FACULTATEA DE LITERE
Str. Horea nr. 31

Cluj-Napoca,
31.01.2020

400202, Cluj-Napoca
Tel: 0264 532238
Fax: 0264 432303
E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro

Facultatea de Litere
Decanat
Raport de activitate
2016-2019

De-a lungul anilor 2016-2019, Universitatea Babeș-Bolyai și-a dezvoltat politicile de
vizibilitate la nivel internațional, participând la mai multe evaluări făcute de agenții
internaționale. Ca urmare, în Metarankingul universitar pe anii 2018 și 2019, care sintetizează
rezultatele a 9 rankinguri academice internaționale, UBB s-a plasat pe prima poziție din
totalul celor 54 de universități publice și 47 de universități private din România. De
asemenea, în Rankingul Shanghai 2019, ea s-a poziționat în intervalul 701-800, fiind prima
universitate din România din top. (Cf. https://news.ubbcluj.ro/ubb-prima-universitate-dinromania-din-top-shanghai-2019/).
La rândul ei, Facultatea de Litere a fost clasată, de QS World University Rankings by
Subject, în 2015 în rândul primelor 150-200 facultăţi de Filologie din lume; în anul 2016 a
urcat în rândul primelor 100-150 facultăți din lume; iar în 2017 și 2018 s-a aflat în rândul
primelor 200-250 facultăți din lume.
În 2019 Facultatea de Litere se afla pe locurile 401-450 pe categoria Arts and
Humanities în rankingul QS și în 201-250 în categoria Modern Languages. Acesta constituie
o recunoaștere internațională deplină a școlii filologice clujene. Această poziţie trebuie
menţinută şi consolidată prin întreaga activitate a conducerii, cadrelor didactice şi studenţilor
din facultate.

I. Activitatea didactică şi de predare
1. Studenţi.
Evoluţia situaţiei admiterii şi absolvirii a fost următoarea:
2016 Admişi: - Licenţă

424 buget + 403 taxă = 827 (față de 761 în 2015)

- Master
- Doctorat

123 buget + 16 taxă = 139 (față de 155 în 2015)
33 buget + 8 taxă = 41 (față de 39 în 2015)

2017 Admişi:

- Licenţă
- Master
- Doctorat

419 buget +410 taxă = 829
123 buget + 14 taxă = 137
română: 19 buget + 4 taxă = 23
maghiară: 12 buget + 1 taxă = 13

2018 Admişi:

- Licenţă
- Master
- Doctorat

423 buget +355 taxă = 778
140 buget + 41 taxă = 181
română: 17 buget + 0 taxă = 17
maghiară: 8 buget + 1 taxă = 9

2018 Admişi:

- Licenţă
- Master
- Doctorat

416 buget + 291 taxă = 707
147 buget + 35 taxă = 182
română: 12 buget + 1 bursă MEN = 13
maghiară: 6 buget + 1 taxă = 7

2. Specializări. Facultatea de Litere are un profil complex, ocupând, ca număr total de
specializări, locul II în ţară, după cele două facultăți filologice de la Universitatea din
Bucureşti: 24 licenţă (A şi B), 13 masterat, 2 şcoli doctorale.
• Licenţă
Structura programelor de licență de la Facultatea de Litere se regăsește, completă, în
ultimul HG, nr. 326/2019, cuprinzând Nomenclatorul domeniilor și specializărilor din UBB
în 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 724bis din 3.09.2019.
Toate programele au primit, în decursul acestui mandat, vizitele ARACIS de evaluare
periodică, care au confirmat Acreditarea cu grad de încredere ridicat. Aceste dosare au fost
elaborate în așa fel încât să respecte noile standarde ARACIS, cu toate modificările necesare
(nr. de ore pe semestru, introducerea semestrelor de practică, cuprinderea unui curs / model
de etică a cercetării etc.)
În cursul anului 2019, au fost pregătite dosarele pentru Evaluarea periodică, în 2020, a
programelor de licență:
O parte dintre acestea vor fi cuprinse într-un dosar complex de evaluare instituțională
a UBB: Limba și literatura norvegiană A, Limba și literatura ucraineană A, Limba și
literatura română A, Limba și literatura finlandeză A, Filologie clasică, Limba și literatura
coreeană, Literatură universală și comparată, Limba și literatura maghiară
(monospecializare), Etnologie maghiară, Limba și literatura maghiară și modernă (engleză,
franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă).
De asemenea, a fost pregătit dosarul pentru Autorizarea unui program de Portugheză
A, care urmează să primească vizita ARACIS în 2020.
În ultima parte a anului 2019, s-au refăcut dosarele pentru includerea tuturor
programelor facultății în Nomenclatorul ANC (ultimul Nomenclator, din 2015, cuprindea o
serie de lacune care urmează să fie corectate acum).

