
Nume institutie: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca  

Domeniul: Științe ale educației

A 1. Nume:
Denumirea instituției de învățământ superior,

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Precizări: Se înscrie în clar denumirea completă a instituției de învățământ superior, așa cum este ea înscrisă în
actul juridic de înființare/acreditare.

» A3 - Clasă:
CercetareAvansata●

Precizări: Se au în vedere categoriile de universităţi definite conform art. 193 alin. (4) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
Se bifează categoria pentru care universitatea optează: (1) universităţi centrate pe educaţie; (2) universităţi de
educaţie și de cercetare știinţifică sau universităţi de educaţie și creaţie artistică; (3) universităţi de cercetare
avansată și educaţie.

» A4 - Localitatea de reşedinţă în care este
înregistrată instituţia de învăţământ superior:
Cluj-Napoca

Se trece localitatea.

» A5 - Numărul de programe de studii universitare
organizate de către componentele organizatorice
ale universității (conform art. 131 din Legea
educației naționale nr. 1/2011). Se înregistrează
date cu privire la ultimii 5 ani universitari
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(2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii:
licență, master, doctorat, post-doctorat:

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 15 16 16 17 22

master 1 2 2 1 8

doctorat 1 1 1 1 1

post-doctorat

» A6 - Numărul total al studenţilor înmatriculaţi
în instituţie. Se declară date pentru fiecare din
ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10),
pentru următoarele niveluri de studii: licență,
master, doctorat, post-doctorat şi pentru
următoarele forme de organizare a studiilor:
învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență
redusă, învățământ la distanță.
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în instituţie la învățământ cu frecvență

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 686 506 1105 1060 1128

master 25 28 39 117 181

doctorat 13 13 13 4 8

post-doctorat
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în instituţie la învățământ cu frecvență redusă

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență
master

doctorat 43 49 41 38 47

post-doctorat
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în instituţie la învățământ la distanță

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 88 298 265 306 641

master 68

doctorat
post-doctorat
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A 8. Programul/programele supuse evaluării: Programul/programele de studii supuse evaluării, care fac parte
din același domeniu de studii. Se inregistreaza numarul acestora (cate de licenta, cate de master si cate de
doctorat)

licenta master doctorat
22 8 1

X 16. Taxe de studiu: Valoarea taxei de studii (școlare) pentru o persoană, stabilite de Senatul universităţii
pentru programele domeniului de studii supus evaluării. Se înregistrează date pentru anul universitar
2010-2011, exprimate în RON, diferenţiat pe ciclu de studii: (1) licenţă; (2) master; (3) doctorat; (4) studii
post-doctorale.

 licență master doctorat studii post-doctorale
2010 - 2011 2054 2350 5500

Criteriul nr. 1 (PI) PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE
Standardul PI 1 Asigurarea resurselor umane (Universitatea
dovedeşte o preocupare permanentă pentru asigurarea resurselor
umane necesare derulării la standarde de calitate a activităţilor de
predare şi învăţare implicate de programele domeniului de studiu
evaluat.)

(P) I 1.1. Personal de predare și de cercetare cu norma de bază: Numărul total de membri ai personalului de
predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titulari în universitate, conform statelor de funcţii, pe
fiecare funcție didactică și de cercetare în parte (i.e. preparator, asistent universitar, lector/șef de lucrări,
conferenţiar, profesor, asistent de cercetare, CS, CS I, CS II, CS III), pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
(2005/06-2009/10), din cadrul domeniului de studii evaluat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
preparator

asistent universitar 12 13 13 27 27

lector/șef de lucrări universitar 30 31 30 50 50

conferențiar 10 10 10 10 10

profesor universitar 2 3 3 5 5

asistent cercetare 1 1 2 2

cercetător stiințific
cercetător stiințific gradul III
cercetător stiințific gradul II
cercetător stiințific gradul I

Precizări: Funcţiile didactice şi de cercetare respectă nomenclatura art. 285 alin. (1),(2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011; funcţia de preparator universitar, existentă în temeiul actelor normative abrogate prin
noua Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011 se înscrie în tabel doar pentru prezenta aplicare a exerciţiului de
colectare de date.
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(P) I 1.2. Personal de predare și de cercetare asociat: Numărul total de cadre didactice și de cercetare
asociate/care dețin relații contractuale pe perioadă determinată cu instituția, pe fiecare funcție didactică și de
cercetare în parte (i.e. preparator, asistent universitar, lector/șef de lucrări, conferenţiar, profesor, asistent de
cercetare, CS, CS I, CS II), pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), din cadrul domeniului
de studii evaluat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
preparator

asistent universitar 11 11 12 11 12

lector/șef de lucrări universitar 227 169 174 101 85

conferențiar
profesor 1

asistent cercetare
cercetător stiințific

cercetător stiințific gradul III
cercetător stiințific gradul II
cercetător stiințific gradul I

Precizări: Funcţiile didactice şi de cercetare respectă nomenclatura art. 285 alin. (1),(2) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011; funcţia de preparator universitar, existentă în temeiul actelor normative abrogate prin
noua Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011 se înscrie în tabel doar pentru prezenta aplicare a exerciţiului de
colectare de date.

Standardul PI 2 – Curriculum și calificări (Universitatea asigură
organizarea de programe de studii al căror curriculum este adecvat
nevoilor de formare ale studenţilor şi oferă acestora şanse cât mai
mari în inserţia pe piaţa muncii prin calificările obţinute în urma
absolvirii programelor de studii.)

(P) I 2.1. Specializări acreditate: Numărul total de specializări acreditate pe ciclu de studii (i.e. licenţă, master,
doctorat), în fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), din cadrul domeniului de studii evaluat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 3 3 3 4 12

master 1 2 3 2 4

doctorat 1 1 1 1 1

(P) I 2.11. Absolvenți: Numărul total de absolvenţi (cu și fără diplomă de finalizare a studiilor) ai programelor
de studii gestionate de componentele organizatorice ale instituţiei de învăţământ superior, din cadrul
domeniului de studii evaluat. Se colectează date din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10) cu privire la
absolvenţii cu diplomă de finalizare a studiilor (care au obţinut diploma în anul absolvirii) și cu privire la
absolvenţii fără diplomă de finalizare a studiilor.
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Numărul total de absolvenți cu diplomă de finalizare a studiilor (care au obținut diploma în anul
absolvirii)

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 129 126 1372 1027 735

master 21 22 36 19 77

doctorat 8 6 5 11 14
Numărul total de absolvenți fără diplomă de finalizare a studiilor

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 7 5 35 50 52

master 2 3 2 5

doctorat

(P) I 2.12. Studenţi înmatriculaţi în primul an: Numărul total de studenţi înmatriculaţi în primul an de studiu, pe
fiecare ciclu de studii (licenţă, master și doctorat), pe fiecare din formele de organizare a programelor de studii
(la zi / cu frecvență; cu frecvență redusă și învățământ la distanță) şi pentru fiecare din categoriile: locuri
bugetare, locuri cu taxă, în fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), în cadrul domeniului de
studii evaluat.

licență
 locuri bugetare locuri cu taxă

 la zi / cu
frecvență

cu frecvență
redusă

învățământ la
distanță

la zi / cu
frecvență

cu frecvență
redusă

învățământ la
distanță

2005 -
2006 278 408 88

2006 -
2007 265 241 298

2007 -
2008 294 811 265

2008 -
2009 232 828 306

2009 -
2010 222 906 641

master
 locuri bugetare locuri cu taxă
 la zi / cu frecvență cu frecvență redusă la zi / cu frecvență cu frecvență redusă

2005 - 2006 17 8

2006 - 2007 17 11

2007 - 2008 28 11

2008 - 2009 85 32

2009 - 2010 120 61 68
doctorat

 locuri bugetare locuri cu taxă
 la zi / cu frecvență cu frecvență redusă la zi / cu frecvență cu frecvență redusă

2005 - 2006 12 0

2006 - 2007 2 3

2007 - 2008 1 0

2008 - 2009 1 0
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doctorat
 locuri bugetare locuri cu taxă
 la zi / cu frecvență cu frecvență redusă la zi / cu frecvență cu frecvență redusă

2009 - 2010 6 0

(P) I 2.5. Număr de absolvenți: Numărul total al absolvenţilor certificaţi (cu diplomă) pe fiecare ciclu de studii
(i.e. absolvenţi licenţă cu diplomă, absolvenţi master cu diplomă, absolvenţi doctorat cu titlu), în fiecare din
ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), în cadrul domeniului de studii evaluat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
absolvenți licență cu diplomă 157 145 1433 1053 742

absolvenți master cu diplomă 21 22 37 19 77

absolvenți doctorat cu titlu 8 6 5 11 14

Precizări: Se raportează suma tuturor studenţilor care au absolvit anul final al ciclului de studii şi au susţinut şi
promovat examenul de finalizare al studiilor, obţinând astfel diploma de licenţă/disertaţia/titlul de doctor.

