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1. Misiunea și obiectivele Departamentului de Limbă și Literatură

 Departamentul de Limbă și Literatură urmărește deopotrivă încadrarea în misiunea 

universității precum și alinierea la cele mai înalte standarde ale sistemului de educație 

superioară românești. 

 Misiunea primordială a departamentului este de natură didactică, de formare a 

unor specialişti de înaltă calificare. Absolvenţii noştri pot profesa în învăţământul 

pre- şi universitar (bineînţeles, cu condiţia absolvirii modulului pedagogic, respectiv 

a înscrierii în programele masterale şi doctorale), se pot angaja în domeniul presei 

electronice şi scrise, pot lucra ca traducători în cadrul unor edituri, interpreţi la firme 

de stat sau private, se pot angaja în sfera politică sau în organizaţiile non-



guvernamentale, pot deveni funcţionari publici şi de stat, consilieri, cercetători etc. 

Astfel formarea unor specialişti de înaltă calificare este principala preocupare a 

departamentului nostru. Alinierea la standardele europene a procesului de 

învăţământ se realizează prin îmbinarea teoretică si practică  a misiunii didactice cu 

cea de cercetare ştiinţifică. Misiunea de cercetare se realizează contribuind prin 

rezultatele obţinute la dezvoltarea ştiinţelor filologice în general, şi a cunoştinţelor 

privind limba și literatura engleză în special. Atât cadrele didactice cât şi studenţii 

sunt sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite programe de cercetare ştiinţifică, 

simpozioane, conferinţe ştiinţifice, atât pe plan individual cât şi pe plan colectiv. 

 Departamentul de Limbă și Literatură pune un accent deosebit pe latura 

practică a procesului educativ, materializat atât pe planul stagiilor de practică 

profesională cât și în cel al activităților extracuriculare permanente oferite 

studenților. În contextul unei educații centrate pe student, departamentul 

promovează implicarea acestora în toate activitățile departamentului (cercetare 

științifică materializată în prezentarea rezultatelor cercetării la conferința științifică 

anuală a studenților, wokshopuri și ateliere prin invitarea unor specialiști cu 

reputație internațională, încurajarea studenților la participarea de programe de 

mobilitate Erasmus, de educație și practică profesională). 

 Departamentul de Limbă și Literatură contribuie din plin la diversificarea şi 

îmbogăţirea ofertei educaţionale a universităţii, într-un mediu academic care îşi 

propune promovarea valorilor creştine. 

 Făcând parte dintr-o universitate ce îşi asumă caracterul creştin, este de la sine 

înţeles faptul că unul din obiectivele noastre prioritare este transmiterea tradiţiei 

culturale europene, iar prin promovarea cercetării ştiinţifice atât la nivelul cadrelor 

didactice, cât şi al studenţilor, ne propunem să contribuim la continuarea acestei 

tradiţii, asigurând supravieţuirea ei tocmai înnoind-o şi depăşind-o astfel. 

Procesul educaţional în universitatea noastră decurge în spirit ecumenic, 

pentru a forma tineri care pe lângă faptul că vor fi continuatori ai celor mai bune 

tradiţii vor putea contribui în mod activ la realizarea unui adevărat spirit al 

înţelegerii, la dezamorsarea tensiunilor interetnice şi interconfesionale din societate. 

unor comunităţi 

 



Scopurile și obiectivele Departamentul de Limbă și Literatură din cadrul 

Universității Creștine Partium 

 

Departamentul de Limbă și Literatură urmărește dobândirea de către student a 

competenţelor profesionale şi transversale în vigoare, prin intermediul disciplinelor 

cuprinse în planurile de învăţământ. 

Printre obiectivele particulare ale specializărilor care funcționează în cadrul 

departamentului se numără: însuşirea de către studenţi a acelor cunoştinţe teoretice 

şi practice, precum şi dobândirea unor abilităţi şi competenţe, care sporesc gradul 

inserţiei absolvenţilor pe piaţa de muncă, încurajarea creativităţii, a mobilităţii, a 

abilităţii de lucru în echipă, a responsabilităţii şi sensibilităţii sociale, a toleranţei, a 

spiritului întreprinzător. 

