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Prezentare 
 
 

Facultatea de Litere și Arte dispune de o largă ofertă educaţională din cadrul 

universităţii. Facultatea dispune de un potenţial dinamic de dezvoltare privind numărul 

studenţilor şi al specializărilor, dar şi privind numărul cadrelor didactice. Aceeaşi tendinţă de 

dezvoltare trebuie să se manifeste şi în activitatea de cercetare ştiinţifică, respectiv creație 

artistică. Există o constantă preocupare în acest sens şi o perspectivă încurajantă, pe de o 

parte prin extinderea proiectelor de cercetare a membrilor actuali ai comunităţii academice, 

pe de altă parte prin încurajarea unor activităţi de cercetare și artistice noi.  

Facultatea şi cadrele didactice ale facultăţii au avut şi au o contribuţie semnificativă la 

activitatea de cercetare și de creație artistică a Universităţii Creştine Partium.  

Majoritatea specializărilor au obţinut deja acreditarea, restul funcţionează pe baza unor 

autorizări provizorii. Facultatea adaptează oferta academică la cerinţele pieţei de muncă. În 

funcţie de resursele disponibile avem în vedere extinderea ofertei educaţionale cu noi studii 

de învăţământ la distanţă ori cu frecvenţă redusă la nivelul de licenţă şi masterat. 

Facultatea oferă prin Centrul de Testare a Competenţei Lingvistice „Colloquia” 

posibilitatea însușirii limbii moderne engleză la un nivel ridicat și este integrat în sistemul 

instituţional al universităţii, utilizează în primul rând resursele umane ale facultăţii. În rândul 

prestaţiilor oferite beneficiarilor externi trebuie să amintim programele de formare a adulţilor, 

în plină expansiune. Din cadrele didactice titulare ale facultăţii un număr considerabil de 

persoane dispun de certificat de formator. 

 

 

 

 

 

Misiunea facultăţii 



 

Programele de studii oferite de facultate, pe lângă caracterul lor academic, au un 

accentuat rol formativ şi spiritual, reflectând următoarele patru principii fundamentale de 

referinţă: calitatea academică, racordarea la cererea de pe piaţa de muncă, responsabilitatea 

socială creştină, implicare activă în comunitate. 

Calitatea academică se reflectă în adaptarea continuă a programelor de studii la cerinţele 

naţionale şi internaţionale, atât în privinţa conţinutului, cât şi a metodelor didactice puse în 

practică. Educaţia şi cercetarea ştiinţifică se complementează și prin creație artistică. 

Competenţele generale şi specifice vizate prin programele de studii sunt cele solicitate de 

piața forței de muncă. Astfel, în cadrul fiecărei specializări punem un accent deosebit pe 

dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor transversale, înlesnind oportunităţile de angajare a 

absolvenţilor în diverse domenii, asigurând adaptabilitatea lor la fluctuaţiile pieţei forţei de 

muncă. 

Facultatea nu se limitează nicidecum la rolul de prestator educaţional, prin programele, 

activităţile sale năzuieşte să se afirme ca un centru gravitaţional al comunităţii locale şi să 

ocupe un rol cheie în comunitate maghiară din regiune. Sunt organizate variate evenimente 

cultural-artistice şi ştiinţifice publice, prin proiectele sale facultatea a devenit un actor 

important în dezvoltarea comunitară locală şi regională, departamentele colaborează cu 

instituţii publice, organizaţii civile şi companii private. În dezvoltarea oferta de studii avem 

în vedere necesităţile comunităţii maghiare din regiunea Partium, cum ar fi cererea pentru 

specialişti în reţea instituţională maghiară (şcoli, biserici, ONG-uri, primării etc.) 

 

 

Situația privind personalul didactic 

 

Majoritatea cadrelor didactice dețin diploma de doctor și sunt încadrați în funcții 

didactice titulare, iar cadrele fără titlu ştiinţific sunt doctoranzi în stadiul de finalizare a 

studiilor doctorale, cu calitatea de cadre didactice asociați. Facultatea planifică încadrarea lor 

în funcții didactice titulare după finalizarea studiilor doctorale. 

 

Situaţia cercetării ştiinţifice 

 

 Cadre didactice titulare ale facultăţii îşi desfăşoară activităţi ştiinţifice-artistice 

corespunzătoare exigenţelor impuse de statutul cadrelor universitare.

 Departamentele prin intermediul conducerii încurajează prin toate mijloacele posibile 

creşterea randamentului ştiinţific al colectivului: oferă informaţii despre proiecte de 



cercetare, conferinţe şi posibilităţi de publicare, acordând inclusiv suport financiar 

pentru acoperirea costurilor aferente acestor activităţi.



 

Puncte slabe 

 

 Lipsa cu desăvârşire a publicaţiilor de categoria ISI, respectiv numărul relativ redus a 

celor de categoria BDI

 Prezenţa moderată în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale (publicaţii, 

conferinţe).

 

 

Soluţii 

 

 Secretarii ştiinţifici ale departamentelor vor cere la începutul fiecărui an universitar o 

planificare a activităţilor ştiinţifice-artistice din partea cadrelor didactice, iniţiind 

dezbaterea acestora în cadrul unei şedinţe.

 Conducerea departamentului va aprecia calitatea şi impactul activităţilor ştiinţifice în 

acordarea unor sporuri.

 Intensificarea relaţiilor de parteneriat din ţară şi străinătate în vederea identificării 

unor noi oportunităţi de cercetare.

 Înfiinţarea unei galerii contemporane P-ART, unde se va putea monitoriza activitatea 

cadrelor didactice şi a studenţilor, respectiv artişilor contemporani naţionale şi 

internaţionale.

 Înfiinţarea unui studio foto, unde se va realiza experimente vizuale.

 

 

Puncte strategice de cercetare 

 

 În conformitate cu statului regional al instituţiei noastre, departamentele Facultăţii de 

Litere și Arte urmăresc primordial valorificarea resurselor culturale, artistice şi 

ştiinţifice din regiunea Partium, precum şi din întreaga Transilvanie.

 Domenii majore de cercetare materializate până în prezent şi preconizate vizează: 

educaţia muzicală, muzica bisericească, cultura muzicală contemporană, comunicări 



vizuale, intermedia, animaţie, video, desen, foto, acordând o atenţie sporită 

interdisciplinarităţii.

 



Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice şi educative prin: 

 

 favorizarea acelor cercetări din care rezultă cunoştinţe reale şi valorificabile.

 încurajarea perfecţionării corpului profesoral, oferind informaţii şi suport în acest 

sens.

 motivarea  cadrelor  didactice  în  vederea  participării  în  programul  de  mobilitate 

Erasmus (2-3 cadre didactice anual de la ambele departamente).

 revizuirea sistematică a planului de învăţământ şi a fişei disciplinelor în consens cu 

cerinţele actuale şi stimularea elaborării materialelor didactice în beneficiul 

studenţilor.

 invitarea unor specialişti de înaltă clasă din ţară şi străinătate prin diferite programe, 

cum ar fi mobilitatea Erasmus, prin diferite proiecte de finanţare, respectiv prin 

intermediul Colegiului excelenţă Janus Pannonnius.

 analiza individuală a randamentului ştiinţific şi didactic al fiecărui cadru didactic de 

către şeful de departament în vederea identificării problemelor şi a găsirii de soluţii.

 