(P) X 17. Locuri scoase la concurs: Numărul de locuri scoase la concurs, pe fiecare ciclu de studii (licență,
master și doctorat), pe fiecare din formele de organizare a programelor de studii (la zi / cu frecvență; cu
frecvență redusă și învățământ la distanță) și pentru fiecare din categoriile: locuri bugetare, locuri cu taxă, în
fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10) pentru programele domeniului de studii evaluat.

licență
 locuri bugetare locuri cu taxă

 la zi / cu
frecvență

cu frecvență
redusă

învățământ la
distanță

la zi / cu
frecvență

cu frecvență
redusă

învățământ la
distanță

2005 -
2006 297 563 100

2006 -
2007 269 700 526

2007 -
2008 294 1220 549

2008 -
2009 245 1686 444

2009 -
2010 229 1480 688

master
 locuri bugetare locuri cu taxă
 la zi / cu frecvență cu frecvență redusă la zi / cu frecvență cu frecvență redusă

2005 - 2006 17 25

2006 - 2007 17 50

2007 - 2008 28 50

2008 - 2009 85 80

2009 - 2010 123 310 230
doctorat

 locuri bugetare locuri cu taxă
 la zi / cu frecvență cu frecvență redusă la zi / cu frecvență cu frecvență redusă

2005 - 2006 12 0 0 10
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doctorat
 locuri bugetare locuri cu taxă
 la zi / cu frecvență cu frecvență redusă la zi / cu frecvență cu frecvență redusă

2006 - 2007 2 0 3 8

2007 - 2008 1 0 1 7

2008 - 2009 1 0 0 14

2009 - 2010 6 0 0 10

(P) X18. Candidați înscriși: Numărul total al candidaţilor înscriși pe locurile scoase la concurs, potrivit
evidenţelor financiar-contabile cu privire la taxele de admitere. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii
5 ani (2005/06-2009/10), diferenţiat pe ciclu de studii (1) licenţă, (2) master, (3) doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 934 975 1372 1381 2022

master 28 31 45 123 259

doctorat 13 14 10 14 27

Criteriul nr. 2. (C) CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Standardul C1 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare
știinţifică/creaţie artistică (Universitatea are în vedere implicarea
în activitatea de cercetare știinţifică/creaţie artistică, prin
creșterea permanentă a rezultatelor efectiv obţinute la nivelul
programelor sale de studii.)

(P) C 1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge: Numărul total de lucrări publicate în reviste indexate ISI
Web of Knowledge de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular
în universitate și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu
instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul
domeniului de studii evaluat. Numărul de lucrări se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006-2010), pentru fiecare din următoarele categorii: reviste cu factor de impact calculat, reviste fără factor
de impact calculat (Science si Social Sciences), reviste din Arts&Humanities, volume ale conferinţelor indexate
(ISI Proceedings). Pentru revistele cu factor de impact calculat, se va înregistra și scorul relativ de influență
cumulat. Scorul relativ de influenţă cumulat rezultă din însumarea scorului relativ de influenţă corespunzător
fiecărui articol publicat.

Numărul total de lucrări publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge de către personalul de
predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate

  2006 2007 2008 2009 2010
reviste cu
factor de
impact
calculat

nr publicatii 1 1 2 3.5
scorul relativ
de influenţă

cumulat
1.38356 0.29114 1.07204 0.593

reviste fără factor de
impact calculat (Science si

Social Sciences)
1 1 1 1
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Numărul total de lucrări publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge de către personalul de
predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate

  2006 2007 2008 2009 2010
reviste din

Arts&Humanities 1

volume ale conferinţelor
indexate (ISI Proceedings) 3 1.5 2

Numărul total de lucrări publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge de către persoane aflate
în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior

(doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat)
  2006 2007 2008 2009 2010

reviste cu
factor de
impact
calculat

nr publicatii
scorul relativ
de influenţă

cumulat
reviste fără factor de

impact calculat (Science si
Social Sciences)

reviste din
Arts&Humanities

volume ale conferinţelor
indexate (ISI Proceedings) 2

Precizari:Se vor raporta doar lucrari de tipul: Article, Proceedings Paper, Review, Book Review, Art Exhibit
Review, Dance Performance Review, Film Review, Hardware Review, Music Performance Review, Music Score
Review, Record Review, Software Review, TV Review, Radio Review, Video, Theater Review, din reviste si
conferinte din categoria Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts
& Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science, Conference Proceedings Citation
Index- Social Science & Humanities.
Scorul relativ de influenţă al revistelor este publicat la adresa
http://www.cncs-uefiscdi.ro/wp-content/themes/cncs/files/competitie2011-idei/pce/scor_relativ_inf_rev.xls
Lucrarile se raporteaza doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea
instituţională la universitate.

(P) C 1.2. Articole indexate BDI: Numărul total de articole publicate în reviste din strainatate indexate BDI sau
in reviste categoria B+ (CNCSIS), de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică cu norma
de bază/titular în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă
determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din
cadrul domeniului de studii evaluat. Numărul de articole se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
doctoranzi 2 3 3 2

post-doctoranzi 2 1

personal academic asociat 6 7 10 16 12
personal de predare si cercetare stiintifica cu

norma de baza/titular in universitate 13 49.5 49.16 52.5 51.5

Precizări: Se raportează doar articolele care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.
Lista bazelor de date recunoscute CNCSIS este publicată la adresa
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6%202011/bdi_cncsis_2010.doc
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(P) C 1.3. Articole CNCSIS (B): Numărul total de articole publicate în reviste de specialitate naţionale
recunoscute de CNCSIS (categoria B), de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică cu
norma de bază/titular în universitate și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă
determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din
cadrul domeniului de studii evaluat. Numărul de articole se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
doctoranzi 4 1 8 8 4

post-doctoranzi 5 8 8 11 11

personal academic asociat 6 9 11 12 9
personal de predare si cercetare stiintifica cu

norma de baza/titular in universitate 33 35.5 44 43 30

(P) C 1.4. Cărţi la edituri internaţionale: Numărul total de cărţi, de unic autor sau coordonate, publicate la
edituri internaţionale, de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică, și de către
persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior
(doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se
înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru următoarele două categorii: (1)
cărţi de unic autor, (2) cărţi coordonate.

Numărul total de cărţi, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri internaţionale, de către
personalul de predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate
 2006 2007 2008 2009 2010

cărți de unic
autor 1 7.57 2

cărți coordonate
Numărul total de cărţi, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri internaţionale, de către

persoane aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ
superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat)

 2006 2007 2008 2009 2010
cărți de unic

autor
cărți coordonate 1

Precizari:Doar pentru situaţiile în care autorul/coordonatorul a menţionat expres în text afilierea instituţională
la universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de
documente; sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar cărţile care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.