Planurile de învăţământ sunt astfel concepute încât să asigure dobândirea unor 

deprinderi şi competenţe în profilul specializării. 

 

2. Programe de studii 

 

 În cadrul Departamentului de Limbă și Literatură funcționează programe 

educaționale în domeniul fundamental de Limbă și Literatură, după cum urmează:  

 

Nr. Denumirea programului de studii 

1. Limba și literatura engleză BA 

2. Limba și literatura germană BA 

3. Limba și literatura maghiară BA 

4. Limba și literatura engleză - Limba și literatura 

germană BA 

5. Limba și literatura maghiară - Limba și literatura 

engleză BA 

6. Multilingvism și multiculturalitate MA 

 

Situația evaluării periodice ARACIS: 

Nr. Denumirea programului de studii Statut Anul ultimei evaluări 

1. Limba și literatura engleză BA Acreditat cu 

încredere 

2014 

2. Limba și literatura germană BA Acreditat cu 

încredere 

2012 

3. Limba și literatura maghiară BA Acreditat cu 

încredere 

2016 



4. Limba și literatura engleză - Limba și 

literatura germană BA 

Autorizat 

(funcționare 

provizorie) 

2013 

5. Limba și literatura maghiară - Limba 

și literatura engleză BA 

Autorizat 

(funcționare 

provizorie) 

2013 

6. Multilingvism și multiculturalitate 

MA 

Acreditat cu 

încredere 

2009 

 

Observații 

 În anul universitar 2018-2019, departamentul va iniția solicitarea către ARACIS a 

evaluării periodice pentru programul  de studiu Limba și literatura engleză (BA), 

Limba și literatura germană (BA), Limba și literatura engleză - Limba și literatura 

germană (BA), Limba și literatura maghiară - Limba și literatura engleză (BA)  

respectiv pentru domeniul de masterat Multilingvism și multiculturalitate. 

 

3. Personal didactic 

 În statul de funcții al Departamentului de Limbă și Literatură pentru anul 

universitar 2017/18 există 38 de posturi, acoperite de 19 cadre didactice titulare și 14 

cadre asociate.  

Lista personalului didactic titular: 

Nr. Numele și prenumele Titlul Colectivul 

1.  Balázs Géza prof. univ. dr.  MA 

2.  Bánffi-Benedek Andrea-

Krisztina 

conf. univ. dr. GE 

3.  Boszák Gizella conf. univ. dr. GE 

4.  János Szabolcs conf. univ. dr. GE; MA 

5.  Magyari Sára-Tünde conf. univ. dr. MA 

6.  Maior Enikő-Irina conf. univ. dr. LMA, EN 

7.  Popescu Dan-Horatiu conf. univ. dr. EN 

8.  Varga Péter conf. univ. dr. MM 

9.  Boka János László conf. univ. dr. MA; MM 

10.  Albu-Balogh Andrea lect. univ. dr. MA 

11.  Bartha Krisztina lect. univ. dr. MA 

12.  Bökös Borbála lect. univ. dr. EN 

13.  Borbély Iuliana lect. univ. dr. EN 

14.  János Eszter-Szidónia lect. univ. dr. GE 

15.  Nagy Ágota Kinga lect. univ. dr. GE 

16.  Pop Antonia-Teodora lect. univ. dr. LMA 



17.  Pop Titus lect. univ. dr. EN 

18.  Veres Ottilia-Mária lect. univ. dr. EN 

19.  Verók Attila lect. univ. dr. MA 

 

Lista personalului didactic asociat: 