Se militează în continuare la MEC, prin Rectorat şi prin Convenţia decanilor
Facultăţilor de Litere, pentru reintroducerea dublei specializări (cu Geografie, Teologii etc.)

• Master
Structura programelor de master de la Facultatea de Litere se regăsește, completă, în
ultimul HG, nr. 326/2019, cuprinzând Nomenclatorul domeniilor și specializărilor din UBB
în 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 727bis din 4.09.2019.
Vizita ARACIS de evaluare periodică a acestor programe de master, desfășurată în
2019, a vizat întregul domeniu de studii masterale. Dosarul, elaborat de o echipă condusă de
dna conf. Fazakas Emese, a cuprins toate masterele facultății: Studii literare româneşti, Istoria
imaginilor – Istoria ideilor, Limba română în context romanic, Studii de lingvistică şi
literatură maghiară, Direcţii actuale în lingvistică, Studii culturale britanice, Studii irlandeze,
Literatură şi civilizaţie – dialog intercultural în spaţiul francofon, Germanistica în context
european, Comunicare multilingvă şi multiculturală, Masterat european de traductologie –
terminologie, Masterat european de interpretariat de conferinţă, Cultură şi societate – între
tradiţie şi modernitate. În cadrul vizitei, au fost evaluate, selectiv, programele de Studii
culturale (luna ianuarie), respectiv Studii de lingvistică şi literatură maghiară și Studii
culturale britanice (luna februarie). Vizita a confirmat Acreditarea cu grad încredere ridicat.
În 2019, CF a aprobat o Metodologie privind înființarea de noi mastere la Facultatea
de Litere. În baza ei vor fi depuse și discutate, în 2020, câteva propuneri de noi programe.
De asemenea, Ministerul Educației a inițiat o consultare a universităților pentru
acreditarea de mastere didactice. Dacă această măsură va fi aplicată, atunci facultatea va
trebui să discute posibilitatea și oportunitățile de creare de astfel de mastere.
• Doctorate
În acord cu Legea învăţământului, doctoratele din Litere sunt organizate în două şcoli
doctorale (de Studii lingvistice și literare şi de Hungarologie), ca departamente cu state de
funcţii proprii.
Pentru a menţine o capacitate crescută de a primi doctoranzi,
- s-au încheiat contracte de prelungire a activităţii cu profesorii emeriţi care au în
continuare doctoranzi la taxă (Mircea Muthu, G. G. Neamţu, Rodica Pop, Mihai Zdrenghea,
Yvonne Goga, Ştefan Oltean, Liana Pop, Ligia Stela Florea, Mircea Borcilă, Ștefan Borbély).
- au fost primite în şcoala doctorală cadre didactice care au luat abilitarea (Bianca
Bican, Anca Greere, Simona Jișa).
- au fost create posturi de secretar doctorand, pentru fiecare școală doctorală, spre a
veni în întîmpinarea noilor cerințe ale CSUD al UBB privitoare la administrarea acestor
programe de studii, pregătirea susținerilor (controale antiplagiat etc.).
- Institutul de studii doctorale al UBB, din care fac parte și cele două școli doctorale
de la Litere, a pregătit două dosare de acreditare, după un model ARACIS și după un model
MEN. Directorii celor două școli doctorale, ajutați de echipe de doctoranzi, au centralizat
informațiile și statisticile necesare, însă procedura nu a fost finalizată, se așteaptă să primim
în cursul anului 2020 o a treia Metodologie de evaluare.

