
 

Raport privind asigurarea și evaluarea calității DSSU, 2017/2018 1/10 

Raport anual privind evaluarea și asigurarea calității 
din cadrul Departamentului de Științe Socio-Umane  

pentru anul universitar 2017-2018 

Preambul 
Prezentul document cuprinde Raportul de autoevaluare al Departamentului de Științe Socio-Umane 
(DSSU) din cadrul Universității Creștine Partium din Oradea pe anul universitar 2017-2018. 
Raportul a fost discutat și aprobat de către membrii Consiliului Departamentului de Științe Socio-
Umane:  

• Director departament: Lect. univ. dr. Székedi Levente 
• Director adjunct departament: Lect. univ. dr. Pásztor Rita Gizella 
• Secretar științific departament: Lect. univ. dr. Bordás Andrea 

Misiunea și obiectivele Departamentului de Științe Socio-Umane 
Departamentul de Științe Socio-Umane urmărește deopotrivă încadrarea în misiunea universității 
precum și alinierea la cele mai înalte standarde ale sistemului de educație superioară românești. 
Misiunea primordială a specializărilor din cadrul departamentului sunt de natură didactică.  

Astfel formarea unor specialiști de înaltă calificare este principala preocupare a departamentului 
nostru. Acest deziderat este cu atât mai important, cu cât absolvenții noștri, dincolo de activitatea lor 
întreprinsă în domeniul strict educational, preșcolar, școlar sau liceal, pot aduce un aport 
semnificativ în îmbunătățirea cercetărilor și o mai bună înțelegerea a fenomenelor și problemelor 
sociale. Atât cadrele didactice cât și studenții sunt sprijiniți și stimulați să participe la diferite 
programe de cercetare științifică, simpozioane, conferințe științifice, atât pe plan individual cât și pe 
plan colectiv. 

Departamentul de Științe Socio-Umane 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, workshopuri și ateliere prin invitarea unor specialiști cu reputație internațională, 
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încurajarea studenților la participarea de programe de mobilitate Erasmus, de educație și practică 
profesională). 

Departamentul de Științe Socio-Umane contribuie din plin la diversificarea și îmbogățirea ofertei 
educaționale a universității, într-un mediu academic care îşi propune promovarea valorilor creștine. 
Făcând parte dintr-o universitate ce își asumă caracterul creștin, este de la sine înțeles faptul că unul 
din obiectivele noastre prioritare este transmiterea tradiției culturale europene, iar prin promovarea 
cercetării științifice atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al studenților, ne propunem să 
contribuim la continuarea acestei tradiții, asigurând supraviețuirea ei tocmai înnoind-o și depășind-o 
astfel. 

Procesul educational în universitatea noastră decurge în spirit ecumenic, pentru a forma tineri care 
pe lângă faptul că vor fi continuatori ai celor mai bune tradiții vor putea contribui în mod activ la 
realizarea unui adevărat spirit al înțelegerii, la dezamorsarea tensiunilor interetnice și 
interconfesionale din societate. 

Programe de studii 
În anul universitar 2017/2018 Departamentul de Științe Socio-Umane a găzduit următoarele 
programe de studii: 
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Tabel 1: Specializările DSSU 

Program de studiu Nivel Statut acreditare Observații 

Asistență socială Licență Acreditat   

Filosofie Licență Acreditat  În curs de desființare, fără 
studenți 

Sociologie Licență Acreditat  

Pedagogia 
învățământului primar 
și preșcolar  

Licență Autorizat, dosar de acreditare 
predat 

 

Teologie asistență 
socială 

Licență Acreditat În curs de desființare, fără 
studenți 

Asistență socială – 
Politici sociale 
europene 

Master Acreditat  

Teologie – Studii 
religioase 

Master Acreditat În curs de desființare, fără 
studenți 

Filosofie – Filosofie 
politică contemporană  

Master Acreditat În curs de desființare, fără 
studenți 

Filosofie – Filosofie și 
artă în spațiul public 

Master Acreditat Specializare în curs de 
desființare, fără anul I 

Din cele nouă programe de studii cele din domeniul Filosofie și Teologie sunt în curs de desființare 
și nu sunt incluse în oferta de studii pentru anul universitar 2018/2019. 

Personal didactic 
Tabelul centralizator al personalului didactic conține toate cadrele didactice din anul universitar 
2017/2018, inclusiv cadrele asociate. 

