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1. Preambul
Subsemnatul, prof.univ.dr. Ioan Dziţac, am fost confirmat de minister în funcţia de rector,
pentru mandatul 2012-2016, la 02.05.2012, moment în care Universitatea Agora din municipiul
Oradea (UAO) devenise acreditată în aprilie prin Legea 59/2012 şi avea (la 1 oct. 2012):
 O facultate (Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice);
 Trei programe de studii universitare de licenţă acreditate (Drept -4 ani, Management -3 ani,
Contabilitate şi informatică de gestiune -3 ani);
 Un program de studii universitare de licenţă cu autorizare provizorie (Poliţie locală -3 ani);
 Un număr total de 675 de studenţi;
 25 de cadre didactice titulare (5 profesori, 6 conferenţiari, 10 lectori, 2 asistenţi, 2
preparatori);
 Cinci conferinţe internaţionale;
 Patru reviste ştiinţifice internaţioanale (una ISI cu IF = 0,441 şi două BDI);
 Cinci centre de cercetare;
 Trei proiecte POSDRU în derulare;
 16 articole ISI cu autori afiliaţi la UAO.
La 1 oct. 2015 UAO avea:
 Două facultăţi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative);
 Patru programe de studii universitare de licenţă acreditate (Drept -4 ani, Poliţie locală -3 ani,
Management – 3 ani, Contabilitate şi informatică de gestiune – 3 ani);
 Trei programe studii universitare de master acreditate (Managementul resurselor umane - 2
ani, Științe penale și criminalistică – 1 an, Cercetări criminalistice aplicate- 2 ani);
 Un număr total de 915 de studenţi;
 33 cadre didactice titulare (6 profesori, 10 conferenţiari, 12 lectori, 5 asistenţi pe perioadă
determinată);
 Şapte pesonalităţi cu titlul Doctor Honoris Causa al UAO (România, China, SUA);
 Nouă presonalităţi - senatori de onoare (din România, Chile, India, Franţa, Columbia, SUA,
Grecia);
 Cinci conferinţe internaţionale;
 Patru reviste ştiinţifice internaţioanale (una ISI cu IF = 0,746 şi două BDI);
 Cinci centre de cercetare;
 Platformă de e-learning http://moodle.univagora.ro;
 Nouă proiecte POSDRU finalizate (la sfârşitul lui 2015);
 44 articole ISI cu autori afiliaţi la UAO (din care 28 în perioada 2012-2016).
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2. Situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de
cheltuieli
Contul bancar al Universităţii Agora din Oradea
CUI 30060500,
RO70 BFER 248 0000 10917 RO 01,
Banca Comerciala Feroviara S.A. Oradea,
Cod SWIFT: BFERROBU
Conform art. 41 (1) şi 52. (1) din Cartă, Președintele Fundaţiei Agora este președintele CAUAO, precum și ordonator de credite. În cazul absenţei sau al imposibilităţii exercitării atribuţiilor
este înlocuit de o altă persoană desemnată de acesta, ori de către consiliul de administraţie al
fundaţiei.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al UAO, fiind ordonator de credite şi reprezintă
legal UAO în probleme de patrimoniu, în relaţiile cu instituţiile financiare, bancare, cu agenţii
economici şi avizează toate documentele care implică angajamente financiare din partea UAO.
Situația financiară a UAO pe anul 2015 va fi prezentată, într-o Anexă separată, de către
ordonatorul de credite, prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu, Preşedintele Consiliului de
Administraţie al UAO.
Prezentăm mai jos situția financiară pe anul 2012-2014, extrasă de pe site-ul Ministerului de
Finanțe http://www.mfinante.ro.

