
Institutul Programelor de Cercetare (IPC) al Fundației Sapientia 

Institutul Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia are ca scop coordonarea și sprijinul 

financiar al programelor de cercetare din cadrul reţelei universitare maghiare private din 

România, formată din Universitatea Sapientia și Universitatea Creştină Partium.  

Institutul își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor programe: 

I. Programul Universitar de Cercetare 

Scopul Programului Universitar de Crecetare este sprijinirea cercetărilor ştiinţifice din cadrul 

reţelei universităţilor private maghiare din România. 

În program se poate participa cu proiecte de cercetare care sunt legate de activităţile ştiinţifice ale 

Departamentelor Universităţii Sapientia, respectiv Universităţii Creştine Partium. 

Pot depune propuneri de proiecte (aplicaţii) cadrele didactice cu funcţia de bază la cele două 

universităţi şi cadrele didactice asociate care deţin titul de doctor. 

II. Programul de Burse pentru Doctoranzi

Scopul Programului este sprijinirea cadrelor didactice cu funcţia de bază în cadrul reţelei 

universităţilor maghiare private din România în obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 

În Program pot participa cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv 

Universitatea Creştină Partium, care îşi desfăşoară studiile în cadrul unor şcoli doctorale 

acreditate în ţară sau în străinătate. 

III. Alte programe legate de activitatea științifică a cadrelor didactice

Începând cu anul academic 2012/2013, Institutul Programelor de Cercetare Sapientia lansează 

anual programe pentru sprijinirea financiară a activității științifice individuale a cadrelor didactice 

ale Universității Sapientia, respectiv ale Universității Creştine Partium, prin concursuri pentru 

sprijinirea financiară a publicării în reviste științifice internaționale, respectiv a participării la 

conferințe științifice internaționale.  

Aplicațiile depuse la Institutul Programelor de Cercetare Sapientia sunt evaluate de către experți 

evaluatori externi, iar Consiliul Științific format din membri interni și externi decide, pe baza 
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evaluărilor efectuate de experți, privind alocarea sumelor ce stau la dispoziția Institutului pentru 

sprijinirea cercetării științifice.  

 

În perioada 2010–2015, Intitutul Programelor de Cercetare a finanțat 12 cercetări științifice 

derulate la Universitatea Creștină Partium, în valoare totală de 189600 RON. Dintre ele 4 au fost 

realizate de către echipele de cercetare ale Departamentului de Muzică. 

 

 Titlul proiectului de 

cercetare 

Director grant Domeniu  Anii de 

implementare 

Valoarea 

finanțării 

1 Cercetări 

interdisciplinare şi 

forme intermedia ale 

artei contemporane 

Antik Sándor 

 

Arte plastice 2008-2010  9 400 

2 Limbaje artistice ale 

generaţiilor - anii 

1980-1990 

Antik Sándor Arte plastice 2011-12 17 900 

 

3 Viaţa şi creaţia 

muzicală a lui József 

Birtalan 

Boros-Konrád 

Erzsébet 

Muzică  2009-11 45 000 

4 Trecutul, prezentul şi 

perspectivele 

învăţământului 

secundar muzical 

maghiar din România 

Fodor Attila Muzică 2012-13 8 000 

5 Trecutul, prezentul şi 

perspectivele 

activităţii 

ansamblurilor corale 

de amatori si şcolare 

în secuime. 

Perspectivele unui 

atelier coral 

Csákány Csilla Muzică 2013-14 5 000 

6 Memorie și speranță. 

Sărbători creștine 

Herman-Mostert 

Ioan 

Teologie  2008-2010 3 300 

7 Ironia ca și atitudine 

filosofică și categorie 

estetică 

Horváth Gizella Filosofie  2009-2011 45 000 

8 Istoria orgilor din 

județul Bihor 

Kristófi János-

Zsigmond 

Muzică  2008-10 9 400 

9 Dilemele hegemoniei 

ungare în ultimele 

două decenii ale 

Autro-Ungariei 

Molnár Gusztáv Istoria ideilor 

politice 

2012-2015 10 000 



10 Analiza tetragonală a 

contextului 

antreprenorial în 

turismul din România 

Nistor Ioan Științe 

economice 

2008-2010 11 000 

11 Responsabilitatea 

socială a 

întreprinderilor mici 

şi mijlocii din 

România  

Szász Erzsébet Științe 

economice 

2011-2014 15 600 

12 Evoluţia cooperării 

transfrontaliere în 

sectorul nordic a 

graniţei româno-

ungare 

Szilágyi Ferenc Studii  regionale 2011-12 10 000 

     189 600 

 

 