Nr. Numele și prenumele Titlul Colectivul Instituția unde are 

norma de bază 

1.  Gaál-Szabó Péter conf. univ. dr.  MM Univ. Reformată 

Debrecen 

2.  Antal Balázs lect. univ. dr.  MA, MM Univ. Nyíregyháza 

3.  Dragoș Calin Dan lect. univ. dr. EN - 

4.  Hevesi Zoltán lect. univ. dr. MA, MM - 

5.  Antal János asist. univ. drd. EN - 

6.  Ardelean Timea-

Krisztina 

asist. univ. drd. LMA - 

7.  Izsák Hajnalka asist. univ. drd. LMA  

8.  Karászi Zsuzsanna asist. univ. drd. MA  

9.  Kraus Andrea asist. univ. drd. GE  

10.  Nyári Rudolf asist. univ. drd. EN  

11.  Stoicu-Crișan Renáta-

Alice 

asist. univ. drd. GE  

12.  Szabó Roland-Attila asist. univ. drd. EN, LMA  

13.  Tolnay István asist. univ. drd. LMA  

14.  Varga Zsuzsa asist. univ. drd. MA  

 

Situația statistică a cadrelor didactice titulare: 

 nr. % 

prof. univ. 1 5.26 

conf. univ. 8 42.15 

lect. univ. 10 52.63 

TOTAL 19 100 

 

 Situația statistică a posturilor: 

 nr. % 

prof. 2 5.26 

conf. 11 28.94 

lect. 18 47.36 

asist. 7 18.42 

TOTAL 38 100 

 

 

Observații 



1. Departamentul de Limbă și Literatură dispune de un număr suficient de cadre 

didactice titularizate în învățământul superior conform legii pentru îndeplinirea 

standardelor ARACIS pentru toate specializările BA și MA. 

2. Se constată o pondere relativ mare a profesorilor și conferențiarilor universitari 

titulari la unele specializări, dar mai ales lipsa asistenților universitari titularizați.  

3. Luând în considerare faptul, că pentru 38 de posturi didactice departamentul 

dispune de 9 titulari profesori și conferențiari, este necesară scoaterea la concurs a mai 

multor posturi de asistent și lector universitar. 

4. Studenți 

 Numărul studenților din cadrul Departamentului de Limbă și Literatură 

înmatriculați în anul universitar 2017/18: 

Nr. Programul de studii An I An II An III 

1. Limba și literatura engleză BA 19 15 20 

2. Limba și literatura germană BA 13 12 13 

3. Limba și literatura maghiară BA 16 12 12 

4. 
Limba și literatura engleză - 

Limba și literatura germană BA 
4 - 2 

5. 
Limba și literatura maghiară - 

Limba și literatura engleză BA 
3 - 2 

6 
Multilingvism și multiculturalitate 

MA 
17 20 - 

 

Gradul de finalizare a studiilor - promoția 2018: 

Programul de studiu de 

licenţă 

Anul 

universitar 

Nr. 

absolvenţi 

Nr. 

studenţilor 

înscrişi la 

licenţă 

Nr. 

studenţilor 

admişi 

Promo-

vabilitate 

(%) 

Limba și literatura 

engleză BA 

2017/2018 10 9 9 100% 

Limba și literatura 

germană BA 

2017/2018 12 12+1(2016) 11+1(2016) 92,30% 

Limba și literatura 

maghiară BA 

2017/2018 

9 

8 

+1 (2017) 

+1 (2016) 

+1 (2013) 

8 

+1 (2017) 

+1 (2016) 

+1 (2013) 

100% 

Limba și literatura 

engleză - Limba și 

literatura germană BA 

2017/2018 2 2 2 100% 

Limba și literatura 2017/2018 5 4 4 100% 



maghiară - Limba și 

literatura engleză BA 

Multilingvism și 

multiculturalitate MA 

2017/2018 16 12+2 (2017) 12+2 (2017) 100% 

 

5. Programe pentru reducerea abandonului școlar și creșterea 

popularității specializărilor 

În cadrul Departamentului de Limbă și Literatură se desfășoară diferite activități în 

vederea creșterii calității activităților educative și de cercetare, a motivării și stimulării 

studenților, precum și a dezvoltării spiritului comunitar. 