2012
Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2012 depuse la unităţile teritoriale
ale Ministerului Finanţelor Publice de către entităţile care au aplicat ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial
UNIVERSITATEA AGORA
cod unic de identificare: 30060500
Indicatori din BILANT
A. Active imobilizate - total
B. Active circulante - total
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii - total
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial
Capitaluri Total
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale

lei
1418168
481900
99865
382035
1800203
1800203
0
1800203
lei
1075872
1064387
0
11485
0
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Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2012
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2012
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale
Venituri din activitatile economice - la 31.12.2012
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2012
Profit din activitatile economice - prevederi anuale
Profit din activitatile economice - la 31.12.2012
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale
Pierdere din activitatile economice - la 31.12.2012
Venituri totale - prevederi anuale
Venituri totale - la 31.12.2012
Cheltuieli totale - prevederi anuale
Cheltuieli totale - la 31.12.2012
Excedent/Profit - prevederi anuale
Excedent/Profit - la 31.12.2012
Deficit/Pierdere - prevederi anuale
Deficit/Pierdere - la 31.12.2012
ALTE INFORMATII
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial
Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial
CAEN privind activitatile economice sau financiare
Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1075872
0
1064387
0
11485
0
0
Invatamant
superior universitar
59
Fara activitate
economica
-

2013
Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2013 depuse la unităţile teritoriale
ale Ministerului Finanţelor Publice de către entităţile care au aplicat Ordinul ministrului
economiei si finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial
UNIVERSITATEA AGORA
cod unic de identificare: 30060500
Indicatori din BILANT
A. Active imobilizate - total
B. Active circulante - total
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii - total

lei
1417743
832575
126753
705822
2123565
2123565
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Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial
Capitaluri Total
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2013
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2013
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale
Venituri din activitatile economice - la 31.12.2013
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2013
Profit din activitatile economice - prevederi anuale
Profit din activitatile economice - la 31.12.2013
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale
Pierdere din activitatile economice - la 31.12.2013
Venituri totale - prevederi anuale
Venituri totale - la 31.12.2013
Cheltuieli totale - prevederi anuale
Cheltuieli totale - la 31.12.2013
Excedent/Profit - prevederi anuale
Excedent/Profit - la 31.12.2013
Deficit/Pierdere - prevederi anuale
Deficit/Pierdere - la 31.12.2013
ALTE INFORMATII
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial
Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial
CAEN privind activitatile economice sau financiare
Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare

0
2123565
lei
1545685
1545685
1222323
1222323
323362
323362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1545685
1545685
1222323
1222323
323362
323362
0
0
Invatamant
superior universitar
78
Fara activitate
economica
-
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2014
Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 depuse la unităţile teritoriale
ale Ministerului Finanţelor Publice de către entităţile care au aplicat Ordinul ministrului
economiei si finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial
UNIVERSITATEA AGORA ORADEA
cod unic de identificare: 30060500
Indicatori din BILANT
A. Active imobilizate - total
B. Active circulante - total
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii - total
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial
Capitaluri Total
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12.2014
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12.2014
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale
Venituri din activitatile economice - la 31.12.2014
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12.2014
Profit din activitatile economice - prevederi anuale
Profit din activitatile economice - la 31.12.2014
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale
Pierdere din activitatile economice - la 31.12.2014
Venituri totale - prevederi anuale
Venituri totale - la 31.12.2014
Cheltuieli totale - prevederi anuale
Cheltuieli totale - la 31.12.2014
Excedent/Profit - prevederi anuale
Excedent/Profit - la 31.12.2014
Deficit/Pierdere - prevederi anuale

lei
1417315
1062869
60869
1002000
2419315
2419315
0
2419315
lei
1554370
1554370
1258620
1258620
295750
295750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1554370
1554370
1258620
1258620
295750
295750
0
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Deficit/Pierdere - la 31.12.2014
ALTE INFORMATII
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial
Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial
CAEN privind activitatile economice sau financiare
Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare

0
Invatamant
superior universitar
58
Fara activitate
economica
-
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3. Situația fiecărui program de studii
TOTAL STUDENŢI LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ + MASTER 2013-2015
1 OCT./
Anul (locuri la admitere pentru anul I)
2013 (350 licenţă + 0 master)
2014 (350 licenţă + 100 master)
2015 (330 licenţă + 100 master)

Nr.studenţi
Licenţă Master Total
675
0
675
696
80
776
837
78
915

Numărul total de studenți a păstrat un trend crescător de-a lungul perioadei analizate,
înregistrându-se un salt consistent de aproximativ 150 de studenți în zona programelor de licență de
la 2014 la 2015.
Concluzie. Trendul general al UAO în perioada 2012-2016, fără a fi unul spectaculos, a fost totuşi pozitiv,
cu o creştere naturală a numărului de studenţi, cadre didactice şi producţie ştiinţifică.

ACREDITAREA PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ

9

Programe de licenţă 2015-2016 (Poliția locală acreditată în 2015)

ACREDITAREA PROGRAMELOR DE STUDII DE MASTER

Programe de master 2015-2016 (toate acreditate)
În mandatul 2012-2016 au fost înființate și acreditate trei programe de master.
DINAMICA NUMĂRULUI DE STUDENŢI ÎN MANDATUL 2012-2016
TOTAL STUDENŢI LA PROGRAMELE DE LICENŢĂ + MASTER 2013-2015
1 OCT./
Anul (locuri la admitere pentru anul I)
2013 (350 licenţă + 0 master)
2014 (350 licenţă + 100 master)
2015 (330 licenţă + 100 master)

Licenţă
675
696
837

Master
0
80
78

Total
675
776
915
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Numărul total de studenți a păstrat un trend crescător de-a lungul perioadei analizate,
înregistrându-se un salt consistent de aproximativ 150 de studenți în zona programelor de licență de
la 2014 la 2015.

PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ PE SPECIALIZĂRI
DREPT- Număr de studenţi 2013-2015
1 OCT./
Anul
2013 (100 locuri)
2014 (100 locuri)
2015 (100 locuri)

Anul I
85
79
92

Anul II

Anul III
95
75
72

Anul IV
78
79
79

90
95
99

Total
348
328
342

Se poate observa că raportat la numărul de 100 de studenti alocat pentru fiecare promoție
avem la nivelul fiecărui an de studiu o pondere de peste 70% din total. De asemenea numărul total
11

cumulate pe cei patru anii de studiu se păstrează relativ constant de-a lungul perioadei analizate cu
un procent de peste 82% din totalul locurilor allocate.
POLIŢIE LOCALĂ- Număr de studenţi 2013-2015
1 OCT./
Anul
2013 (100 locuri)
2014 (100 locuri)
2015 (80 locuri)

Anul I

Anul II

73
80
79

Anul III
31
55
78

Total
18
26
56

122
161
213

Dincolo de trendul crescător al numărului de studenti se poate observa și un semn de
stabilitate referitor la numărul de retrageri după anul întâi de studiu. În acset sens observăm că
numărul de studenti din anul II – 2014 (55 studenți) este relative egal cu numărul de studenti din
anul III – 2015 (56 studenți). De asemenea numărul de studenți din anul I-2014 (80 studenți) este
relative egal cu numărul de student din anul II-2015 (78 studenți).
CONTABILITATE ȘI NFORMATICĂ DE GESTIUNE - Număr de studenţi 2013-2015
1 OCT./
Anul
2013 (100 locuri)
2014 (100 locuri)
2015 (100 locuri)

Anul I
25
25
82

Anul II

Anul III
17
24
29

Total
25
20
25

67
69
136
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Se poate poate observa în primul rând saltul numeric considerabil al numărului de studenți la
nivelul anului I, 2015. După o lungă perioadă de timp, care datează dinainte de 2013, avem
ponderea intrărilor de studenți în anul întâi la această specializare peste 50% din numărul alocat.
MANAGEMENT - Număr de studenţi 2013-2015
1 OCT./
Anul
2013 (50 locuri)
2014 (50 locuri)
2015 (50 locuri)

