACIS 

Anul  
ultimei 

evaluări 

Nr.  
locuri 

acreditate 

1 Economia comerțului, turismului și serviciilor acreditat, încredere 
limitată - 2018 2016 60 

2 Finanțe și bănci autorizat, încredere 2012 50 
3 Management acreditat, încredere 2014 75 
4 Administrarea afacerilor în turism acreditat, încredere 2015 75 
5 Managemnetul dezvoltării afacerilor acreditat, încredere 2014 40 

 

 În anul universitar 2018-2019 departamentul a solicitat evaluarea periodică a 
programelor de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor, respectiv Finanțe și 
bănci (decembrie 2018) și va iniția evaluarea periodică a programului de master Managemnetul 
dezvoltării afacerilor (febriarie 2019), respecti a programului de licență Management 
(septemrbire 2019) de către ARACIS. 

 

3. Personal didactic 
 În statul de funcții al Departamentului de Economie în anul universitar 2017-2018 există 
32 de posturi, ocupate de 14 cadre didactice universitare titulare (tabelul nr. 3) și 18 posturi 
vacante acoperite cu 20 cadre asociate (tabelul nr. 4). Dintre cadrele didactice titulare un 
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conferențiar universitar a ajuns vârsta de pensionare in 2017 căruia a fost prelungit contractul 
de muncă pentru anul universitar 2017-2018, un alt conferențiar va ajunge vîrsta de pensionare 
în anul 2020 și alți doi conferențiari vor ajunge vârsta de pensionare în anul 2021.  

 

Tabelul nr. 3  
Lista personalului didactic titular 

Nr. crt. Numele și prenumele Specialitatea Funcția universitară Data nașterii 
1 Fogarasi József economie prof. univ. dr. 05.10.1973 
2 Nábrádi András-Béla economie prof. univ. dr. 14.05.1956 
3 Flórián Gyula-László economie conf. univ. dr.  14.09.1956 
4 Molnar Elisabeta-Ilona economie conf. univ. dr. 28.09.1974 
5 Pető Károly economie conf. univ. dr. 24.11.1958 
6 Szarka Árpád economie conf. univ. dr. 11.05.1955 
7 Szász Erzsébet  economie conf. univ. dr. 29.07.1964 
8 Szilágyi Ferenc geografie conf. univ. dr. 23.06.1978 
9 Tarnóczi Tibor economie conf. univ. dr. 19.05.1952 

10 Debrenti Edith matematică lect. univ. dr. 13.02.1973 
11 Fikó László Imre economie lect. univ. dr.  
12 Gál Katalin sociologie lect. univ. dr. 25.05.1981 
13 Králik Lóránd István economie lect. univ. dr.  
14 Szabó Árpád economie lect. univ. dr. 31.05.1963 

 

Dintre cele 20 de cadre didactice asociate 2 au norma de bază la universități prestigioase 
din Ungaria, 4 sunt pensionari și 15 sunt doctoranzi în diferite stadii de finalizare a acestuia. 
Dintre aceștia 4 asistenți universitari au început doctoratul în ultimele doi ani (doi la 
Universitatea din Debrecen, unu la Universitatea din Oradea și unu la Universitatea din 
Kaposvár), și 6 au ajuns în stadiul finalizării doctoratului în anul universitar următor, 2 la 
Academi de Studii Economice din București, 2 la Universitatea din Debrecen, unu la 
Universitatea din Pécs și unu la Universitate Corvinus din Budapest. 

   

 

Tabelul nr. 4  
Lista personalului didactic asociat 



 

 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICA ȘI SOCIALE 
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE 
 
 
RO-410209 ORADEA, STR. PRIMĂRIEI 27. 
TEL/FAX: (+40) 0259 418.252 
WWW.PARTIUM.RO 

 
Nr. 
crt. Numele și prenumele Funcția univ.  Specialitatea Instituția  

norma de bază 
1 Bartha Elek prof. univ. dr. teologie Universitatea din Debrecen 
2 Kovács Adalbert prof. univ. dr. matematică pensionar 
3 Stănciulescu Gabriela prof. univ. dr. economie pensionar 
4 Biró András-Csaba conf. univ. dr. economie pensionar 
5 Chirilă Emil conf. univ. dr. economie pensionar 
6 Bálint Csaba asist. univ. drd. economie - 
7 Barna Hajnalka asist. univ. drd. economie - 
8 Czuczor Krisztina asist. univ. drd. economie - 
9 Csóka Gabriella asist. univ. drd. economie - 