(P) C 1.5. Cărţi la edituri CNCSIS: Numărul total de cărţi de autor sau coordonate, publicate la edituri naţionale,
recunoscute de CNCSIS, de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică, cu norma de
bază/titular în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă
determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din
cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006-2010), pentru următoarele două categorii: (1) cărţi de unic autor și (2) cărţi coordonate.

pagina 9 din 31



Nume institutie: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca  

Numărul total de cărţi de autor sau coordonate, publicate la edituri naţionale, recunoscute de
CNCSIS, de către personalul de predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în

universitate
 2006 2007 2008 2009 2010

cărți de unic
autor 21 28.82 29.66 28.08 22.25

cărți coordonate 16 14.66 17.83 14.5 13.5
Numărul total de cărţi de autor sau coordonate, publicate la edituri naţionale, recunoscute de
CNCSIS, de către persoane aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu

instituția de învățământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat)
 2006 2007 2008 2009 2010

cărți de unic
autor 3 5 6 3 1

cărți coordonate 2 2 6 5 6

Precizari:Doar pentru situaţiile în care autorul/coordonatorul a menţionat expres în text afilierea instituţională
la universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de
documente; sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar cărţile care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.

(P) C 1.6. Capitole de cărţi la edituri internaţionale: Numărul total de capitole de carte, publicate la edituri
internaţionale de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică, cu norma de bază/titular în
universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia
de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de
studii evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).

Numărul total de capitole de carte, publicate la edituri internaţionale de către personalul de predare
și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate

 2006 2007 2008 2009 2010
numar 3 5 7 5 5
Numărul total de capitole de carte, publicate la edituri internaţionale de către persoane aflate în

relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior
(doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat)

 2006 2007 2008 2009 2010
numar 1 1 1

Precizari:Doar pentru situaţiile în care autorul/coautorul a menţionat expres afilierea instituţională la
universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de
documente; sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar capitolele de cărţi care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.

(P) C 1.7. Capitole de cărţi la edituri CNCSIS: Numărul total de capitole de carte publicate la edituri naţionale
recunoscute de CNCSIS, de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică, cu norma de bază
în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu
instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul
domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).
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Numărul total de capitole de carte publicate la edituri naţionale recunoscute de CNCSIS, de către
personalul de predare și de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate

 2006 2007 2008 2009 2010
numar 31 55 83.16 63.5 63.5

Numărul total de capitole de carte publicate la edituri naţionale recunoscute de CNCSIS, de către
persoane aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ

superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat)
 2006 2007 2008 2009 2010

numar 2 7 9 1

Precizari: Doar pentru situaţiile în care autorul/coautorul a menţionat expres afilierea instituţională la
universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de
documente; sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar capitolele de cărţi care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.

(P) C 1.8. Titluri de doctor: Numărul total de titluri de doctor acordate, în fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006-2010), în cadrul domeniului de studii evaluat.

 2006 2007 2008 2009 2010
numar 5 5 5 15 8

(P) C 1.10. Creații/performanțe: Numărul de lucrări/opere prezentate în Romania în domeniul cinematografiei și
artelor spectacolului, muzicii, artelor vizuale, arhitecturii urbanismului și patrimoniului cultural etc., sau alte
realizări supuse dreptului de autor, sau performanţe omologate pentru domeniul sportului, ale membrilor
personalului de predare și de cercetare știinţifică, cu norma de bază în universitate, și ale persoanelor aflate în
relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi,
post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează
pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
Personal de predare si cercetare stiintifica cu

norma de baza/titular in universitate 3 3 3 3 1

persoane aflate in relatii contractuale de
munca pe perioada determinata cu institutia

de invatamant superior (doctoranzi,
post-doctoranzi, personal academic si de

cercetare asociat)

Precizări: Doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.

(P) C 1.11. Concerte/expoziţii/spectacole în străinătate: Numărul de concerte, expoziţii, spectacole sustinute în
străinătate, de către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică, cu norma de bază în
universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia
de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de
studii evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).
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Numărul de concerte, expoziţii, spectacole sustinute în străinătate, de către personalul de predare și
de cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate

 2006 2007 2008 2009 2010
numar 5 4 2 3 3
Numărul de concerte, expoziţii, spectacole sustinute în străinătate, de către persoane aflate in

relatii contractuale de munca pe perioada determinata cu institutia de invatamant superior
(doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic si de cercetare asociat)

 2006 2007 2008 2009 2010
numar

Precizare: Doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.

Standardul C2 Asigurarea resurselor necesare activităţii de
cercetare știinţifică/creaţie artistică (Intensificarea atragerii
resurselor necesare activităţii de cercetare știinţifică/creaţie
artistică reprezintă una dintre condiţiile asigurării dezvoltării
performanţei în cercetarea știinţifică.)

(P) C 2.1. Număr de proiecte finanțate de instituții din țară: Numărul total al
proiectelor/granturilor/contractelor de cercetare știinţifică/creaţie artistică, precum și al componentelor de
cercetare din alte tipuri de proiecte, în cadrul domeniului de studii evaluat, obţinute prin participare la
competiţii organizate în instituții publice sau private din România. Se înregistrează date pentru fiecare din
ultimii 5 ani calendaristici (2006 -2010) pentru fiecare din următoarele calități: (1) obţinute în calitate de
beneficiar sau partener principal și (2) obţinute în calitate de partener. și pentru fiecare din următoarele
categorii: (1) din programe din cadrul Planului Național CDI, CEEX și alte surse de la bugetul de stat; (2) din
fonduri structurale; (3) din proiecte finanțate din fonduri private din țară.

obţinute în calitate de beneficiar sau partener principal
 2006 2007 2008 2009 2010

din programe din cadrul Planului Național
CDI, CEEX și alte surse de la bugetul de stat 4 17 15 7 8

din fonduri structurale 2 5
din proiecte finanțate din fonduri private din

țară
obţinute în calitate de partener

 2006 2007 2008 2009 2010
din programe din cadrul Planului Național

CDI, CEEX și alte surse de la bugetul de stat 3 5 6 4 1

din fonduri structurale
din proiecte finanțate din fonduri private din

țară

(P) C 2.2. Număr de proiecte finanțate de instituții din străinătate: Numărul total al
proiectelor/granturilor/contractelor de cercetare știinţifică/creaţie artistică, precum și al componentelor de
cercetare din alte tipuri de proiecte, în cadrul domeniului de studii evaluat, obţinute prin participare la
competiţii organizate în străinătate sau de la instituții private din străinătate. Se înregistrează date pentru
fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006 -2010) pentru fiecare din următoarele calități: (1) obţinute în
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calitate de beneficiar sau partener principal și (2) obţinute în calitate de partener. și pentru fiecare din
următoarele categorii: (1) din Programul Cadru al UE; (2) din alte programe ale UE gestionate de institutii din
strainatate; (3) din alte programe finantate din fonduri publice din strainatate; (4) din proiecte finantate din
fonduri private din strainatate.

obţinute în calitate de beneficiar sau partener principal
 2006 2007 2008 2009 2010

din Programul Cadru al UE 1
din alte programe ale UE gestionate de

instituții din străinătate 2 2 1 1

din alte programe finanțate din fonduri
publice din străinătate

din proiecte finanțate din fonduri private din
străinătate

obţinute în calitate de partener
 2006 2007 2008 2009 2010

din Programul Cadru al UE
din alte programe ale UE gestionate de

instituții din străinătate 3 6 6 7 6

din alte programe finanțate din fonduri
publice din străinătate 1 1 1

din proiecte finanțate din fonduri private din
străinătate 1 1

(P) C 2.3. Fonduri provenind de la instituții din țară: Valoarea monetară totală, exprimată în RON, a
proiectelor/granturilor/contractelor de cercetare știinţifică/creaţie artistică, precum și a componentelor de
cercetare din alte tipuri de proiecte, în cadrul domeniului de studii evaluat, obţinute prin competiţii organizate
în România sau de la institutii private din tara. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006 -2010) pentru fiecare din următoarele calitati: (1) obţinute în calitate de beneficiar sau
partener principal și (2) obţinute în calitate de partener. si pentru fiecare din urmatoarele categorii: (1) din
programe din cadrul Planului Național CDI, CEEX și alte surse de la bugetul de stat; (2) din fonduri structurale;
(3) din proiecte finanțate din fonduri private din țară.

