Legea 486/2002

Str. Nufărului 87, Tel. 0359-405603, Fax: 0259-426692, E-mail: contact@emanuel.ro, www.emanuel.ro, Cod fiscal 4208595

RAPORT ANUAL
întocmit la 12 martie 2018 de
Prof. univ. dr. dr. Paul Negruț
RECTOR al Universității Emanuel din Oradea,
pe baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
și ale Cartei Universității Emanuel din Oradea, cu modificările și completările ulterioare,

Prezentul raport reflectă starea Universității Emanuel din Oradea (UEO) la data de 1 aprilie 2018 și
conține următoarele aspecte:

I. Situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli
Din perspectiva surselor de finanțare, UEO a înregistrat venituri după cum urmează:
Venituri totale / exprimate în RON

3.661.940

Venituri din contribuții provenite de la studenți și simpatizanți

2.013.864

Venituri din sponsorizări

266.875

Venituri din donații

0

Venituri din dobânzi

41

Venituri din subvenții primite din străinătate

1.345.597

Venituri din diferențe de curs valutar

15.275

Venituri din activități economice

1.098

Venituri din subvenții de la bugetul statului

1.543

Alte venituri

17.647
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Procentual, situația veniturilor este detaliată în continuare:
63% reprezintă încasări din țară din care:
16% încasări din taxe de școlarizare

579.061

14% încasări din taxe de cămin și cantină

518.264

32% încasări din daruri din țară și zona Uniunii Europene

1.183.414

1% alte încasări (dobânzi încasate, activități economice, diferențe
de curs valutar)
37% reprezintă încasări din subvenții de la organizații din străinătate

35.604
1.345.597

Ținând cont de tipurile de cheltuieli, situația financiară a UEO se prezintă astfel:
Cheltuieli totale / exprimate în RON

4.394.905

Cheltuieli cu specializarea Teologie baptistă pastorală

582.535

Cheltuieli cu specializarea Asistență socială

343.659

Cheltuieli cu specializarea Pedagogie muzicală / Muzică

465.543

Cheltuieli cu specializarea Limba și literatura română - engleză

295.813

Cheltuieli cu specializarea Management

568.545

Cheltuieli cu specializarea Informatică economică

159.374

Cheltuieli cu activitatea de cercetare

804.648

Cheltuieli cu căminul

671.509

Cheltuieli cu cantina

503.103

Cheltuieli cu activitățile economice

176

Situația detaliată a cheltuielilor, exprimate în RON, pentru activitatea de învățământ / student este
următoarea:
Cheltuiala medie:
8.358 RON
Teologie baptistă pastorală
Asistență socială
Pedagogie muzicală / Muzică

Media încasărilor:
2.034 RON

Valoarea subvenției:
6.324 RON

7.374

1.393

5.981

6.909

2.071

4.538

16.053

1.493

14.560
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Cheltuiala medie:
8.358 RON

Media încasărilor:
2.034 RON

Valoarea subvenției:
6.324 RON

18.488

1.970

16.518

6.768

3.032

3.736

5.496

1.403

4.093

12,87 / porţie

3,52 / porţie

9,35 / porţie

Limba și literatura română-engleză
Management
Informatică economică
Cantină

La cămin s-au înregistrat cheltuieli totale de 671.509 RON, deficitul anual înregistrat fiind de 239.687
RON.

II. Situația fiecărui program de studii
Universitatea Emanuel are următoarele programe de studii:
1. Programele de studii universitare de licență, așa cum se regăsesc în H.G. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii
instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018, cu modificările și completările
ulterioare:

Facultatea de Teologie

Facultatea de Management

Domeniul Teologie, specializarea Teologie baptistă pastorală, învățământ cu frecvență (240 credite, 40 de locuri): specializare acreditată

Domeniul Management, specializarea Management, învățământ cu frecvență (180 credite,
40 de locuri): specializare acreditată

Domeniul Asistență socială, specializarea
Asistență socială, învățământ cu frecvență (180
credite, 40 de locuri): specializare acreditată

Domeniul Cibernetică, statistică și informatică
economică, specializarea Informatică economică, învățământ cu frecvență (180 credite, 40
de locuri): specializare autorizată

Domeniul Muzică, specializarea Muzică,
învățământ cu frecvență (180 credite, 20 de locuri): specializare acreditată
Domeniul Limbă și literatură, specializarea Limba
și literatura română-Limba și literatura engleză,
învățământ cu frecvență (180 credite, 20 de locuri): specializare acreditată
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2. Programele de studii universitare de master, așa cum se regăsesc în H.G. 117/2017 privind domeniile
și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare:
Facultatea de Teologie