Tabel 2: Personalul didactic al DSSU 

Nume Prenume Data 
nașterii Statut Grad 

didactic 
Specialitate de 

bază 
Titlu 

științific 
Norma de bază 

Flóra Gábor 
(Gavril) 03.05.1965 Titular Profesor 

universitar Filozofie-Istorie Doctor în 
Sociologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Kiss János 27.01.1960 Titular Profesor 
universitar Psihologie Doctor în 

Psihologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Kovács Ábrahám 18.05.1971 Titular Profesor 
universitar 

Teologie 
reformată, Istorie 

Doctor în 
Teologie 
(Științe 

Universitatea 
Creștină 
Partium 
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Nume Prenume Data 
nașterii Statut Grad 

didactic 
Specialitate de 

bază 
Titlu 

științific 
Norma de bază 

Umane), 
Abilitare 
în 
Teologie 

Pálfi József 13.10.1967 Titular Profesor 
universitar Teologie reformată Doctor în 

Teologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Szilágyi Györgyi 
(Georgina) 02.12.1951 Titular Profesor 

universitar Sociologie Doctor în 
Sociologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Albert-
Lőrincz Csanád 03.12.1984 Titular Conferențiar 

universitar Drept Doctor în 
Sociologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Balogh Brigitta 04.07.1977 Titular Conferențiar 
universitar 

Filosofie Doctor în 
Filosofie, 
Doctorand 
în 
Științele 
educației 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Truța Liliana 01.12.1970 Titular Conferențiar 
universitar 

Limbe și literatura 
română – Limba și 
literatura franceză 

Doctor în 
Filologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Belényi Emese 10.12.1967 Titular Lector 
universitar 

Teologie reformată 
didactică – 
Asistență socială, 
Sociologie 

Doctor în 
Științele 
educației 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Bordás Andrea 10.04.1976 Titular 
Lector 
universitar 

Pedagogie – 
Limba și literatura 
maghiară 

Doctor în 
Științele 
educației 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Györbíró András 25.03.1985 Titular 
Lector 
universitar Economie Doctor în 

Sociologie 
Universitatea 
Creștină 
Partium 

Pásztor Rita-Gizella 25.08.1968 Titular Lector 
universitar 

Matematică-fizică, 
Politici sociale 

Doctor în 
Sociologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Székedi Levente 12.06.1973 Titular 
Lector 
universitar Sociologie Doctor în 

Sociologie 
Universitatea 
Creștină 
Partium 

Ritli Ladislau 08.06.1948 Asociat, plata 
cu ora 

Conferențiar 
universitar Medicină 

Doctor în 
Științe 
medicale 

Pensionar 

Benedek Árpád 01.08.1979 Asociat, plata 
cu ora 

Asistent 
universitar 

Pedagogie 
muzicală 

Doctorand 
în 

Fundația 
Csillagocska 
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Nume Prenume Data 
nașterii Statut Grad 

didactic 
Specialitate de 

bază 
Titlu 

științific 
Norma de bază 

Etnografie 

Domján Mária-
Katalin 

20.06.1974 Asociat, plata 
cu ora 

Asistent 
universitar 

Inginerie de 
Mecanică fină, 
Psihologie, 
Filosofie 

Doctorand 
în 
Psihologie 

Liceul Teoretic 
Ady Endre 

Gombik Judit-
Klaudia 20.02.1965 Asociat, plata 

cu ora 
Asistent 
universitar 

Teologie reformată 
didactică – 
Asistență socială 

Doctorand 
în 
Etnologie 

Nu are 

Makai-
Dimény Judit 19.11.1969 Asociat, plata 

cu ora 
Asistent 
universitar Asistență socială 

Doctorand 
în 
Sociologie 

PFA 

Kulcsár Árpád 06.09.1977 
Asociat, 
normă 
întreagă 

Asistent 
universitar Teologie reformată 

Doctorand 
în 
Teologie 

Universitatea 
Creștină 
Partium 

Lukács Norbert-
Csaba 26.04.1983 Asociat, plata 

cu ora 
Asistent 
universitar Educație fizică 

Doctorand 
în 
Educație 
fizică 

Liceul Teologic 
Romano-catolic 
Szent László 

Defalcarea în funcție de statut (titular, asociat) este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 3: Statutul personalului didactic DSSU 

Statut Nr. cadre didactice 

Asociat, normă întreagă 1 

Asociat, plata cu ora 6 

Titular 13 

Total 20 
Menționăm, că un cadru didactica asociat și-a susținut doctoratul în toamna lui 2018, urmând să fie 
titularizat. Două cadre didactica asociate (plata cu ora) nu mai lucrează la Universitatea Creștină 
Partium din anul universitar 2018/2019. 