obţinute în calitate de beneficiar sau partener principal
 2006 2007 2008 2009 2010

din programe din cadrul Planului Național
CDI, CEEX și alte surse de la bugetul de stat 16040 351705 318042 194524.5 360747.7

din fonduri structurale 9000
din proiecte finanțate din fonduri private din

țară 40000

obţinute în calitate de partener
 2006 2007 2008 2009 2010

din programe din cadrul Planului Național
CDI, CEEX și alte surse de la bugetul de stat

din fonduri structurale
din proiecte finanțate din fonduri private din

țară

Precizari: Se ia în considerare numai valoarea monetară care revine universității potrivit evidențelor
financiar-contabile.
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(P) C 2.4. Fonduri provenind de la instituții din străinătate: Valoarea monetară totală, exprimată în RON, a
proiectelor/granturilor/contractelor de cercetare știinţifică/creaţie artistică, precum și a componentelor de
cercetare din alte tipuri de proiecte, în cadrul domeniului de studii evaluat, obţinute prin competiţii organizate
în străinătate sau de la instituții private din străinătate. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006 -2010) pentru fiecare din următoarele calități: (1) obţinute în calitate de beneficiar sau
partener principal și (2) obţinute în calitate de partener și pentru fiecare din următoarele categorii: (1) din
Programul Cadru al UE; (2) din alte programe ale UE gestionate de instituții din străinătate; (3) din alte
programe finanțate din fonduri publice din străinătate; (4) din proiecte finanțate din fonduri private din
străinătate.

obţinute în calitate de beneficiar sau partener principal
 2006 2007 2008 2009 2010

din Programul Cadru al UE 953528.6 569748.1 53502.26 156731.3
din alte programe ale UE gestionate de

instituții din străinătate
din alte programe finanțate din fonduri

publice din străinătate
din proiecte finanțate din fonduri private din

străinătate
obţinute în calitate de partener

 2006 2007 2008 2009 2010
din Programul Cadru al UE

din alte programe ale UE gestionate de
instituții din străinătate 13377 13377 4150

din alte programe finanțate din fonduri
publice din străinătate

din proiecte finanțate din fonduri private din
străinătate 10182 10182

Precizari: Se are în vedere categoria competiţiilor internaţionale gestionate de organisme cu funcţii în
finanţarea cercetării știinţifice.
Se ia în considerare numai valoarea monetară care revine universității potrivit evidențelor financiar-contabile.

(P) R 2.1. Premii și medalii: Numărul de premii, nominalizări și medalii obţinute, pentru activităţi didactice și de
cercetare în cadrul domeniului de studii evaluat, de către membrii personalului de predare şi cercetare
ştiinţifică cu norma de bază în universitate și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic
asociat). Se înregistrează date pentru categoriile: (1) premii și medalii obţinute de personalul cu norma de bază
în universitate pentru activităţi de cercetare; (2) premii și medalii obţinute de personalul cu norma de bază în
universitate pentru activităţi didactice, (3) premii și medalii obţinute de personalul aflat în relaţii contractuale
de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior pentru activităţi de cercetare; (4) premii
și medalii obţinute de personalul aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de
învăţământ superior pentru activităţi didactice.

 numar
premii și medalii obţinute de personalul cu norma de bază în universitate pentru activităţi de

cercetare 7

premii și medalii obţinute de personalul cu norma de bază în universitate pentru activităţi
didactice 22

premii și medalii obţinute de personalul aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă
determinată cu instituţia de învăţământ superior pentru activităţi de cercetare
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 numar
premii și medalii obținute de personalul aflat in relaţii contractuale de muncă pe perioadă

determinată cu instituția de învățământ superior pentru activități didactice 2

Precizari: Se are în vedere, printre altele, inclusiv calitatea de membru/membră al/a Academiei Române,
Academiilor de Știinţe Tehnice, al/a academiilor naţionale ale altor state, al/a uniunilor de creaţie, al/a
organismelor profesionale, premii CNCSIS/CNCS, etc.

(P) R 2.5. Comitete editoriale/stiintifice reviste indexate ISI Web of Knowledge (Web of Science): Numărul
membrilor personalului de predare și de cercetare știinţifică cu normă de bază în universitate și al persoanelor
aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi,
post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat, care deţin calitatea de
membru în comitete editoriale/stiintifice ale unor reviste indexate ISI Web of Knowledge. Se înregistrează date
pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru următoarele categorii: (1) personal cu norma
de bază în universitate in comitete editoriale (2) personal cu norma de bază în universitate in comitete
stiintifice (3) personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ
superior in comitete editorile (4) personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu
instituţia de învăţământ superior in comitete stiintifice.

 2006 2007 2008 2009 2010
personal cu norma de bază în universitate in

comitete editoriale
personal cu norma de bază în universitate in

comitete stiintifice
personal aflat în relaţii contractuale de

muncă pe perioadă determinată cu instituţia
de învăţământ superior in comitete editorile

personal aflat în relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituţia
de învăţământ superior in comitete stiintifice

(P) R 2.6. Comitete organizare/stiintifice conferințe indexate ISI Web of Knowledge (Web of Science): Numărul
membrilor personalului de predare și de cercetare știinţifică cu normă de bază în universitate și al persoanelor
aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi,
post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat, care deţin calitatea de
membru în comitete de organizare/științifice ale unor conferinţe indexate ISI Web of Knowledge. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru următoarele categorii: (1)
personal cu norma de bază în universitate in comitete de organizare (2) personal cu norma de bază în
universitate in comitete stiintifice (3) personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu
instituţia de învăţământ superior in comitete de organizare (4) personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior in comitete stiintifice.

 2006 2007 2008 2009 2010
personal cu norma de bază în universitate in

comitete de organizare
personal cu norma de bază în universitate in

comitete stiintifice
personal aflat în relaţii contractuale de

muncă pe perioadă determinată cu instituţia
de învăţământ superior in comitete de

organizare
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 2006 2007 2008 2009 2010
personal aflat în relaţii contractuale de

muncă pe perioadă determinată cu instituţia
de învăţământ superior in comitete stiintifice

(P) R 2.7.a. Invitaţii la conferinţe internationale: Numărul membrilor personalului de predare și de cercetare
știinţifică, cu norma de bază în universitate, și al persoanelor aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic
asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat, invitaţi, în calitate de keynote speakers, la conferinţe
internaţionale. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru
următoarele categorii: (1) personal cu norma de bază în universitate (2) personal aflat în relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior.

 2006 2007 2008 2009 2010
personal cu norma de bază în universitate 4 12 14 11 10

personal aflat in relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituția

de învățământ superior
2 2 3

(P) R 2.7.b. Susținere de prelegeri în străinătate: Numărul membrilor personalului de predare și de cercetare
știinţifică, cu norma de bază în universitate, și al persoanelor aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic
asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat, invitaţi de către universităţi din străinătate, pentru a susţine
prelegeri (pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni). Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006-2010), pentru următoarele categorii: (1) personal cu norma de bază în universitate și (2)
personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior.

 2006 2007 2008 2009 2010
personal cu norma de bază în universitate 5 1 5 3 8

personal aflat în relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituţia

de învăţământ superior
1 1 2

(P) R 2.7.c - Activități de cercetare în străinătate: Numărul membrilor personalului de predare și de
cercetare știinţifică, cu norma de bază în universitate, și al persoanelor aflate în relaţii contractuale de muncă
pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic
asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat, invitaţi de către universităţi din străinătate, pentru a
desfășura activităţi de cercetare știinţifică/creaţie artistică (pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni). Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru următoarele categorii: (1)
personal cu norma de bază în universitate și (2) personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă
determinată cu instituţia de învăţământ superior.