• Evaluarea calității predării
În cursul acestui mandat au fost elaborate și puse în practică, în acord cu standardele
CEAC ale UBB, metodologiile pentru trei tipuri de evaluări ale calității predării:
- Evaluarea intercolegială
- Evaluarea de către conducerea facultății
- Evaluarea de către studenți
Procedurile, formularele și rezultatele acestor evaluări anuale se regăsesc pe siteul
universitărții.
3. Politica de cadre
Pentru a îmbunătăţi / întineri structura de personal a facultăţii, au fost organizate
sesiuni de concursuri pe posturi astfel:
2015-2016
Sem I: 1 profesor + 2 conferenţiari + 4 lectori + 6 asistenţi
Sem II: 1 profesor + 2 conferenţiari + 2 lectori + 2 asistenţi
Total: 2 profesori, 4 conferenţiari, 6 lectori, 18 asistenţi
2016-2017
Sem. 1: 1 prof. + 5 lectori + 4 asistenți
Sem. 2: 1 prof. + 5 lectori + 1 asistent
Total: 2 profesori, 10 lectori, 5 asistenţi
2017-2018
Sem. 1: 1 conferențiar + 6 lectori + 2 asistenți
Sem. 2: 4 lectori +2 asistenți
Total: 1 conferenţiar, 10 lectori, 4 asistenţi
2018-2019
Sem. 1: 1 conferențiar + 4 lectori
Sem. 2: 1 lector
Total: 1 conferențiar + 5 lectori
Total general: 4 profesori, 6 conferenţiari, 31 lectori, 27 asistenţi
Se poate aprecia că am avut un număr rezonabil de concursuri pe posturi şi o bună
proporţie a gradelor didactice, reflectând structura de vârstă a facultăţii.
II. Cercetare
Deoarece Universitatea Babeş-Bolyai este clasificată de MEN ca o universitate de
predare şi cercetare avansată, activitatea de cercetare şi publicare are o deosebită importanţă
atât pentru finanţarea facultăţii, cât şi pentru prestigiul ei. Potrivit sintezei rezultatelor
cercetării din 2019, se constată o creștere substanțială a aproape tuturor indicatorilor majori și
capacitatea facultății de a se impune în categorii recent introduse în măsurarea impactului
activității științifice și artistice. Această stare de fapt se datorează parțial și impactului

extraordinar pe care l-a avut fondul intern de dezvoltare din 2017 (care a fost redistribuit
parțial și în 2018) și a fost investit în activități științifice și dezvoltarea infrastructurii de
cercetare. Totodată se constată și o descreștere a publicațiilor necotate și neindexate în baze
de date naționale și internaționale, ceea ce e o consecință directă a noilor politici de cercetare
atât la nivelul UBB, cât și la nivelul facultății.
Sinteza 2016-2019
Articole 1226
•
•
•
•
•

116 Articole publicate în reviste indexate Web of Science / ISI
82 Articole publicate în reviste indexate Scopus
699 Articole publicate în reviste indexate BDI
232 Articole publicate în reviste neindexate BDI
222 Articole publicate în reviste indexate ERIH PLUS

Cărți 130
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 Cărti publicate in edituri din străinătate recunoscute
5 Cărti publicate in alte edituri din străinătate
67 Cărti publicate in edituri nationale recunoscute
29 Cărti publicate in alte edituri nationale
498 Capitole - Studii
235 Capitole / Studii publicate in edituri din străinătate recunoscute
24 Capitole / Studii publicate in alte edituri din străinătate
188 Capitole / Studii publicate in edituri nationale recunoscute
51 Capitole / Studii publicate in alte edituri nationale
424 Lucrari publicate in volume ale conferintelor

Participări la conferințe
•

54 Conferinţe ştiinţifice internaţionale cotate Web of Science / ISI şi societăţi profesionale

•
•
•
•
•

internaţionale
210 Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, ISBN, indexate BDI
95 Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, neindexate BDI
65 Conferinţe ştiinţifice naţionale
234 Organizare conferinte internationale
157 Organizare conferinte nationale

Editare de volume 174
•
•

75 Editare - coordonare volume internationale
99 Editare - coordonare volume nationale

Traduceri 91
•
•
•
•
•
•

27 Traduceri publicate in edituri internationale recunoscute
4 Traduceri publicate in alte edituri internationale
42 Traduceri publicate in edituri nationale recunoscute
18 Traduceri publicate in alte edituri nationale
59 Proiecte institutionale
64 Premii nationale

•
•
•
•
•
•
•

25 Premii internationale
6 Reprezentari in academii nationale
8 Reprezentari in academii internationale
35 Reprezentari in organizatii nationale
40 Reprezentari in organizatii internationale
4 Profesuri nationale
18 Profesuri internationale