 

Activități: 

1.  Mentorat, tutoriat permanent 

2.  Zile informative pentru studenții admiși anual 

3.  Teambuilding semestrial 

4.  Cursuri, workshop-uri pentru studenți semestrial 

5.  Excursii și tabere semestrial 

6.  Programe de stimulare pentru studenții supradotați permanent 

7.  Activități științifice naționale și internaționale 

pentru studenți (conferințe, sesiuni studențești) 

permanent 

8.  Acordarea de burse și premii speciale semestrial 

9.  Programe ALUMNI anual 

10.  Implicarea studenților în organizarea mai multor 

evenimente culturale și științifice 

anual 

11.  Concursuri de creativitate pentru liceeni anual 

 

6. Cercetarea științifică: 

Situația pentru anul 2017-2018: 

Rezultatele cercetărilor efectuate de cadrele didactice ale departamentului sunt valorificate 

prin intermediul publicaţiilor și participărilor la manifestările ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale.  

 



A. PUBLICAȚII 

 

Denumirea activității Nr. publicații  

2017-2018 

Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate 

la edituri recunoscute în străinătate 

2 

Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate 

în ţară, la edituri recunoscute CNCS 

5 

Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate 

la alte edituri sau pe plan local 

1 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste ISI sau 

indexate în baze de date internaţionale 

7 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din 

străinătate fără cotaţie ISI 

3 

Articol ştiinţific - Lucrări ştiinţifice publicate în reviste altele 

decât cele menţionate anterior 

37 

Volum ştiinţific colectiv – Internaţional 10 

Volum ştiinţific colectiv – Naţional 7 

Volum ştiinţific colectiv – Local 4 

Articol publicat în volum de conferinţă – Internaţional 24 

Articol publicat în volum de conferinţă – Naţional 23 

Articol publicat în volum de conferinţă – Local 9 

Studii, eseuri, critici publicate în reviste online 2 

Redactare, coordonare de volume 19 

Total: 153 

 

B. CONFERINȚE 

 

Denumirea activității Nr. de contribuții 

2017-2018 



Traduceri – Cărţi 1 

Conferinţe – Locală 15 

Conferinţe – Naţională 49 

Conferinţe – Internaţională 126 

Premii şi distincţii 2 

Granturi/Burse 25 

Total: 218 

 

Se poate constata că departamentul dispune de un număr generos de publicaţii, o parte 

dintre acestea fiind publicate în reviste indexate în baze de date agreate în domeniul științific 

respectiv.  

De asemenea, rezultatele cercetării ştiinţifice efectuate în cadrul departamentului sunt 

publicate în reviste științifice naționale și internaționale. Cadrele didactice ale 

departamentului publică regulat cărţi de specialitate, monografii, tratate la edituri prestigioase 

din ţară şi din străinătate, în calitate de autor/coautor, editor/coordonator.  

 

 

7. Managementul calității 

Calificativele obţinute de cadrele didactice în privinţa activităţii didactice pe anul 

universitar 2017/2018: 

Calificativul 

„foarte bine” 

Calificativul 

„bine” 

Calificativul 

„suficient” 

Calificativul 

„insuficient” 

13 6 1 - 

 

Observații 

Din rezultatul evaluării cadrelor didactice reiese ponderea mare a calificativului 

maxim („foarte bine”), 65%, precum lipsa calificativului „insuficient”. 



8. Baza materială și situația financiară a Departamentului 

 Departamentul dispune de o infrastructură suficientă, atât în privința sălilor de 

curs/seminarii, respectiv laboratoare, cât și în cel al dotării pentru activitățile 

educative, de cercetare și creație artistică. 

Săli de curs Săli de seminar Laboratoare 

3 4 2 

 

 În anul universitar 2017/18 departamentul a avut un buget de cheltuieli de 40,176 

RON pentru acoperirea costurilor de deplasare, cercetare, bibliotecă etc., la care s-au 

adăugat un fond de PR din bugetul Universității, precum și alte fonduri provenite din 

donații și sponsorizări. 

 

Concluzii 

 

PUNCTELE TARI - Resursele interne, favorabile dezvoltării unei strategii 

durabile 

 

(+) Structura organizatorică este adaptată continuu misiunii didactice, de 

cercetare şi de instituţie de cultură regională integrată în cultura europeană.  