 2006 2007 2008 2009 2010
personal cu norma de bază în universitate 2 3 3 3 3

personal aflat in relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituția

de învățământ superior
1

(P) CI 1.3. Salarizarea personalului de cercetare: Suma totală, exprimată în RON, a cheltuielilor cu salarizarea
personalului angajat cu normă exclusiv de cercetare, din cadrul domeniului de studii evaluat. Se înregistrează
date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010) pentru fiecare din următoarele categorii: (1)
fonduri proprii ale universităţii; (2) alte fonduri.
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 2006 2007 2008 2009 2010
fonduri proprii ale universității 9857 12932 9857 11810 16918

alte fonduri 10761 14983

(P) X 2. Contracte cercetare-dezvoltare: Valoarea tuturor contractelor de cercetare-dezvoltare derulate de
universitate, în cadrul domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
RON

Precizare: Se declară valoarea acelor proiecte care nu au fost incluse la variabilele (P)C2.1, (P)C2.2, (P)C 2.3.,
(P)C2.4, care nu au fost obţinute prin participare la concursuri de proiecte publice. Se au în vedere, în principal,
proiectele de cercetare–dezvoltare contractate de un beneficiar privat, de regulă o întreprindere privată cu scop
comercial.

(P) X.31. Comitete organizaţii profesionale internaţionale: Numărul membrilor personalului de predare și de
cercetare știinţifică, cu norma de bază în universitate, și al persoanelor aflate în relaţii contractuale de muncă
pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic
asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat, care deţin poziţii de conducere în organizaţii profesionale
internaţionale (având poziţii altele decât administrative). Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
de zile (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
numar 2 2 2 2 2

Domeniul: Științe ale educației

Criteriul nr. 3. Relațiile universității cu mediul
extern
Standardul SS1. Relația cu mediul socio-economic

(P) C 1.9. Orientare către mediul socio-economic prin output-uri: Numărul total de brevete, produse, tehnologii
sau servicii noi, cu impact economic demonstrabil, inclusiv proiecte de elaborare, implementare și/sau evaluare
de politici publice, ale membrilor personalului de predare și de cercetare știinţifică, cu norma de bază în
universitate, și ale persoanelor aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de
învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii
evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru următoarele
categorii: (1) brevete înregistrate la OSIM; (2) brevete inregistrate de catre Oficiul European de Brevete, Oficiul
de Brevete și Mărci al Statelor Unite, Oficiul Japonez de Brevete sau altele similare; (3) brevete triadice; (4)
produse, tehnologii, servicii noi; (5) proiecte de elaborare implementare si/sau evaluare de politici publice.

 2006 2007 2008 2009 2010
brevete înregistrate la OSIM

pagina 17 din 31



Nume institutie: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca  

 2006 2007 2008 2009 2010
brevete inregistrate de catre Oficiul

European de Brevete, Oficiul de Brevete și
Mărci al Statelor Unite, Oficiul Japonez de

Brevete sau altele similare
brevete triadice

produse, tehnologii, servicii noi
proiecte de elaborare implementare si/sau

evaluare de politici publice

(P) C 2.5. Venituri din prestări de servicii și furnizare de produse: Venituri totale, exprimate în RON, în bugetul
instituţiei, obţinute prin activităţi de prestări servicii/furnizare de produse inovative/creative, inclusiv proiecte
de elaborare, implementare și/sau evaluare de politici publice, de către membrii personalului de predare și
cercetare știinţifică, cu norma de bază în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal
academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
ron

Precizări: Valorile se exprimă în RON.
Se ia în considerare numai valoarea monetară care revine universității potrivit evidențelor financiar-contabile.

(P) R 3.1. Acorduri/parteneriate cu sectorul socio-econimic: Numărul de acorduri/parteneriate dezvoltate, în
cadrul domeniului de studii evaluat, cu organizaţii economice, administrative sau culturale ale mediului
local/regional. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru
următoarele categorii: (1) Organizaţii private pentru profit (sectorul business); (2) Organizaţii private nonprofit
(sectorul nonprofit); (3) Organizaţii publice (sectorul public).

 2006 2007 2008 2009 2010
Organizaţii private pentru profit (sectorul

business)
Organizații private nonprofit (sectorul

nonprofit) 7 10 11 12 15

Organizații publice (sectorul public) 20 23 36 63 73

Precizări: Se au în vedere organizaţii (publice/private pentru profit și private nonprofit) locale/regionale.

(P) R 3.3. Popularizarea științei: Impactul popularizării ştiinţei de către membrii personalului de predare și
cercetare știinţifică, cu norma de bază în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal
academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006-2010), pentru următoarele categorii: (1) numărul participanţilor la ateliere demonstrative,
expoziţii de inventică, conferinţe deschise publicului, cafenele de ştiinţă organizate de personalul universităţii;
(2) numărul de comunicate de presă care prezintă realizările ştiinţifice, artistice sau sportive ale personalului
universităţii; (3) numărul de apariţii în mass media locală a materialelor de popularizare a rezultatelor
personalului universităţii; (4) numărul de apariţii în mass media naţională a materialelor de popularizare a
rezultatelor personalului universităţii.
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 2006 2007 2008 2009 2010
numărul participanţilor la ateliere

demonstrative, expoziţii de inventică,
conferinţe deschise publicului, cafenele de

ştiinţă organizate de personalul universităţii
800 891 979 1043 1236

numărul de comunicate de presă care
prezintă realizările ştiinţifice, artistice sau

sportive ale personalului universităţii
7 8 15 19 19

numărul de apariţii în mass media locală a
materialelor de popularizare a rezultatelor

personalului universităţii
16 21 30 36 39

numărul de apariţii în mass media naţională a
materialelor de popularizare a rezultatelor

personalului universităţii
2 3 9

(P) X 3a. Spin-offs & start-ups: Numărul de societăţi comerciale inovative la care universitatea, respectiv
personalul didactic şi de cercetare deţine părţi comerciale în valoare de peste 10% din capitalul social. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru fiecare din următoarele
categorii: (1) societăţi comerciale la care universitatea deţine părţi comerciale; (2) societăţi comerciale la care
personalul didactic şi de cercetare deţine părţi comerciale.

 2006 2007 2008 2009 2010
societăţi comerciale la care universitatea

deţine părţi comerciale
societăţi comerciale la care personalul

didactic şi de cercetare deţine părţi
comerciale

Precizări: Societățile comerciale inovative se referă la firme al căror obiect îl constituie comercializarea unor
produse și servicii rezultate din activitățile de cercetare aplicativă, de creație artistică sau de dezvoltare a
performanțelor sportive din universitate.

(P) X 3b. Dividende provenite de la spin-offs: Veniturile în RON încasate de universitate ca dividende provenite
de la societăţi comerciale inovative la care universitatea deţine părţi comerciale. Se înregistrează date pentru
fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
RON

(P) X 15.a. Angajabilitate1: Numărul de absolvenţi ai programelor domeniului de studii evaluat care s-au
angajat la 12 luni după finalizarea studiilor. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
(2005/06-2009/10), diferenţiat pentru fiecare ciclu de studii universitare: licenţă, master, doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență
master

doctorat

(P) X 15.b. Angajabilitate2: Numărul de absolvenţi ai programelor domeniului de studii evaluat (i.e. medicină,
medicină dentară, farmacie) care au promovat concursul naţional de rezidenţiat și punctajele acumulate. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), diferenţiat pe domeniu de
studiu: (1) medicină, (2) medicină dentară, (3) farmacie, cărora li se asociază punctajele acumulate.
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Număr de absolvenți
 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

medicină
medicină dentară

farmacie
Punctajele obținute de absolvenții programelor

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
medicină

medicină dentară
farmacie

(P) X 15.c. Angajabilitate3: Numărul de absolvenţi ai programelor domeniului de studii evaluat (i.e. drept) care
au fost admiși la Institutul Naţional al Magistraturii. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani
universitari (2005/06-2009/10).

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
numar

Standardul SS2. Internaționalizare

(P) R 1.3. Programe organizate cu universități străine: Numărul de programe de studii universitare organizate,
în cadrul domeniului de studii evaluat, împreună cu universităţi din străinătate. Se înregistrează date pentru
fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10).

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
numar 2 2 2 2 2

(P) S 3.1. Mobilități studențești1 (outgoing): Numărul studenţilor din cadrul domeniului de studii evaluat,
înmatriculaţi la programe de studii ale unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, pe o perioadă de
cel puţin 3 luni (pe nivel de program de studii). Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
(2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3) doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 3 3 3 6 7

master
doctorat

Precizări: Se au în vedere studenţii plecaţi prin acorduri instituţionale de tip ERASMUS. De asemenea, prin
mobilități se înțeleg atât mobilitățile de studiu, cât și plasamentele.