Conferinte stiintifice invitate 776
•
•

298 Conferinte stiintifice invitate nationale
478 Conferinte stiintifice invitate internationale

Membership
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

51 Membri in colective editoriale
29 Membri in colective editoriale nationale
22 Membri in colective editoriale internationale
66 Referenti in colective editoriale
29 Referenti in colective editoriale nationale
37 Referenti in colective editoriale internationale
205 Membri in comisii doctorale
191 Membri in comisii doctorale nationale
14 Membri in comisii doctorale internationale
31 Membri in organizatii profesionale
11 Membri in organizatii profesionale nationale
20 Membri in organizatii profesionale internationale

2. Centre de cercetare
Centre acreditate la nivelul UBB:
•
•
•
•
•
•
•

Centrul de Cercetare a Imaginarului PHANTASMA – Membră a Institutului STAR
UBB
Centrul de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan (CCRBC)
Centrul pentru Industriile Limbii
Centrul de Istoria Cărții și a Textelor (CODEX)
Centrul de Lingvistică Romanică și Analiza Discursului (CLRAD)
Centrul de Pragmatici ale Comunicării (CPC)
Centrul de Studii de Literatură Belgiană de Limbă Franceză (CELBLF)

Centre acreditate la nivelul Facultății de Litere:
•
•
•
•
•
•

Centrul de Limbi Moderne ALPHA
Centrul de Cercetări Literare și Enciclopedice (CCLE)
Centrul de Studiere a Romanului Francez Actual (CERFA)
Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE)
Centrul de Cercetare Res Litteraria Transylvaniae Vetus
Centrul de studii japoneze Sembazuru (acreditat în cursul anului 2019)

Toate centrele au organizat diverse conferinţe, sesiuni, colocvii, mese rotunde,
dezbateri, întâlniri, et. Activitatea lor se regăseşte în planurile operaţionale ale
departamentelor şi parţial pe siteul Facultăţii, la rubrica Evenimente

3. Publicații ale facultăţii
• Reviste acreditate în baze internaționale de date
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Philologia (ISI Clarivate Analytics, ERIH+,
CEEOL, EBSCO)
Caietele Echinox (ISI Clarivate Analytics, ERIH+, CEEOL, EBSCO, MLA
International Bibliography)
Metacritic Journal (ISI Clarivate Analytics, ERIH+, Scopus, CEEOL)
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (ERIH+)
Synergies (FABULA)
Revue Internationale d'Etudes en Langues Modernes Appliquées - RIELMA
Hungarian Studies Yearbook (SCIENDO / de Gruyter)
• Altele
Echinox
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve (Anuarul Centrului Kriza János)
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Amprente. Tineri cercetători despre
cultura populară)
Germanistik als europäische Kulturwissenschaft. Beiträge des Lehrstuhls für deutsche
Sprache und Literatur Babeş-Bolyai Universität Cluj-Napoca-Klausenburg-Kolosvar

4. Granturi.
• ROSE. În perioada 2017-2019 Facultatea de Litere a organizat mai multe ediții ale
școlii de vară Cluj Letters Summer School, program finanțată prin Schema de Granturi pentru
Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) administrat de
M.E.N.–U.M.P.F.E. Obiectivul principal al proiectului este acela de a încuraja și de a sprijini
elevii aflați în clasele terminale ale liceului (în special cei aflați în situații defavorizate social)
să-și finalizeze studiile cu succes, continuând apoi formarea lor educațională printr-un
parcurs universitar. Edițiile au implicat în medie câte 125 de persoane: 75 de elevi
participanți (proveniți din 8 județe), însoțiți de 10 profesori de la liceele de proveniență, 25 de
persoane din personalul facultății/universității (cadre didactice și personal administrativ,
implicați în activitățile de management și implementare ale proiectului), precum și 10
studenți din Consiliul Studențesc al facultății. În 2019 s-a depus dosarul pentru programul
ROSE 2.
• În 15 martie 2018 a început implementarea proiectului UEFISCDI în programul Idei
Complexe, Callul Patrimoniu și Identitate Culturală 2017, cu titlul ”Enciclopedia

imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice” (director
general: Prof. Corin Braga). Programul prevede realizarea a cinci volume de enciclopedie
(Patrimoniu și imaginar lingvistic, Imaginar literar, Imaginar istoric, Imaginar religios și
Imaginar și Patrimoniu artistic), de către cinci echipe de cercetători de câte 20 de membri
dintr-un consorțiu format din Universitatea Babeș-Bolyai (Facultățile de Litere, IstorieFilosofie, Teatru și Televiziunii, Teologie ortodoxă, greco-catolică, catolică și reformată),
Institutul Sextil Pușcariu de Lingvistică și Istorie Literară și Facultatea de Arte Plastice din
București. Programul se află actualmente în faza de finalizare (el se va încheia la 30 august
2020), urmând ca în cursul anului 2020 cele 5 volume să apară la editura Polirom.
5. Premiile universității și ale facultății
2018
Premii UBB
- pentru excelență în cercetare: lect. univ. dr. Simona Jișa
- pentru excelență în predare: lect. univ. dr. Andreea Bugiac
Premiile facultății
- pentru excelență în cercetare:
Conf. univ. dr. Berszán István
Prof. univ. dr. Ștefan Borbély
Conf. univ. dr. Diana Cotrău
Lect. univ. dr. Ioan Herbil
Lect. univ. dr. Mihaela Herbil
Lect. univ. dr. Liana Muthu
Conf. univ. dr. Daniela Vladu
- pentru excelență în management universitar / profesorul facultății : prof. univ. dr. habil.
Rodica Frențiu
2019
Premii UBB
- pentru excelență în cercetare: prof. univ. dr. Ioana Bican, prof. univ dr. Ruxandra Cesereanu
- pentru excelență în predare: conf. univ. dr. Balázs Imre József, Conf. univ. dr. Daniela
Vladu

Premiile facultății
- pentru excelență în cercetare:
Acad. Prof. univ. dr. Gábor Csilla
Conf. univ. dr. habil. Adrian Chircu
- pentru excelență în predare:
lect. univ. dr. Maria Ștefănescu
dl. lect. univ. dr. Ioana Herbil
5. Sesiuni ştiinţifice ale studenţilor
Organizate de Facultatea de Litere
• mai 2016: în cadrul celor 25 de secţiuni ale sesiunii ştiinţifice a studenților au
participat 235 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, dintre care 135 au fost distinşi cu premii
şi menţiuni.
• 12 mai 2017: în cadrul celor 25 de secţiuni ale sesiunii ştiinţifice a studenților au
participat 227 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, dintre care 92 au fost distinşi cu premii şi
menţiuni.
• 18 mai 2018: în cadrul celor 23 de secţiuni ale sesiunii ştiinţifice a studenților au
participat 199 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, dintre care 78 au fost distinşi cu premii şi
menţiuni.
• mai 2019: în cadrul celor 28 de secţiuni ale sesiunii ştiinţifice a studenților au
participat 260 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, dintre care 84 au fost distinşi cu premii şi
menţiuni. În urma regândirii formatului sesiunii științifice anuale se constată creșterea
numărului participanților, dar și apariția unor noi secțiuni și domenii.

SECŢIUNILE SESIUNII

LIMBA ROMÂNĂ ȘI LINGVISTICĂ GENERALĂ
LITERATURĂ ROMÂNĂ
LITERATURĂ COMPARATĂ
LITERATURĂ MAGHIARĂ VECHE
LITERATURĂ MAGHIARĂ CLASICĂ
LITERATURĂ MAGHIARĂ CONTEMPORANĂ ȘI

2017
Lucrări pe
secțiuni
10
6
10
4
10
17

2018
Lucrări pe
secțiuni
4
9
13
5
7
12

2019
Lucrări pe
secțiuni
8+6
9+11
13
2
8
17

TEORIA LITERATURII
LIMBĂ MAGHIARĂ ȘI LINGVISTICĂ GENERALĂ
ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE MAGHIARĂ
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ GERMANĂ
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ
LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ. CULTURĂ ȘI
CIVILIZAȚIE SLAVĂ
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ SPANIOLĂ
STUDII NORDICE
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ FINLANDEZĂ
LIMBI MODERNE APLICATE (licență/master)
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ENGLEZĂ – nivel licență
I, II
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ENGLEZĂ – nivel licență
III, nivel masterat
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ITALIANĂ
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ JAPONEZĂ
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ COREEANĂ
LIMBĂ ȘI LITERATURĂ CHINEZĂ
LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ
ŞCOALA DOCTORALĂ DE HUNGAROLOGIE
ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII LITERARE ȘI
LINGVISTICE