(+) Departamentul nostru, împreună cu celelalte departamente ale Universității 

Creștine Partium reprezintă celulele de bază pentru asigurarea procesului didactic pe 

specializări. În plus, promovează cercetarea şi intervenţia socială bazată pe 

cunoaşterea pertinentă a fenomenelor şi proceselor caracteristice  contemporaneităţii. 

(+) Misiunea și obiectivele Departamentului sunt clar definite și bine realizate. 

(+) Oferta educaţională a Departamentului de Limbă și Literatură, adaptată 

mediului şi regiunii geografice, corespunde cerinţelor actuale legate de obiectivele şi 

conţinutul specific caracteristice specializărilor existente. 

(+) Departamentul de limbă şi literatură are în componenţa ei cadre didactice 

universitare cu o bogată experienţă didactică şi cu o apreciată activitate ştiinţifică. 

(+) Există încă un interes crescut pentru studiul limbii 

engleze/germane/maghiare și pentru cultura britanică/americană, precum și pentru 

cultura și civilizația germană, maghiară. 

(+) Promovarea continuă a cooperării naţionale şi internaţionale se manifestă 

prin acorduri de colaborare încheiate şi în pregătire prin intermediul universităţii cu 

un număr de peste 30 de universităţi din ţară şi din străinătate.  



(+) Existenţa unei echipe manageriale mature, competente, care promovează 

principiile autonomiei, democraţiei, participării şi responsabilizării, căutând să 

eficientizeze procesul de învăţământ şi cercetare.  

(+) Personal didactic cu un efectiv mediu, dar potrivit din punct de vedere 

profesional, deschis la perfecționarea metodologică și științifică a propriei activități. 

(+) Fondul de carte al bibliotecii universităţii cuprinde cărţi şi reviste de 

specialitate recente şi valoroase. O mare parte a cursurilor universitare redactate de 

cadrele noastre didactice se regăsesc sub formă de cărţi, materiale didactice, platforme 

de învăţare în suport electronic puse la dispoziţia studenţilor.  

(+) Colectivul Departamentului a desfăşurat o activitate intensă de dezvoltare 

curriculară în vederea fundamentării planului de învăţământ şi a metodologilor de 

predare specifice specializării de limba și literatura engleză. 

(+) Studenţii şi organismele studenţeşti beneficiază de întreg ajutorul 

Departamentului pentru a putea desfăşura activităţi sociale specifice, de management 

universitar. Structura organizatorică şi sistemul informaţional creează posibilitatea ca 

fiecare student să fie informat în timp util despre diversele activităţi din cadrul 

departamentului  şi să-şi poată exprima în mod deschis opiniile. 

(+) Comunicare operaţională între membrii catedrei și cu studenţii. 

(+) Implicarea studenților în activitatea de cercetare prin programe de 

sesiuni ştiinţifice, precum şi prin Colegiului de Excelenţă Janus Pannonius, sau prin 

programul de mobilitate Erasmus. 

(+) Posibilitatea studenților de a învăța și în grupe mici, şi astfel să beneficieze 

de o educaţie mai eficientă, bazată pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare, pe 

dezvoltarea gândirii critice și pe activități aplicative. 

(+) Programul de învățământ este complex și îmbină baza solidă a teoriilor 

filologice cu discipline centrate pe dezvoltarea de competențe practice 

(+) Proiecte de cercetare cu succes (Practimuss, proiecte transfrontaliere cu 

finanțări UE, IPC Sapientia). 

(+) Organizarea regulată a unor conferințe științifice naționale și 

internaționale. 

(+) Participare activă atât la nivelul cadrelor didactice, cât și la nivelul 

studenților la programele de mobilitate Erasmus. 

(+) Exercitarea unui efect catalizator și sinergic în economia vieții 

educaționale, științifice și culturale ale Universității. 