(P) S 3.2. Mobilități studențești1 (incoming): Numărul studenţilor proveniţi de la instituţii de învăţământ
superior din străinătate, înmatriculaţi temporar, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, în programele de studii
ale domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
(2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licență, (2) master, (3) doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 2 1 2
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 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
master 2

doctorat

Precizări: Studenţii cetăţeni ai altor state care sunt înmatriculaţi pentru o perioadă mai lungă de patru
semestre consecutive sunt consideraţi, conform prezentului document, înmatriculaţi permanent şi nu pot fi
declaraţi în cadrul acestui indicator.
Se au în vedere studenţii plecaţi prin acorduri instituţionale de tip ERASMUS. De asemenea, prin mobilități se
înțeleg atât mobilitățile de studiu, cât și plasamentele.

(P) S 3.7. Mobilități studențești2 (incoming): Numărul studenţilor străini înmatriculaţi la programele domeniului
de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru
următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3) doctorat. Datele se raportează separat: (a) pentru studenţii
sprijiniţi prin programele guvernamentale destinate etnicilor români (de exemplu, Moldova, Ucraina, Bulgaria
etc.); (b) pentru studenţii străini.

Număr studenți sprijiniți prin programele guvernamentale destinate etnicilor români (e.g. Moldova,
Ucraina, Bulgaria etc.)

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 1 1 1 2

master
doctorat

Număr studenți străini
 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

licență
master

doctorat

Precizări: Se referă la studenţii străini care urmăresc obţinerea unei diplome de studii/titlu.

(P) S 3.4. Mobilități studențești2 - mobilitate internă (outgoing): Numărul studenţilor proveniţi de la programele
domeniului de studii evaluat, înmatriculaţi la programe de studii ale unei alte instituţii de învăţământ superior
din ţară, pe o perioadă de cel puţin 3 luni (pe nivel de program de studii). Se înregistrează date pentru fiecare
din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3)
doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență
master

doctorat

Precizări: Studenţii transferaţi la alte instituţii de învăţământ superior din ţară nu pot fi declaraţi în cadrul
acestui indicator.

(P) S 3.5. Mobilități studențești3 - mobilitate internă (incoming): Numărul studenţilor proveniţi de la instituţii
de învăţământ superior din ţară, înmatriculaţi temporar, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, în programele de
studii ale domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
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(2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3) doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență
master

doctorat

Precizări: Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior din ţară nu pot fi declaraţi în cadrul
acestui indicator.

(P) S 3.8. Școli de vară / iarnă internaţionale: Numărul membrilor personalului de predare și de cercetare
știinţifică, cu norma de bază în universitate, al persoanelor aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă
determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat) și al
studenţilor, din cadrul domeniului de studii evaluat, care au participat la școli de vară / iarnă internaţionale sau
echivalentul acestora. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), în cadrul
domeniului de studii evaluat, pentru următoarele categorii: (1) personal de predare și de cercetare cu normă de
bază; (2) personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu universitatea; (3) studenţi.

 2006 2007 2008 2009 2010
personal de predare și de cercetare cu normă

de bază 12 41 14 10 20

personal aflat în relații contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu

universitatea
3 4 5 5 9

studenți 17 29 22 45

Precizări: Doar pentru situaţiile în care a fost subliniată afilierea instituţională la universitate.

(P) C 2.6.a. Mobilitatea cadrelor didactice (incoming): Numărul membrilor personalului de predare și de
cercetare știinţifică atras de la universităţi din străinătate, pentru activităţi de predare (pentru o perioadă
echivalentă cu cel puțin un semestru), la programele domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru
fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3)
doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 2 7 9 7 8

master 1 2

doctorat

Precizări: Se declară doar persoanele care desfășoară astfel de activităţi în baza unui contract sau acord
instituţional.

(P) C 2.6.b. Mobilitatea cercetătorilor (incoming): Numărul membrilor personalului de predare și de cercetare
știinţifică atras de la universităţi din străinătate, pentru activităţi de cercetare știinţifică (pentru o perioadă
echivalentă cu cel puțin un semestru), la programele domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru
fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licență, (2) master, (3)
doctorat.
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 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 1 2 1 1

master 1

doctorat

Precizări: Se declară doar persoanele care desfășoară astfel de activităţi în baza unui contract sau acord
instituţional.

(P) R 1.5. Mobilitatea cadrelor didactice (out-going): Numărul membrilor personalului de predare și de
cercetare știinţifică, din cadrul domeniului de studii evaluat, care au beneficiat de programe de mobilitate
internaţională. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru
următoarele categorii: (1) personal de predare și de cercetare cu normă de bază; (2) personal aflat în relaţii
contractuale de muncă pe perioadă determinată cu universitatea.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
personal de predare și de cercetare cu

normă de bază 14 24 23 24 29

personal aflat în relații contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu

universitatea
1

(P) S 3.6. Programe în limbi străine: Numărul programelor de studii universitare organizate în limbi de
circulaţie internaţională, în cadrul domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii
5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) programe în limbile minorităţilor
naţionale; (2) alte programe.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
programe în limbile minorităților naționale 5 5 6 6 7

alte programe

(P) I 1.6a. Personal angajat din străinătate: Numărul cadrelor didactice și de cercetare, din domeniul de studii
evaluat care provin de la instituţii din alte state membre ale Uniunii Europene sau Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică angajate la programele domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date
pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
numar 1

(P) I 1.6b. Personal format în afara universității: Numărul cadrelor didactice și de cercetare care deţin cel puţin
o diplomă de licenţă, master sau doctorat eliberată de o altă universitate decât cea la care sunt angajate. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), distinct pentru: (1) deţinerea unei
diplome de licenţă eliberată în România; (2) deţinerea unei diplome de master eliberată în România; (3)
deţinerea unei diplome de doctor eliberată în România; (4) deţinerea unei diplome de licenţă, master sau doctor
eliberată de o altă universitate din străinătate.

 2006 2007 2008 2009 2010
deţinerea unei diplome de licenţă eliberată în

România
deţinerea unei diplome de master eliberată în

România 1 1 1
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 2006 2007 2008 2009 2010
deţinerea unei diplome de doctor eliberată în

România 1

deţinerea unei diplome de licenţă, master sau
doctor eliberată de o altă universitate din

străinătate
1 1

SS3. Implicarea socială și culturală a universității

(P) I 2.9. Studenți din medii socio-economice dezavantajate: Numărul total al studenţilor proveniţi din medii
socio-economice definite ca dezavantajate (conform legii) înmatriculaţi la programele domeniului de studii
evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru
următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3) doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 27 99 94 109 118

master 1

doctorat

Precizări: se referă la acele persoane care au domiciliul în mediul rural sau oraşe cu mai puțin de 10.000 de
locuitori, care provin din centre de plasament (orfani), care aparţin unor grupuri sociale sau etnice
dezavantajate.

(P) I 2.7. Studenți maturi: Numărul total al studenţilor maturi (cu vârsta peste 30 de ani) înmatriculaţi la
programele domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
(2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3) doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 242 365 849 743 664

master 5 7 7 24 109

doctorat 6 8 15 23 30

(P) I 2.8. Studenți cu disabilități: Numărul total al studenţilor cu dizabilităţi înmatriculaţi la programele
domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
(2005/06-2009/10), pentru următoarele categorii: (1) licenţă, (2) master, (3) doctorat.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
licență 4 5 6 4

master 1

doctorat

(P) R 3.4. Evenimente cultural/artistice: Numărul de evenimente cultural/artistice organizate în cadrul
domeniului de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010),
pentru următoarele categorii: (1) numărul de expoziţii (2) numărul de spectacole (3) numărul de serate
muzicale (4) numărul de proiecții de film, ASOCIAT cu (1) numărul de participanţi la expozițiile organizate (2)
numărul de participanți la spectacolele organizate (3) numărul de participanți la seratele muzicale (4) numărul
de participanți la proiecțiile de film.
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 2006 2007 2008 2009 2010
numărul de expoziții 3 3 5 5 4

numărul de spectacole 10 13 14 15 14

numarul de serate muzicale 2 2 2 3 3

numarul de proiectii de film 15 18 12 17 13
numărul de participanți la expozitiile

organizate 80 82 436 344 205

numarul de participanti la spectacolele
organizate 220 520 720 986 696

numarul de participanti la seratele muzicale 36 79 54 142 175

numarul de participanti la proiectiile de film 300 450 160 236 215

Precizări: Prin "evenimente cultural/artistice" în sensul prezentului document sunt definite evenimente precum:
expoziţii, spectacole, serate muzicale, proiecţii de film etc.
Numărul de participanţi se calculează pe baza formularelor de participare la eveniment.