12
11
10
8+8
10+11

5
4
11
7
8

5
10
7
12

7
1
6
4
10

5
6
8
10/7
7

5
9
8
11
11

6

9

11

7
5
9
2

10
3
6
3

17
26

18
18

11
16
3
2
21
16
20

Decanatul Facultății de Litere susține socializarea științifică a noilor generații de
filologi prin regândirea și reînnoirea acestei manifestări. Începând din 2017, Sesiunea
științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor a fost introdusă prin conferințe
metodologice scurte despre pregătirea și articularea cercetării științifice. Aceste conferințe se
adresează nu numai participanților sesiunii științifice, ci tuturor studenților, masteranzilor sau
doctoranzilor care se pregătesc pentru finalizarea lucrării de licență sau de disertație.
Participare la Sesiuni științifice organizate de Universitatea din București
(BestLetters), Universitatea ”Al. Ioan Cuza” din Iași și Universitatea ”Lucian Blaga”
din Sibiu
• în anul 2017, 9 studenți ai Facultății de Litere au participat la aceste sesiuni aducând 7
premii.
• în anul 2018, 11 studenți ai Facultății de Litere au participat la aceste sesiuni aducând 8
premii.
• în anul 2019, 7 studenți ai Facultății de Litere au participat la aceste sesiunei aducând 5
premii.

• În toți acești ani, Decanatul a premiat studenții și doctoranzii care obținuseră premii
naționale și internaționale pentru activitatea lor de cercetare prin sponsorizări generoase de la
edituri de prestigiu (Casa Cărții de Știință, Humanitas, Art, Polirom).

6. Burse
Burse de
merit

Burse de studiu

Burse sociale

Total

2016

Burse de
performanţă
ştiinţifică
6

86

418

148

658

2017
Sem. I
Sem. II

4
4

41
42

241
242

153
126

4 + 435
4 + 410

2018
Sem. I
Sem. II

4
4

62
38

242
257

126
162

4 + 430
4 + 457

2019
Sem. I
Sem. II

2
2

38
39

257
262

162
166

2+457
2+467

III. Relaţii internaţionale
În timpul celor patru ani, 2016-2019, numărul de acorduri și colaborări a crescut
permanent, situația actuală fiind următoarea:
1. Acorduri interuniversitare:
- număr de acorduri: 44;
- mobilităţi cadre didactice şi studenţeşti, doctorate în co-tutelă, trimiterea unor lectori
pe învăţămînt modular, cercetare, organizare conferinţe, publicaţii, colaborare în reţele şi
proiecte internaţionale trimitere de cărţi etc.);
2. Programul Erasmus +
Numărul de acorduri:
Erasmus+ UE: în continuă creștere – cca 230
Erasmus+ cu ţări partenere, doar pentru Facultatea de Litere: 6 (SUA, Mexic, Canada,
Japonia, Brazilia, Rusia).

- au fost semnate noi acorduri Erasmus+ UE și extinse acorduri deja existente cu
universități din: Spania, Italia, Ungaria, Franța, Polonia etc.
- în ultimele două luni ale anului 2019 am semnat un addendum valabil un an cu un
număr semnificativ de universități cu care expiră acordurile în 2020, pentru a nu periclita
plecarea studenților și a cadrelor didactice înainte de apariția platformei noului program
Erasmus.
- Traineeship-urile devin o componentă importantă a mobilităţilor Erasmus şi sunt
asociabile cu stagii de practica profesională, astfel încât au fost deja semnate acorduri cu
diferite instituții și firme.
Mobilități: datorită creșterii constante din ultimii ani, în 2019, am obținut triplarea numărului
de mobilități UE de predare și staff training față de anul 2018, ajungând astfel la 65 de
mobilități, la care se adaugă 8 mobilități NON UE în Canada, Mexic, Maroc, Rusia. De
asemenea, au intervenit schimbări majore și la nivelul mobilităților studențești, în acest caz
eliminându-se complet locurile limitate prin distribuire și obținând, teoretic, atâtea mobilități
câte sunt prevăzute în cele peste 200 de acorduri existente.
3. Programul CEEPUS
Se derulează activitățile programelor în curs.
4. Au fost efectuate numeroase vizite oficiale la Facultatea de Litere (de la diverse
universităţi, institute de cultură şi ambasade): Franța, Coreea, Italia, Germania, Finlanda,
Japonia, Irlanda, Portugalia, Norvegia, Federația Rusă, Kazasthan, Spania, China, Maroc,
Vietnam etc.
5. Lectori străini
2016-2018 – 11: Italia, Franţa, Austria, Germania, Ungaria, Polonia, Coreea, China, Finlanda,
Norvegia.
2019 – 10: Italia, Austria, Germania, Ungaria, Polonia, Coreea, China, Finlanda, Norvegia.