10 Debrenti Attila-Sándor asist. univ. drd. economie - 
11 Hános Mária-Dalma asist. univ. drd. economie - 
12 Juhász Dóra Katalin asist. univ. drd. economie Univ. Corvinus Budapest 
13 Kóródi László-János  asist. univ. drd. economie - 
14 Kulcsár Edina-Éva asist. univ. drd. economie - 
15 Moraru Remus Cristian asist. univ. drd. economie - 
16 Péter András asist. univ. drd. economie - 
17 Siladi-Kinter Tünde asist. univ. drd. economie - 
18 Veres Edit asist. univ. drd. economie - 
19 Vígh Enikő Zita asist. univ. drd. economie - 
20 Zakota Zoltán asist. univ. drd. economie - 

 

Tabelul nr. 5  
Structura funcțiilor universitare titulare și a posturilor  

 
Cadre universitare titulare Posturi universitare 

Nr. % Nr. % 
Profesor universitar 2 14,29 3 9,38 
Conferențiar universitar 7 50,00 9  28,12 
Lectctor universitar 5 35,71 12 37,50 
Asistent universitar - - 8 25,00 

Total 14 100 32 100 
 

Departamentul de Economie dispune de un număr suficient de cadre didactice 
titularizate în învățământul superior conform legii pentru îndeplinirea standardelor ARACIS 
pentru toate specializările BA și MA (Tabelul nr. 5), dar majoritatea cadelor didactice titulare 
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au ún total peste două norme, ceea ce indică necesitatea creșterii numărului lectorilor și 
asistanților universitari titularizati în următorii ani. Pntru anul universitar 2107-2018 au fost 
scoase la concurs trei posturi de lectori universitari cu contract de muncă pe perioadă 
nedetermiantă, dintre care un post a fost ocupat prin concurs conform dispozițiilor legale. 

Luând în considerare faptul, că dintre 32 de posturi didactice constituite în departament 
15 sunt ocupate după concursul organizat cu succes de titulari, iar un titular deja a îmlinit vâsta 
de pensionare și alți teri vor împlimi în urmțtorii 3 ani, este necesară scoaterea la concurs a mai 
multor posturi de asistent și lector universitar. 

 

4. Studenți 
 Numărul studenților din cadrul Departamentului de Economie înmatriculați în anul 
universitar 2017/18 este de 266 (Tabelul nr. 1). Numărul absolvenților în anul universitar 
2017/2018 a fost de 83, dintre care 76 studenți s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor, 
toți admiși (Tabelul nr. 6). 

Tabelul nr. 6  
Gradul de finalizare a studiilor - promoția 2018 

Programul de studiu de 
licenţă 

Nr. 
absolvenţi 

Nr. 
studenţilor 
înscrişi la 

licenţă 

Nr. 
studenţilor 

admişi 

Promo-
vabilitate 

(%) 

Management 12 
11+2 (2015)+ 

1(2016)+ 
2(2017) 

11+2 (2015)+ 
1(2016)+ 
2(2017) 

100% 

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 24 

21+ 1(2017)+ 
2(2016)+ 
1(2013) 

21+ 1(2017)+ 
2(2016)+ 
1(2013) 

100% 

Finanţe şi Bănci 18 18+ 3(2016) 18+ 3(2016) 100% 
Managementul dezvoltării 
afacerilor 22 20 20 100% 

Administrarea afacerilor in 
turism 7 6 6 100% 

 



 

 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICA ȘI SOCIALE 
DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE 
 
 
RO-410209 ORADEA, STR. PRIMĂRIEI 27. 
TEL/FAX: (+40) 0259 418.252 
WWW.PARTIUM.RO 

 
5. Programe pentru reducerea abandonului programelor de studii și 
creșterea popularității specializărilor 

În cadrul Departamentului de Economie se desfășoară diferite activități în vederea 
creșterii calității activităților educative, de cercetare și culturale, a motivării și stimulării 
studenților, precum și a dezvoltării spiritului comunitar (Tabelul nr. 7). 

Tabelul nr. 7  
Activități extraculiculare  

Nr.  Denumirea activității Frecvența 
1.  Mentorat, tutoriat permanent 
2.  Zile informative pentru studenții admiși anual 
3.  Cursuri, workshop-uri extracuriculare pentru studenți semestrial 

4.  
Excursii și vizite de intreprinderi și instituții internaționale (Mercedes Benz, 
Kecskemét; Audi, Győr; IBM, Bratislava; ONU, Viena, HungExpo, 
Budapest) 

semestrial 

5.  Programe de stimulare pentru studenții supradotați permanent 
6.  Acordarea de burse și premii speciale semestrial 
7.  Programe studenții anilor precedenți care au absolvit (ALUMNI) anual 

 

6. Cercetarea științifică 
 Din centralizarea autoevaluîrii activității de cercetare științifică a cadrelor didactice 
titulare (tabelul nr. 8) reiese că 9 cadre didactice au obținut calificatuvul foarte bine, 3 
calificativul bine și 2 calificativul satisfăcător. 