Cadrele didactice titulare sunt bine calificate, în statutul de funcții al departamentului figurează nu 
mai puțin de cinci profesori și trei conferențiari, după cum arată tabelul de mai jos: 

Tabel 4: Gradul didactic al personalului didactic DSSU 

Grad didactic Nr. cadre didactice titulare 

Conferențiar universitar 3 

Lector universitar 5 

Profesor universitar 5 
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Grad didactic Nr. cadre didactice titulare 

Total 13 
Se observă procentul relativ mic de lectori și asistenți universitari, care implică o reorientare a 
politicii de resurse umane a departamentului pe termen mediu și lung. 

Studenți 
La începutul anului universitar 2017/2018 specializările departamentului au găzduit un număr 151 
de studenți, din care 30 nu au absolvit anul în curs (studenți cu zero credite la sfârșitul anului), rata 
de abandon pe toate specializările fiind la un nivel acceptabil de 19,9%. 

Tabel 5: Numărul de studenți înmatriculați la specializările Departamentului de Științe Socio-
Umane, anul universitar 2017/2018 

Denumirea programului de studii Ciclul An I An II An III 

Asistență socială licență 15 11 10 

Sociologie licență 12 9 16 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar licență 23 18 15 

Politici sociale europene master 12 10  

Tabel 6: Numărul de studenți cu zero credite la sfârșitul anului universitar, specializările 
Departamentului de Științe Socio-Umane, anul universitar 2017/2018 

Denumirea programului de studii Ciclul An I An II An III 

Asistență socială licență 11 9 10 
Sociologie licență 9 9 11 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar licență 16 17 14 
Politici sociale europene master 8 7  
 

Un alt indicator al performanței didactice este de gradul de finalizare al studiilor, adică 
promovabilitatea, care se apropie de cifra de 100% (media promovabilităților: 97%). 
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Tabel 7: Gradul de finalizare al studiilor la specializările Departamentului de Științe Socio-Umane, 
examen de finalizare 2018 

Denumirea 
programului de studii 

Ciclul Nr. 
absolvenți, 
promoția 

2018 

Nr. 
studenţilor 
înscrişi la 
examenul 

de 
finalizare, 
promoția 

2018 

Nr. 
studenţilor 
înscrişi la 
examenul 

de 
finalizare, 
promoții 

anterioare 

Nr. 
studenților 

admiși 

Promovabilitate 

Asistență socială licență 10 8 2 10 100% 
Sociologie licență 11 10 0 10 100% 
Pedagogia 
învăţământului primar 
şi preşcolar 

licență 14 12 3 13 86,66% 

Politici sociale 
europene master 7 7 0 7 100% 

Cercetarea științifică 
Realizările membrilor departamentului în anii calendaristici 2017 și 2018 (care se suprapun parțial 
anului universitar) sunt sintetizate în două tabele. 

Tabel 8: Publicațiile cadrelor diactice DSSU, anii 2017-2018 

Tip publicație 2017 2018 Total 

Volum individual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare 
etc.) publicate la edituri recunoscute în străinătate 0 1 1 

Volum individual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare 
etc.) publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS 0 0 0 

Volum individual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare 
etc.) publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCS 1 1 2 

Volum individual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare 
etc.) publicate la alte edituri sau pe plan local 0 0 0 

Manual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) 
publicate la edituri recunoscute în străinătate 0 0 0 

Manual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) 
publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS 0 0 0 

Manual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) 
publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCS 0 0 0 
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Tip publicație 2017 2018 Total 

Manual - Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) 
publicate la alte edituri sau pe plan local 0 0 0 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI 3 0 3 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în 
baze de date internaţionale (indicaţi şi baza de date) 6 6 12 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate 
fără cotaţie ISI 

1 0 1 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară 
recunoscute de către CNCSIS (categoria B+) 0 0 0 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară 
recunoscute de către CNCSIS (categoria B) 0 0 0 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară 
recunoscute de către CNCSIS (alte categorii - C şi D) 0 0 0 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, 
recunoscute CNCS (altele decât cele din baze de date internaţionale) 1 3 4 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste altele decât 
cele menţionate anterior 3 2 5 