6. S-a acordat Titlul de Doctor Honoris Causa lui
- Franco Moretti (octombrie 2016)
- Kiberd Declan (noiembrie 2017)
- Mircea Cărtărescu (octombrie 2018)
- Eginald Schlattner (noiembrie 2018)
- Krasznahorkai László (martie 2019)
și Titlul de Profesor Honoris Causa lui
- Prof. Dávid Gyula (mai 2018)

IV. Management, administraţie, finanţe
1. Informatizare
• A avut loc renovarea completă a rețelei informatice la nivelul Facultății de Litere și
instalarea unui sistem performant de wi-fi cu puncte de acces în toată clădirea facultății:
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Brand

CodProdus

Allied

AT-GS950/24

Allied
Allied
Allied
Allied
Ubiquiti
Deviz
lucrari

8

Produs

24 port 10/100/1000TX WebSmart switch with 4 x 100/1000
SFP bays (Eco version)
24 port 10/100/1000TX unmanaged switch with internal power
AT-GS910/24
supply
16 port 10/100/1000TX unmanaged switch with internal power
AT-GS910/16
supply
SFP Pluggable Optical Module, 1000LX, 2km, Multi mode,
AT-SPEX
Dual fiber [Tx=1310,Rx=1310], LC conn. (0 to 70°C)
48 port 10/100/1000TX WebSmart switch with 4 x 100/1000
AT-GS950/48-50
SFP bays
AP Pro
UAP-AC-PRO
Manopera
Cablare retea AP-uri
Materiale

Necesare cablare AP-uri

Servicii

Configurare AP-uri și echipamente rețea

• A fost finalizată și urcată pe site noua pagină web a Facultății de Litere la standarde
internaționale.
• A avut loc trecerea tuturor informaţiilor importante pe siteul UBB Academic Info:
Managementul cercetării, planuri şi syllabi, cataloage, evaluarea profesorilor etc.
• UBB a reînnoit abonamentul la complexul de baze de date ANELIS. De asemenea,
s-a constituit Depozitul Național ANELIS +, care cuprinde o selecție a celor mai accesate
reviste Science Direct Freedom Collection 2009-2015, și în jur de 2000 cărți electronice
fulltext Elsevier, Springer, Wiley, pe domenii diverse, din care 1573 sunt cărți Elsevier.

2. Investiţii
2016
- Au fost finalizate lucrările pentru sporirea securității în clădire: au fost instalate camere de
supraveghere, au fost schimbate încuietorile la uși, a fost construită o nouă cabină a
portarului, a fost instalat un nou sistem de intrare pe poarta din spate pe bază de cartelă și
număr telefonic.

- În primăvara lui 2016 au fost semnalate deficiența în funcționarea centrale termice a clădirii
și practic îmbătrânirea ei. În cursul lunilor octombrie și noiembrie a fost instalată o centrală
termică nouă, informatizată.
- Lucrări de reparaţie a clădirii constând în zugrăveli, schimbarea pardoselii în sălile 110 şi
130.
- Prin fondul de dezvoltare instituțională, precum și din bugetul a diverse proiecte și granturi,
departamentele au achiziționat diverse aparaturi (imprimante, videoproiectoare etc.)
2017
• Lucrări de reparații:
- zugrăvirea holului de la parter corp A, holurile și casa scărilor din corpul B al clădirii;
- reparații la acoperișul clădirii;
- schimbarea pardoselii în sălile 110 şi 130.
• Dotări:
- achiziționarea și montarea a 6 videoproiectoare;
- achiziționarea a 3 multifuncționale;
- dotarea sălilor Brassai, Eminescu, Coșbuc, Shakespeare și 203, cu sistem multimedia
compus din: ecran proiecţie, videoproiector suspendat, amplificator boxe și microfoane;
- achiziționarea a
- înlocuirea tuturor calculatoarelor din cadrul Secretariatului;
- achiziționarea în cadrul proiectului ROSE a unui laptop și a unui copiator CANON,
necesare desfașurării activităților din cadrul proiectului;
- retehnologizarea rețelei de internet și instalarea unui sistem integrat WI-FI, reușind astfel
să facem posibilă conectarea la internet din orice punct al clădirii.
• Din Fondul de Dezvoltare Instituțională:
- 26 de calculatoare și laptopuri pentru diverse departamente
- Proiectoare de nouă generație și / sau sisteme de audio pentru o parte din sălile Facultății de
Litere. Acest proces de retehnologizare va fi finalizată cel mai târziu în martie, iar în acel
moment toate sălile vor fi dotate cu proiectoare (și în unele cazuri, tehnologie audio)
2018
• Lucrări de reparații:
- zugrăvirea, mobilarea și transformarea Laboratorului de informatică în sală de curs. ;
- reparații la acoperișul clădirii;
• Dotări:
- achiziționarea și montarea a 3 videoproiectoare;
- achiziționarea a 2 multifuncționale;
- dotarea sălilor Coșbuc, Auger, 203 și 202, cu sistem multimedia compus din: ecran
proiecţie, videoproiector suspendat, amplificator boxe și microfoane;
- înlocuirea tuturor calculatoarelor din cadrul Secretariatului;
- achiziționarea în cadrul proiectului ROSE a 4 laptopuri, necesare desfășurării activităților
din cadrul proiectului;
- modernizarea și upgradarea paginii Web a facultății
• Din Fondul de Dezvoltare Instituțională:
- 4 calculatoare și laptopuri pentru diverse departamente
- 2 multifuncționale și 4 imprimante