Anul I
50
50
50

Anul II

Anul III
48
50
50

Total
40
38
46

138
138
146

Numărul de studenți la această specializare a păstrat un trend relative constant aproape de
numărul maxim (50 studenți) alocat pe toată perioada analizată.
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PROGRAME DE STUDII MASTER
NUMĂRUL STUDENŢILOR LA PROGRAMELE DE MASTER - 2013-2015
1 OCT./
Anul (locuri la admitere pentru anul I)
2013 (0 locuri)
2014 (50 + 50 locuri)
2015 (50 + 50 locuri)

Economice
Drept
MRU
SPC+CCA
0
0
30
50
30
48

Total
0
80
78

Începând cu anul 2014, anul din care Universitatea Agora din Oradea a avut alocate locuri în
cifra de școlarizare pentru programul de masterat, observăm un trend relativ constant al numărului
de studenți pentru cele două specializări. De asemenea numărul de studenți la programul de
masterat pare a fi corelat cu numărul de absolvenți ai programului de licență UAO (mai mulți la
drept și poliție locală decât la contabilitate și management).
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4. Situația personalului instituției
PERSONAL DIDACTIC TITULAR

Situaţia la 1 oct. 2012

Situaţia la 1 oct. 2013

Situaţia la 1 oct. 2014

Situaţia la 1 oct. 2015 (+5 asistenţi angajaţi pe perioadă determinată)
Observaţie. Faţă de 2012, în 2015 a crescut numărul de profesori (+1), conferenţiari (+4) şi lectori
(+2). Funcţia de preparator a dispărut, iar asistenţii şi-au pierdut titularizarea pe perioadă
nedeterminată din cauza că nu au obţinut titlul de doctor, dar 5 asistenţi au fost angajaţi pe perioadă
determinată. Pe viitor se impune adoptarea unei politici mai eficiente de atragere a cadrelor, în
special a cadrelor tinere.
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5. Rezultatele activităților de cercetare

-

-

Obiectivele strategice privind cercetarea în cadrul universităţii Agora din municipiul Oradea,
avute în vedere în anul 2015, s-au axat pe:
Dezvoltarea resursei umane din cadrul universităţii prin participarea la diferite proiecte de cercetare,
Susţinerea tinerilor cercetători, doctoranzi, din cadrul universităţii şi sprijinirea acestora în vederea
implicări în proiectele interne din cadrul universităţii prin elaborarea unor comunicări ştiinţifice şi
publicarea în reviste de specialitate
Organizarea de manifestări ştiinţifice prin parteneriate cu alte universităţii din ţară şi străinătate
precum şi cu mediul de afaceri şi instituţional
Organizarea de manifestări ştiinţifice dedicate studenţiilor în vederea imbunătăţirii activităţii de
cercetare a acestora şi implicării lor în activitatea de cercetare la nivel de universitate
Participarea cadrelor didactice din cadrul universităţii la o serie de manifestării ştiinţifice interne şi
internaţionale pe domeniile lor de cercetare
Toate aceste obiective derivă din faptul că toate direcţiile de actiune la nivelul
universităţilor au în vedere un învăţământ performant, iar acest aspect presupune un nivel ridicat al
cercetării ştiinţifice, în speţă o resursă umană înalt calificată.
În cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea s-au desfăşurat în anul 2015 patru
manifestări ştiinţifice internaţionale cu participarea cadrelor didactice din ţară şi străinătate şi zece
manifestări ştiinţifice naţionale cu participarea cadrelor didactice din cadrul Universităţii Agora din
Oradea şi de la alte universităţi din ţară, dar şi persoane din mediul de afaceri şi instituţional.
Deşi are puține cadre didactice, Universitatea Agora din Oradea, pe lângă educaţie, are
multe proiecte de cercetare-dezvoltare în diverse etape de desfășurare, unele derulate prin Fundația
Agora.