(P) R 3.2. Activități civice: Numărul activităţilor civice organizate, în cadrul domeniului de studii evaluat, de
către membrii personalului de predare și de cercetare știinţifică, cu norma de bază în universitate, și de către
persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior
(doctoranzi, post-doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), diferenţiat pentru categoriile: (1)
conferinţe; (2) manifestaţii legal organizate; (3) activități de voluntariat în organizații neguvernamentale; (4)
activități de dezvoltare comunitară.

 2006 2007 2008 2009 2010
conferințe 3 6 7 7 8

manifestații legal organizate 1 1 4 6 5
activități de voluntariat în organizații

neguvernamentale 20 20 20 21 21

activități de dezvoltare comunitară 5 7 8 9 17

Precizări: Prin "activităţi civice" în sensul prezentului document sunt definite următoarele categorii de activităţi:
conferinţe/manifestaţii legal organizate, activități de voluntariat în organizații neguvernamentale, asociații,
activități de dezvoltare comunitară.
Semnificaţia comunitate academică este definită conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(P) X 5. Programe de formare profesională: Programe de formare profesională în cadrul domeniului de studii
evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru
următoarele categorii: 1) numărul programelor de formare profesională; (2) numărul de absolvenţi certificaţi ai
programelor de formare profesională.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
numărul programelor de formare

profesională 6 6 8 7 7

numărul de absolvenți certificați ai
programelor de formare profesională 179 158 1137 307 292

(P) X 6. Cursanți licențiați: Numărul cursanţilor care deja deţin o diplomă de licenţă înscriși la programele de
studii ale universității pe ciclul de licență. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari
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(2005/06-2009/10).

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
numar 10 31 35 25 23

(P) X 7. Cursuri extra-curriculare: Numărul de cursuri extra-curriculare oferite angajaţilor, în cadrul domeniului
de studii evaluat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10).

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
numar 3 4 4 3 4

Domeniul: Științe ale educației

Criteriul nr. 4 (CI) CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
Standardul CI 4.1. Capacitatea de a susţine învăţarea și predarea la
nivelul programelor sale de studii (Universitatea trebuie să
demonstreze că deţine capacitatea necesară pentru a susţine
procesul de învăţare și predare, la nivelul programelor sale de
studii.)

(P) S 1.1.a. Unități ce compun biblioteca universității: Numărul total de unităţi, în cadrul domeniului de studii
evaluat, disponibile în biblioteca instituţiei de învăţământ superior, în anul universitar 2010-2011. Se
înregistrează date, pentru anul universitar 2010-2011, pentru fiecare din următoarele categorii de unităţi: (1)
cărţi (titluri); (2) cărţi (volume); (3) reviste/jurnale; (4) material audio/video cu conţinut educaţional; (5)
culegeri/albume/colecţii de reproducere după opere de artă; (6) planuri /schiţe/ proiecte; (7) partituri muzicale.

2010 - 2011

cărți
(titluri)

cărți
(volume) reviste/jurnale

material
audio/video
cu conținut
educațional

culegeri/albume/colecții
de reproducere după

opere de artă

planuri
/schițe/
proiecte

partituri
muzicale

25785 30754 517 329 30 14 32

(P) S 1.1.b. Acces la baze de date online: Numărul de baze de date on-line, cu titluri în cadrul domeniului de
studii evaluat, la care comunitatea universitară are acces, în anul universitar 2010-2011.

2010 - 2011
număr 28

(P) S 1.2. Noutatea titlurilor ce compun biblioteca universității: Numărul total de unităţi, în cadrul domeniului
de studii evaluat, disponibile în biblioteca instituţiei de învăţământ superior, în anul 2010-2011, a căror vechime
este mai mică de cinci ani de zile. Se înregistrează date, pe anul universitar 2010-2011, pentru fiecare din
următoarele categorii de unităţi: (1) cărţi (titluri); (2) cărţi (volume); (3) reviste/jurnale; (4) material audio/video
cu conţinut educaţional; (5) culegeri/albume/colecţii de reproducere după opere de artă; (6)
planuri/schiţe/proiecte; (7) partituri muzicale.

pagina 26 din 31



Nume institutie: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca  

2010 - 2011

cărți
(titluri)

cărți
(volume) reviste/jurnale

material
audio/video
cu conținut
educațional

culegeri/albume/colecții
de reproducere după

opere de artă

planuri
/schițe/
proiecte

partituri
muzicale

3556 3817 159 131

(P) CI 1.6. Cheltuieli pentru achiziția de materiale științifice/bibliografice: Suma totală, exprimată în RON, a
cheltuielilor privind achiziţia de materiale ştiinţifice/bibliografice din domeniului de studii evaluat. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru următoarele categorii: (1)
sume provenite din finanţarea de la buget; (2) sume provenite din donaţii/sponsorizări/contracte; (3) sume din
alte surse potrivit evidenţelor fnanciar-contabile.

 2006 2007 2008 2009 2010
sume provenite din finanțarea de la buget

sume provenite din
donații/sponsorizări/contracte 2993.96 1759.11 226.25 7545.15 4624.67

sume din alte surse potrivit evidenţelor
fnanciar-contabile 604.91 22.77

(P) S 1.6. Dotarea sălilor pentru predare și de cercetare: Numărul total al sălilor (inclusiv amfiteatre,
laboratoare etc.), pentru anul universitar 2010-2011, puse la dispoziţia membrilor comunităţii academice pentru
derularea activităţilor de predare/cercetare în cadrul domeniului de studii evaluat, care au în dotare
instrumente de comunicare (videoproiector, computer, internet wireless). Datele se înregistrează diferenţiat
pentru următoarele categorii: (1) săli dotate cu videoproiector; (2) săli dotate cu cel puţin 1 computer (PC); (3)
săli dotate cu internet wireless; (4) număr total de săli.

2010 - 2011
săli dotate cu video

proiector
săli dotate cu cel puțin 1

computer (PC)
săli dotate cu internet

wireless număr total săli

42 51 50 71

Precizări: În prezentul document termenul de „materiale ştiinţifice/ bibliografice” include următoarele tipuri de
materiale în variantă tipărită sau electRONică, indiferent de mediul de stocare al informaţiei (hârtie, suport
digital, suport analogic): cărţi, ziare, reviste, culegeri, jurnale academice, abonamente la periodice, abonamente
la baze de date cu conţinut ştiinţific, filme.

(P) CI 1.1. Salarizarea personalului didactic titular și asociat: Suma totală, exprimată în RON, a cheltuielilor cu
salarizarea personalului didactic titular și asociat, din cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se
înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru categoriile: (1) personal didactic
titular; (2) personal aflat în relaţii contractuale pe perioadă determinată cu universitatea.

 2006 2007 2008 2009 2010
personal didactic titular 2517642 3560470 4830258 5844312 6044595

personal aflat în relații contractuale pe
perioadă determinată cu universitatea 576850 856644 1394305 887774 810498

(P) CI 2.2. Birouri cadre didactice și de cercetare: Suprafaţa totală (în metri pătrați) a spaţiilor destinate pentru
birourile cadrelor didactice și de cercetare și celor destinate exclusiv activităților de cercetare, de la
programele domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează pentru anul universitar 2010-2011.
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2010 - 2011
suprafață totală 865.54

(P) CI 2.3. PC Studenți: Numărul total al calculatoarelor (PC) aflate în mod regulat la dispoziţia studenţilor
programelor domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează pentru anul universitar 2010-2011.