Tabelul nr. 8  
Situația evaluării activității de cercetare științifică pe anul 2017 

Nr. crt. Numele și prenumele Funcția universitară Puncte obținute Calificativ 
1 Fogarasi József prof. univ. dr. 251 foarte bine 
2 Nábrádi András-Béla prof. univ. dr. 287 foarte bine 
3 Flórián Gyula-László conf. univ. dr.  60 satisfăcător 
4 Molnar Elisabeta-Ilona conf. univ. dr. 227 foarte bine 
5 Pető Károly conf. univ. dr. 160 foarte bine 
6 Szarka Árpád conf. univ. dr. 118 bine 
7 Szász Erzsébet  conf. univ. dr. 93 bine 
8 Szilágyi Ferenc conf. univ. dr. 219 foarte bine 
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9 Tarnóczi Tibor conf. univ. dr. 139 foarte bine 

10 Debrenti Edith lect. univ. dr. 209 foarte bine 
11 Fikó László Imre lect. univ. dr. 130 foarte bine 
12 Gál Katalin lect. univ. dr. 49 satisfăcător 
13 Králik Lóránd István lect. univ. dr. 133 foarte bine 
14 Szabó Árpád lect. univ. dr. 63 bine 

 

7. Managementul calității 
Calificativele obţinute de cadrele didactice în privinţa activităţii didactice pe anul 

universitar 2017/2018: 12 calificativ foarte bine, 5 calificativ bine și  1 calificativ satisfăcător. 
Din rezultatul evaluării cadrelor didactice reiese ponderea mare a calificativului maxim („foarte 
bine”), 66.67%, precum lipsa calificativului „insuficient”. 

 

8. Baza materială și situația financiară a Departamentului 
 Departamentul dispune de o infrastructură suficientă, atât în privința sălilor de 
curs/seminarii (5/7), respectiv laboratoare (1), cât și în cel al dotării pentru activitățile educative 
și de cercetare științifică. 

 Departamentul funcționează deosebit de eficient din punct de vedere financiar, datorită 
numărului cadrelor didactice titulare cu titlul de doctor, precum și a numărului relativ mare de 
studenți, având vedere celelalte specializări din Uniersitate. În anul universitar 2017/18 
departamentul a avut un buget de cheltuieli de 38 700 RON pentru acoperirea costurilor de 
deplasare, cercetare, creșterea fundului de carte în bibliotecă, etc., la care s-au adăugat un fond 
de PR din bugetul Universității, precum și alte fonduri provenite din donații și sponsorizări. 

 

Concluzii 
Puncte tari: 

– misiune și obiective clar definite; 
– personal didactic potrivit din punct de vedere profesional, deschis la perfecționarea 

metodologică și științifică a propriei activități; 
– un program de învățământ complex care îmbină baza solidă a culturii vizuale și 

muzicale cu discipline centrate pe dezvoltarea de competențe practice; 
– o bună colaborare cu studenții atât pe plan educativ, cât și în proiectele științifice, 

inclusiv în domeniul programelor extracurriculare; 
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– rezultate științifice și artistice remarcabile ale studenților, inclusiv la nivel internațional; 
– existența unor programe concrete care țintesc dezvoltarea relațiilor cu mediul 

preuniversitar; 
– exercitarea unui efect catalizator și sinergic în economia vieții educaționale, științifice 

și artistice ale Universității; 
 
Puncte slabe: 

– activitate de cercetare științifică puțin vizibilă pe plan internațional;  
– relații internaționale limitate mai ales la aria lingvistică maghiară.  
– resurse manageriale insuficiente pentru atragerea de fonduri considerabile pentru 

dezvoltarea activităților de cercetare și artistice. 
 
Pericole: 

– resurse umane insuficiente pentru o dezvoltare concomitentă a capacității științifice și 
educaționale; 

– scăderea demografică și oferta educațională supradimensionată a sistemului de 
învățământ superior. 

 
Oportunități: 

– dezvoltarea metodologică a activităților de predare;  
– identificarea unor noi forme de colaborare cu mediul economic-cultural în 

perfecționarea ofertei educaționale; 
– lansarea unor programe de perfecționare 
– intensificarea programelor bilaterale cu școli și licee 
– activitate științifică vizibilă pe plan regional (în primul rând în aria lingvistică 

maghiară), cu posibilități de dezvoltare spre creșterea vizibilității pe plan internațional; 
– elaborarea unor proiecte de cercetare care ar contribui la formarea unui profil de 

cercetare și creație artistică distinct și specific, precum și la dezvoltarea resurselor 
umane și tehnologice; 

– dezvoltarea sistematică a relațiilor internaționale. 
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