Facultatea de Management

Domeniul Teologie, Teologie pastorală și misiologie, învățământ cu frecvență (120 credite, 50 de
locuri)

Domeniul Management, Management antreprenorial, învățământ cu frecvență (120
credite, 50 de locuri)

Domeniul Asistență socială, Programe și proiecte
comunitare în asistență socială, învățământ cu
frecvență (120 credite, 50 de locuri)
Domeniul Muzică, Artă muzicală, învățământ cu
frecvență (120 credite, 50 de locuri)

III. Situația personalului instituției
Universitatea Emanuel are 30 de posturi ocupate, acoperite de cadre didactice titulare, și 20 de posturi
vacante, acoperite de 20 cadre didactice asociate și invitate, după cum urmează:
Cadrele didactice ale Universității Emanuel
CADRE DIDACTICE TITULARE
30 de posturi ocupate

CADRE DIDACTICE ASOCIATE ȘI INVITATE
20 posturi vacante

Prof. univ. dr. dr. PAUL NEGRUȚ

Prof. univ. dr. NICOLAE BICA

Prof. univ. dr. habil. CORNELIU C. SIMUȚ, PhD,
ThD, DD

Prof. univ. dr. IOAN POP

Prof. univ. dr. MARIUS D. CRUCERU

Prof. univ. dr. PAUL MAGHERU

Prof. univ. dr. TEODOR CACIORA

Prof. univ. dr. MAGDALENA DANCIU

Conf. univ. dr. AURELIAN BOTICĂ

Conf. univ. dr. DAN POPESCU

Conf. univ. dr. ANGELA VINTER

Conf. univ. dr. ZORICA PITIC

Conf. univ. dr. IOAN FOTEA

Conf. univ. dr. CLAUDIA LEAH

Conf. univ. dr. MĂDĂLINA HOTORAN

Lect. univ. dr. RAUL FÂNTÂNĂ

Conf. univ. dr. IOAN POPOVICIU

Dr. ALINA BURCĂ

Conf. univ. dr. SALOMEA POPOVICIU

Dr. DANIEL BURTIC

Conf. univ. dr. RAMONA SIMUŢ

Dr. SORIN DAN

Conf. univ. dr. SEBASTIAN VĂDUVA

Dr. CĂLIN GALCHIȘ
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Cadrele didactice ale Universității Emanuel
Conf. univ. dr. OANA BRÎNDAŞ

Dr. CHERYL WINGET

Conf. univ. dr. KRISTINA BERNATH

Dr. DINU MOGA

Conf. univ. dr. ZSOLT GARAI

Drd. EMANUEL BĂLĂCEANU

Lect. univ. dr. ADRIAN GIORGIOV

Drd. MARIA DUȚU

Lect. univ. dr. ADINA MICULA

Drd. ANA-RUTH MAIOR

Lect. univ. dr. EMANUEL ŢUNDREA

Drd. EUNICIA ILE

Lect. univ. dr. ILIE SORIŢĂU

Drd. VIORICA CUN

Lect. univ. dr. LOIS VĂDUVA
Lect. univ. dr. ADRIANA FOLTUŢ
Lect. univ. dr. GHEORGHE DOBRIN
Lect. univ. dr. MIHAI TALPOŞ
Lect. univ. dr. RADU BALOG-CRIȘAN
Lect. univ. dr. ANNAMARIA BALLA
Lect. univ. dr. CIPRIAN SIMUŢ
Lect. univ. dr. ISTVAN BORZASI
Lect. univ. dr. ANCA TOMOIOAGĂ
Lect. univ. dr. CĂLIN TALOŞ
Lect. univ. dr. OVIDIU HANC

De asemenea, Universitatea Emanuel are încadrat ca personal didactic auxiliar un număr de 22 de persoane, ca personal administrativ un număr de 16 persoane, iar ca personal de întreținere și operațional un
număr de 5 persoane.
IV. Rezultatele activităților de cercetare
În anul universitar 2017-2018, rezultatele activităților de cercetare la Universitatea Emanuel sunt
următoarele:
Tipuri de publicații

Numărul publicațiilor

Cărți de unic autor

8

Cărți editate

2

5

Tipuri de publicații

Numărul publicațiilor

Capitole în cărți

2

Traduceri

0

Articole cotate ISI

12

Articole ISI proceedings

2

Articole publicate în BDI (reviste de specialitate)