 

PUNCTELE SLABE: Neajunsuri interne care trebuie să reprezinte obiective 

pentru preocupările Departamentului 

 



(-) Departamentul nu utilizează pe deplin posibilităţile existente pentru 

identificarea unor surse de finanţare complementare prin efectuarea unor servicii 

externe de consultanţă şi cercetare. 

(-) În activitatea de popularizare externă a ofertei academice a 

Departamentului mai există resurse comunicaţionale şi de marketing neutilizate.  

(-) Activitate de cercetare științifică puțin vizibilă pe plan internațional.  

(-) Cadrele didactice ale colectivului au destul de puțin timp pentru cercetare, 

deoarece pe lângă activitatea de predare ei trebuie să participe și la organizarea unor 

activități extracurriculare pentru studenți și în sarcini administrative legate de 

procesul de învățământ; 

(-) Număr redus de publicații apărute în reviste de specialitate internaționale 

cu factori de impact; 

(-) Resurse manageriale insuficiente pentru atragerea de fonduri considerabile 

pentru dezvoltarea activității de cercetare. 

 

 

RISCURI (Amenințări): Pericole şi constrângeri pe care mediul extern le 

manifestă faţă de strategia departamentului 

 

(-) Scăderea numărului populaţiei în cadrul segmentului de vârstă 18-23 ani a 

influenţat negativ numărul de potenţiali studenţi în întreg mediul universitar, deci şi în 

cadrul specializărilor noastre. Abordarea acestei constrângeri necesită o strategie de 

marketing educaţional bine fundamentată şi orientată. 

 (-) Lipsa unui sistem bine aplicat în stabilirea echilibrului între sarcinile 

didactice şi de cercetare, precum şi stabilirea unui sistem bazat pe sprijinire, 

recompense în cazul unor performanţe excelente. 

(-) Metodele didactice s-au diversificat şi există tendinţa ca alături de o 

pregătire profesională cognitivă să fie promovate şi metodele formative care să 

integreze mai rapid absolventul în activităţile productive. Ignorarea metodelor 

moderne  de învăţământ pot induce la consecinţe negative în îndeplinirea corectă a 

misiunii noastre. 

(-) Oferta educaţională a unor instituţii de învăţământ superior din zonă se 

identifică cu oferta noastră, iar dezvoltările strategice viitoare trebuie să includă în 

calcul existenţa concurenţei şi a creşterii capacităţii concurenţionale. 

(-) Rezultatele promiţătoare ale studenţilor şi absolvenţilor noştri 

demonstrează cu prisosinţă capacitatea Departamentului de Limbă şi Literatură a UPC 

de a face faţă onorabil acestei provocări a mediului concurenţial. 

 



 

OPORTUNITĂŢI ale mediului exterior care susţin efortul departamentului de a-şi 

materializa misiunea şi obiectivele 

 

(O) Mediul economic din spaţiul nostru geografic este în plină dezvoltare, 

astfel încât necesarul de educaţie de specialitate poate fi structurat şi prognozat.  

(O) Creșterea vizibilității științifice internaționale prin publicații la edituri 

prestigioase, reviste recunoscute, participare la conferințe de prestigiu. 

(O) Dezvoltarea și optimizarea sistemului alumni care să permită un acces 

mai simplu la informaţii despre absolvenţii noştri. 

(O) Realizarea unor proiecte de cercetare cu participarea unor cadre şi 

instituţii de profil similar din ţară şi din străinătate. 

(O) Este oportună dezvoltarea metodologică a activității de predare; găsirea de 

noi forme de colaborare cu studenții în perfecționarea ofertei educaționale; 

(O)  Se constată un interes crescând faţă de educaţia continuă şi a adulţilor, 

sector în care Colectivul nostru va trebui să-şi consolideze structurile formative şi 

oferta educaţională în învăţământul pentru adulţi. 

(O) Elaborarea unor proiecte de cercetare care ar contribui la formarea unui 

profil de cercetare distinct și specific, precum și la dezvoltarea resurselor umane și 

tehnologice; 

(O) Dezvoltarea sistematică a relațiilor internaționale, și, prin urmare, 

accesarea unor fonduri internaționale de cercetare. 

 

 

 