2010 - 2011
număr total calculatoare 347

(P) X 10. Cadre didactice tinere: Numărul cadrelor didactice și de cercetare titulare, care activează în cadrul
programelor domeniului de studii evaluat, cu vârsta de până în 35 de ani, inclusiv. Datele se înregistrează
pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru categoriile: (1) personal cu norme de
predare; (2) personal cu norme de cercetare; (3) personal cu norme de predare și de cercetare.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
personal cu norme de predare 20 18 14 44 32

personal cu norme de cercetare 1 1 2 2
personal cu norme de predare și de

cercetare

(P) X 12. Personal activități de secretariat: Numărul de persoane angajate în instituţia de învăţământ superior
pentru a oferi servicii de secretariat studenţilor programelor domeniului de studii evaluat, conform fișei
postului și încadrării în muncă. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
personal cu norme de predare 14 13 11 9 9

Standardul CI 4.2. Capacitatea universităţii de a susţine cercetarea
la nivelul programelor sale de studii (Universitatea trebuie să
demonstreze că deţine capacitatea necesară pentru a susţine
cercetarea știinţifică, la nivelul programelor sale de studii.)

(P) I 1.3. Profesori conducători de doctorat: Numărul conducătorilor de doctorat, în cadrul domeniului de studii
supus evaluării. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru
categoriile: (1) profesori cu drept de conducere de doctorat, angajaţi pe perioadă nedeterminată; (2) profesori
cu drept de conducere de doctorat, angajaţi pe perioadă determinată/asociaţi; (3) cadre didactice abilitate cu
drept de conducere de doctorat, angajate pe perioadă nedeterminată,; (4) cadre didactice abilitate cu drept de
conducere de doctorat, angajate pe perioadă determinată.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
profesori cu drept de conducere de

doctorat, angajaţi pe perioadă
nedeterminată

4 3 3 3 4

profesori cu drept de conducere de
doctorat, angajaţi pe perioadă

determinată/asociaţi
cadre didactice abilitate cu drept de
conducere de doctorat, angajate pe

perioadă nedeterminată
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 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
cadre didactice abilitate cu drept de
conducere de doctorat, angajate pe

perioadă determinată

(P) I 1.4. Personal de cercetare: Numărul total de persoane angajate cu normă de cercetare şi care deţin funcţia
de cercetător ştiinţific, la programele domeniului de studii supus evaluării. Datele se înregistrează pentru
fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10), pentru categoriile: (1) asistent de cercetare; (2)
cercetător știinţific; (3) cercetător știinţific gradul III; (4) cercetător știinţific gradul II; (5) cercetător știinţific
gradul I.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
asistent de cercetare
cercetător științific

cercetător științific gradul III
cercetător științific gradul II
cercetător științific gradul I

Precizări: Funcţiile de cercetare sunt definite conform art. 285 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011,.
Pentru personalul angajat cu normă exclusiv de cercetare, instituţia de învăţământ superior care declară datele
trebuie să demonstreze în cursul validării respectarea cumulată a normelor legislative în vigoare cuprinse în
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare/dezvoltare,
conform prevederilor legale în vigoare.
Inclusiv doctoranzii/post-doctoranzii care au cartea de muncă la universitate și ocupă poziţii de cercetare.

(P) I 1.7. Post-doctoranzi: Numărul cursanţilor înscriși la programe de post-doctorat din cadrul domeniului de
studii supus evaluării. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06-2009/10),
pentru categoriile: (1) cursanţi străini; (2) cursanţi români; (3) cursanţi din Republica Moldova.

 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
cursanți străini
cursanți români

cursanți din Republica Moldova

(P) CI 1.5. Cheltuieli pentru dotarea cu aparatură și echipamente: Suma totală, exprimată în RON, potrivit
evidenţelor financiar-contabile, a cheltuielilor cu dotarea cu aparatură tehnică/echipamente de laborator a
centrelor de cercetare din cadrul domeniului de studii supus evaluării. Se înregistrează date pentru fiecare din
ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010), pentru categoriile: (1) sume provenite de la buget; (2) sume provenite
din contracte/proiecte/granturi; (3) sume provenite din donaţii/sponsorizări; (4) ale surse.

 2006 2007 2008 2009 2010
sume provenite de la buget 134046.96 73286.7 94093.83 22790 6022.22

sume provenite din
contracte/proiecte/granturi 43929.56 23854.99 23486.02 33852.4 14434.39

sume provenite din donații/sponsorizări 5767.2 1873.5 1828.5 2109

alte surse 1858.83

Precizări: Se declară suma, exprimată în RON, alocată cheltuielilor privind achiziţia de echipamente,
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instrumente, tehnologii sau alte tipuri de mijloace fixe cu folosinţă îndelungată, în funcţie de sursa de
provenienţă a resurselor financiare alocate (finanţare bugetară, proiecte, granturi, donaţii, etc.). Exemple:
computere, utilaje, licenţe software, videoproiectoare, table inteligente (smartboard), camere profesionale de
filmat/de fotografiat, echipamente de sunet şi lumini, etc.

(P) CI 1.7. Cheltuieli proprii pentru activități de cercetare: Suma totală, exprimată în RON, potrivit evidenţelor
financiar-contabile, a cheltuielilor din venituri proprii privind activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul
domeniului de studii supus evaluării. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
RON

Precizări: Valoarea declarată include cumulat costurile de personal cu normă integrală de cercetare, sume
cheltuite cu titlul de cofinanţare sau de finanţare din fonduri proprii a activităţilor de cercetare ştiinţifică,
cheltuieli cu produse consumabile/substanţe de laborator/instrumente de unică folosinţă utilizate în activităţile
de cercetare (după caz), alte tipuri de costuri care pot fi dovedite ca fiind direct asociate activităţilor de
cercetare.

(P) CI 2.1. Spații de predare / cercetare: Spaţiile destinate activităţilor de predare/cercetare în cadrul
domeniului de studii supus evaluării, puse la dispoziţia membrilor comunităţii academice, aflate în proprietatea
instituţiei de învăţământ superior. Se înregistrează date pentru anul 2010, pentru categoriile: (1) număr total al
sălilor (spaţiilor); (2) suprafaţa totală în metri pătraţi.

 2006 2007 2008 2009 2010
număr total al sălilor (spațiilor) 60 61 62 64 65

suprafața totală în metri pătrați 3012.01 2824.05 3200.6 3445.7 3475.44

Standardul CI 4.3. Capacitatea universităţii de a susţine serviciile
furnizate societăţii prin programele sale de studii (Pentru a
produce efecte pozitive la nivelul mediului socio-economic în care
funcţionează, universitatea trebuie să deţină resursele necesare
pentru susţinerea serviciilor destinate societăţii și a relaţiilor pe
care le are în mediul extern.)

(P) CI 1.10. Sume pentru mobilitatea în cercetare: Suma totala, exprimată în RON, cheltuită din venituri proprii,
potrivit evidenţelor financiar-contabile, pentru mobilitatea personalului științific și de cercetare al programelor
domeniului de studii supus evaluării. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006 –
2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
RON 12500 7139 10800

(P) CI 2.5. Personal studenți cu disabilități: Numărul de persoane angajate în instituţia de învăţământ superior,
pentru a oferi asistenţă studenţilor cu dizabilităţi în vederea participării la cursurile programelor domeniului de
studii supus evaluării, conform fişei postului şi a încadrării în muncă. Se înregistrează date pentru fiecare din
ultimii 5 ani calendaristici (2006-2010).
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 2006 2007 2008 2009 2010
nr. 1 1 1 1 1

(P) X 20. Cheltuieli formare profesională continuă: Suma totală, exprimată în RON, cheltuită de universitate
pentru organizarea programelor de formare profesională continuă, derulate în domeniul de studii supus
evaluării (certificate CNFP sau CNFPA). Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006-2010).

 2006 2007 2008 2009 2010
RON
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