8

Articole publicate în proceedings

4

Articole publicate în volumele unor conferințe naționale

0

Articole publicate în volumele unor conferințe internaționale

10

Concerte susținute în țară și în străinătate

60

TOTAL PUBLICAȚII

108

V. Situația asigurării calității activităților din cadrul universității
Calitatea activităților din cadrul instituției este asigurată de Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea
Calității (CEAC), care s-a concentrat asupra a două aspecte esențiale:
1. Optimizarea activităţii individuale a membrilor departamentelor şi creşterea nivelului academic şi de
cercetare prin:
- asigurarea condiţiilor pentru activitatea de perfecţionare prin doctorat, studii post-doctorale şi
participarea în granturi şi proiecte de cercetare;
- organizarea de conferinţe științifice pe profile, cu participare internaţională;
- anual este organizat International Student Symposium on Creativity, Imagination and Innovation,
prin colaborare cu cadre didactice şi studenţi din ţară şi străinătate;
- anual este organizată Conferința Pastorală, în cadrul căreia se asigură și o bună comunicare și
cunoaștere a nevoilor actuale ale bisericilor din întreaga țară; UEO vine în întâmpinarea acestor noi
oportunități de slujire prin introducerea, în planurile de învățământ, a unor discipline facultative, a unor
module sau tematici specifice în cadrul cursurilor, care să echipeze absolvenții în conformitate cu
cerințele pieței muncii;
- volumele conferințelor Griffiths Management International Conference (aflate la ediția 8) sunt
publicate în volumul de proceedings indexat în baze de date internaţionale. Începând cu acest număr
volumul de proceedings va fi inclus în Springer Series a prestigioasei edituri internționale Springer Verlag;
- păstrarea recunoaşterii de către CNCS a revistei de teologie Perichoresis în categoria B şi
publicarea ei online în colaborare cu editura Walter de Gruyter din Berlin. În 2015 revista a fost acceptată
în Thomson Reuters' Emerging Sources Citation Index (ESCI). Revista este indexată în baze de date
internaţionale precum: ATLA, BIBP, Celdes, CNKI, CNPIEC, DOAJ, EBSCO TOC Premier, EBSCO
Discovery Service, Elsevier-SCOPUS, ERIH PLUS, Index Theologicus, SCImago, Ulrichsweb, J-Gate,
Naviga, PhilPapers, Primo Central.
- revista Caesura a ajuns la al 7-lea număr, introdusă în baza de date cu open access;
- păstrarea Editurii Universităţii Emanuel în categoria B CNCS;
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- evidența numărului de publicații/UEO - articole în reviste cotate ISI: 40, articole în reviste cotate
ISI Proceedings: 27, articole în reviste cotate BDI: 118, articole neindexate BDI: 84, articole în
Proceedings: 90.
2. Luarea de măsuri concrete privind optimizarea procesului instructiv-educativ, didactic și de cercetare:
- au fost urmărite obiectivele şi planurile de acţiune pe termen mediu şi scurt din planul strategic
2013-2025: (1) creşterea numărului de studenţi; (2) îmbunătăţirea ofertei educaţionale; (3) implementarea
unui sistem de recompensare financiară a membrilor corpului profesoral pentru activităţile suplimentare
etc.; (4) îmbunătăţirea şi recompensarea activităţii de cercetare; (5) asigurarea stabilităţii financiare; (6)
îmbunătăţirea spaţiului de învăţământ; (7) dezvoltarea şi implementarea unui standard înalt al culturii
calităţii;
- planurile de învăţământ au fost modificate, urmărindu-se: (1) respectarea nomenclatorului de
discipline şi a procentelor cerute în standardele specifice A.R.A.C.I.S. între tipurile de discipline, între
cursuri şi seminarii/activităţi aplicative, între examene şi verificări; (2) introducerea unor discipline noi,
în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii şi totodată pentru a diversifica oferta educaţională, în
scopul atragerii unui număr mai mare de tineri şi pentru a le oferi studenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta
şi competenţele transversale;
- stimularea creativităţii, inovării şi inventivităţii atât în cadrul activităţilor de predare, cât şi prin
organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi, recitaluri, concerte,
continuarea seriei de înregistrări pe CD a Cântărilor Evangheliei, concursuri pe profile (Concurs de
compoziţii originale și aranjamente corale – ediția a VII-a, Concursul de planuri de afaceri ediția a VI-a
iStart);
- orientarea în carieră s-a realizat prin Centrul de consiliere și orientare în carieră al UEO, prin
îndrumătorii de grupe şi alte cadre didactice de specialitate, întâlniri cu absolvenții universității, cu
reprezentanții comunităților cultelor evanghelice, cu mediul socio-economic, precum şi prin conferinţa
anuală Quo Vadis Juvenis?;
- autoevaluări şi evaluări periodice ale cadrelor didactice de către studenţi, colegi, director de
departament prin sistemul Qualtrics (www.qualtrics.com);
- completarea periodica a bazei de date electronică UEO Research, în care sunt înregistrate
publicațiile și activitățile artistice ale cadrelor didactice și alte documente care țin de evaluarea și
asigurarea calității în universitate;
- continuarea proiectului de înregistrare video a cursurilor cadrelor didactice, în vederea
dezvoltării unor programe de educare online;
- fondul de carte al bibliotecii a depășit 66.000 volume;
- au fost aduse îmbunătăţiri prin dotarea cu mijoace şi materiale, au fost renovate spaţiile de
învățământ (capela, corpul C) și cazare, au fost adăugate facilități pentru persoanele cu dizabilități;
- începând cu anul universitar 2016-2017 funcționează, cu autorizarea A.R.A.C.I.S, programul de
studii universitare de licență în Informatică economică, în cadrul Facultății de Management, învățământ
cu frecvență, 3 ani, 180 de credite, 40 de locuri, taxa 550 euro/an.