Volum ştiinţific colectiv - Internaţional 3 6 9 

Volum ştiinţific colectiv - Naţional 5 4 9 

Volum ştiinţific colectiv - Local 1 0 1 

Articol publicat în volum de conferinţă - Internaţional 6 3 9 

Articol publicat în volum de conferinţă - Naţional 4 6 10 

Articol publicat în volum de conferinţă - Local 0 0 0 

Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web 1 0 1 

Studii, eseuri, critici publicate în reviste online 1 0 1 

Redactare, coordonare de volume 3 2 5 

Total 39 34 73 
 
Tabel 9: Realizările științifice ale cadrelor diactice DSSU, anii 2017-2018 

Tip alte realizări 2017 2018 Total 

Conferinţe - Locală 1 4 5 

Conferinţe - Naţională 10 21 31 

Conferinţe - Internaţională 24 41 65 
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Tip alte realizări 2017 2018 Total 

Granturi/Burse 6 2 8 

Total 41 68 109 

Managementul calității 
Majoritate cadrelor didactice titulare și asociate pe perioadă determinată cu normă întreagă au 
performanțe didactice excelente ori bune, nici un cadru didactic al departamentului nu a obținut un 
calificativ nesatisfăcător. 

Tabel 10: Evaluarea performanțelor didactice la DSSU 

Cadru didactic Evaluarea activității didactice pe anul universitar 
2017/2018 

Punctaj Calificativ 

dr. Flóra Gábor 20,69 excelent 

dr. Kiss János 15,28 excelent 

dr. Kovács Ábrahám 5,31 satisfăcător 

dr. Pálfi József 15,40 excelent 

dr. Szilágyi Györgyi 10,31 bine 

dr. Albert-Lőrincz Csanád 17,21 excelent 

dr. Balogh Brigitta 13,01 bine 

dr. Truța Liliana 13,95 bine 

dr. Belényi Emese 33,85 excelent 

dr. Bordás Andrea 16,05 excelent 

dr. Pásztor Rita 22,39 excelent 

dr. Székedi Levente 24,32 excelent 

dr. Györbíró András 12,22 bine 

Kulcsár Árpád 5,33 satisfăcător 
Sinteza evaluărilor activității științifice ne demonstrează, că majoritatea cadrelor didacte are 
performanțe științifice, care egalează rezultatele bune în domeniul didactic. 

Tabel 11: Tabel 10: Evaluarea performanțelor științifice la DSSU 

Cadru didactic Evaluarea activității științifice pe anii calendaristici 
2016-2017 
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Punctaj mediu pe doi ani Calificativ 

dr. Flóra Gábor 191,5 excelent 

dr. Kiss János 51 satisfăcător 

dr. Kovács Ábrahám 217,75 excelent 

dr. Pálfi József 178 excelent 

dr. Szilágyi Györgyi 91,5 satisfăcător 

dr. Albert-Lőrincz Csanád 95 bine 

dr. Balogh Brigitta 88,5 bine 

dr. Truța Liliana 57,5 satisfăcător 

dr. Belényi Emese 109 foarte bine 

dr. Bordás Andrea 106,165 foarte bine 

dr. Pásztor Rita 172,675 foarte bine 

dr. Székedi Levente 126,83 foarte bine 

dr. Györbíró András 66 bine 

Kulcsár Árpád 66,5 foarte bine 

Baza materială și situația financiară a Departamentului 
În anul universitar 2017/2018 departamentul a dispus de un buget extrasalarial de 38.096 de lei, din 
care 7.000 de lei au fost utilizate strict în scopuri PR (reclamă, promovarea specializărilor etc.), 
restul sumei s-a folosit pentru acoperirea costurilor de deplasare, cercetare, creșterea fundului de 
carte în bibliotecă, etc. 

Departamentul dispune de două săli profesorale, trei săli de seminar/curs, un laborator didactic (care 
se poate folosi inclusiv ca laborator informatic ori sală de seminar sau curs), o sală de informatică 
(utilizabilă ca sală de curs sau seminar) și are acces la trei săli de curs de capacitate mediu și mare, 
respectiv sala de proiecte (incubator). Toate sălile sunt dotate cu aparatură performantă de ultimă 
generație (proiectoare, board-uri, amplificare în sălile de curs etc.), laboratoarele sunt echipate cu 
stații desktop (15-20 per laborator). Calculatoarele sunt dotate cu MS Windows și MS Office 
licențiat, pentru calculele statistice și alte aplicații științifice/didactice se folosesc softuri gratuite de 
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