- Proiectoare de nouă generație și / sau sisteme de audio pentru o parte din sălile Facultății de
Litere. În urma acestui proces de retehnologizare, în acest moment, aproape toate sălile sunt
dotate cu videoproiectoare (și în unele cazuri, tehnologie audio).
2019
• Lucrări de reparații:
- zugrăvirea, mobilarea și amenajarea biroului Școlii doctorale de lingvistică;
- zugrăvirea, rașchetarea și lăcuirea pardoselii sălii Puskin;
- zugrăvirea, amenajarea și transformarea sălii Ovidiu în spațiu destinat secretariatului de
limbă engleză, spaniolă și master;
- zugrăvirea, înlocuirea pardosealii cu PVC tarket la Biblioteca Maghiară și cabinetul 120;
- igienizarea sălii 203;
- zugrăvirea, montarea și rașchetarea parchetului în laboratorul de informatică L2 LMA;
- înlocuire canalizare subsol corpul A (atelier tâmplărie, hol, laborator informatica-LMA).
- înlocuirea arborilor rupți de pe aleea din curtea interioară
• Dotări:
- achiziționarea și montarea a 2 videoproiectoare;
- achiziționarea unei multifuncționale și a unei imprimante;
- achiziționarea unui notebook;
- dotarea sălii 203 și sălii Lenau cu sistem multimedia compus din: ecran proiecţie,
videoproiector suspendat, amplificator boxe și microfoane;
- achiziționarea și montarea unor microfoane în sala Blaga și sala 37;
- achiziționarea în cadrul proiectului ROSE a 4 laptopuri, necesare desfășurării activităților
din cadrul proiectului;
- achiziționarea unor HDD de capacitate mare și transferarea pe acestea a bazei de date de pe
calculatoarele din secretariat;
- dotarea apartamentului lectorului străin finlandez cu aragaz;
- achiziționarea unor elemente de socializare ( mobilier) pe holul etajului I, corp A

3. Balanţa bugetară
Balanța anului 2018 (sold la 01.01.2019):

- 6.944.407 lei

Venituri 2019
Alocația bugetară
Venituri extrabugetare (taxe lei și valută)
Deconturi cu alte facultăți

16.678.481 lei
13.183.925 lei
2.766.883 lei
727.673 lei

Cheltuieli 2019
Salarii
Altele (cheltuieli materiale, reparații curente,
dotări, ARACIS etc.)
Cheltuieli din FDI (dotări, deplasări conferințe)
Cheltuieli valută (deplasări, salarii lectori străini,
contribuție încasări către MEN)

21.235.102 lei
20.289.657 lei
828.943 lei
17.997 lei
98.505 lei

Balanța anului 2019
Balanța totală (01.01.2020) inclusiv istoric

- 4.556.621 lei
- 11.501.028 lei

Deficitul înregistrat la finele anului 2019 (și al întregului mandat 2016-2019) a fost
determinat în cea mai mare măsură de creșterile salariale. Cheltuielile salariale au reprezentat
cca. 95,54 % din totalul cheltuielilor efectuate în cursul anului. Deși a crescut alocația
bugetară pe SEU, veniturile proprii ale facultății nu au fost suficiente pentru a compensa
diferența necesară acoperirii cheltuielilor cu creșterea salariilor.

Prodecani,
Prof. Ioana Bican
Conf. Dorin Chira
Conf. Monica Fekete
Conf. Szabó Levente
Administrator Peter Sandor
Decan
Prof. Corin Braga