VI. Situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare
Comisia de etică din cadrul Universităţii Emanuel a urmărit respectarea politicilor de echitate şi etică
universitară, care au în vedere Statutul şi prevederile dogmatice şi canonice specifice Cultului Creştin
Baptist din România. Comisia a supravegheat şi îndreptat în cadru instituţional aspectele de natură etică
şi morală, activitatea ei având un caracter pastoral. Acolo unde consilierea pastorală a necesitat confidenţialitate, a fost realizată de către Pastorul comunităţii academice, care este şi preşedintele Comisiei de
Etică. Pot fi menţionate următoarele situaţii: consiliere pastorală, abateri de la prevederile regulamentelor universității.
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Din punct de vedere numeric, situaţia este următoarea:
- Exmatriculări: 1;
- Mustrare scrisă cu avertisment: 1;
- 68 (șaizeci și opt) studenți sprijiniți prin consiliere pastorală.
VII. Situația posturilor vacante
Posturile didactice vacante, cuprinse în statele de funcții pe anul 2017-2018, întocmite de cele două departamente, au fost ocupate de personal didactic titular și asociat, în regim de plata cu ora sau voluntariat.
În semestrul I al anului universitar 2017-2018 nu s-a declanșat procedura de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante.
Pentru cinci din posturile didactice vacante: postul de lector (poziția nr. 28) din Statul de funcții al Departamentului de Teologie, Muzică și Științe socio-umane și posturile de lector (poziția nr. 9, poziția nr. 10,
poziția nr. 11, poziția nr. 12) din Statul de funcții al Departamentului de Management și Informatică economică, s-a declanșat procedura de scoatere la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 20172018.
Posturi vacante la începutul anului universitar 2017-2018
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE, MUZICĂ ȘI
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT ȘI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Postul 13 – conferențiar
Postul 14 – conferențiar
Postul 15 – conferențiar
Postul 28 – lector
Postul 29 – lector
Postul 30 – lector
Postul 31 – lector
Postul 32 – lector
Postul 33 – lector
Postul 34 – lector
Postul 35 – asistent
Postul 36 – asistent

Postul 1 – profesor
Postul 5 – conferențiar
Postul 9 – lector
Postul 10 – lector
Postul 11 – lector
Postul 12 – lector
Postul 13 – lector
Postul 14 – asistent
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VIII. Situația inserției profesionale a absolvenților promoției precedente
Din 76 de absolvenți, 55 lucrează în domeniu, ceea ce înseamnă că inserția profesională este de 72,36%.
Situația inserției profesionale este redată în tabelul de mai jos:
Numărul absolvenților
programe de licență

Numărul absolvenților care
lucrează în domeniu

Inserția profesională (în
procente)

Teologie pastorală

11

8

72,72%

Asistență socială

7

3

42,85%

Pedagogie muzicală

1

1

100%

Limba și literatura
română-engleză

8

4

50%

Management

24

20

86,95%

TOTAL

51

36

70,58%

Numărul absolvenților
programe de master

Numărul absolvenților care
lucrează în domeniu

Inserția profesională (în
procente)

Teologie pastorală și
misiologie

5

4

80%

Programe și PC în
asistență socială

7

4

57,14%

Artă muzicală

3

2

66,66%

Management antreprenorial

10

9

90%

TOTAL

25

19

76%

Semnătura:
Prof. univ. dr. Paul Negruț

Raportul Anual al Rectorului Universității Emanuel din Oradea a fost aprobat în ședința
Senatului universității din data de 14.03.2018.
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