Centre de cercetare
Deşi nu are decât o singură facultate şi patru domenii de studii, Universitatea Agora are 4
centre de cercetare-dezvoltare.
1) SC Cercetare Dezvoltare Agora SRL
(Administratori: Ioan Dzițac și Mișu-Jan Manolescu).
SC Cercetare Dezvoltare Agora SRL este o societate comercială înfiintață în 14.11.2008, cu personalitate
juridică proprie, centrată în jurul a două realizari comune, de prestigiu international, a fondatorilor
(Universitatea Agora, Florin Gheorghe Filip, Mișu-Jan Manolescu și Ioan Dzițac):
a. Revista cotata ISI: International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC);
b. Conferința: International Conference on Computers, Communications & Control (ICCCC).
Misiunea principală a societății, în afara de managementul științific și economic al IJCCC și ICCCC, este
orientata pe activități de cercetare-dezvoltare, perfecționare profesională a resursei umane și realizarea de
aplicații practice din domeniul informaticii/ calculatoarelor/ tehnologiei informației. Bilanțul financiar este
pe profit, din acest profit se finanțează diverse activități de cercetare și diseminare.
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http://www.cd-agora.ro/

2) Centrul euroregional de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere
(C.E.P.C.T.) (Director: Prof. univ. dr. Elena-Ana IANCU)
http://www.cepct.ro/
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3) Centru de studii europene Agora.
http://edoradea.ro

4) Centrul de cercetare Italo-Român (Ce.R.I.R.).

CERCETARE-DEZVOLTARE
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PRODUCȚIA ȘTIINȚIFICĂ ISI A UNIVERSITĂŢII AGORA

Statistica articolelor indexate ISI, cu autori afiliați la Universitatea Agora,
din toate timpurile (număr mediu de cadre titulare = 20)

Statistica articolelor indexate ISI, cu autori afiliați la Universitatea Agora,
din perioada 2012-2016
(63% din articolele ISI din toate timpurile, raportat număr mediu de cadre titulare = 26)
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REVISTE ŞTIINŢIFICE
EVOLUŢIA IMPACTULUI REVISTEI ISI
International Journal of Computers Communications & Control
INDEXING AND COVERAGE:
(1) In SCI Expanded (ISI Thomson Reuters), Impact Factor (IF) in JCR2014: IF/ 3-years = 0.746, IF/5-years =
0.739. Subject Category: A) Automation & Control Systems [Q4, 47 of 58] ; B) Computer Science, Information
Systems [Q3, 96 of 139].
(2) In Scopus (SNIP2014 = 1.029, IPP2014 = 0.619, SJR2014 =0.450): A) Computational Theory and
Mathematics [Q3] , B) Computer Networks and Communications [Q2], C) Computer Science Applications [Q2].

IJCCC este în Top 3 din157 reviste româneşti indexate de Scopus (din toate domeniile)
şi No.1 în domeniul Computer Science: Elsevier/ Scopus.

Revistele din domeniul ştiinţelor sociale s-au mentinut în BDI
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Au apărut două reviste noi pentru cercetători şi studenţi masteranzi
CONFERINŢE
CONFERINŢE INTERNAŢIONALE TRADIŢIONALE
1. International Conference on Computers Communications and Control (la doi ani)
2. Agora International Administration Conference (anuală)
3. Agora International Economical Conference (anuală)
4. Agora International Law Conference (anuală)
5. Agora International Conference“Minorites and Human Rights” (anuală)
CONFERINŢĂ STUDENŢEASCĂ ÎNFIINŢATĂ ÎN 2015
 ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud2015, Ediția I,
Simpozion Naţional organizat de Universitatea Agora din municipiul Oradea (în colaborare cu
Universitatea din Oradea), 14-16 mai 2015, Oradea, Băile Felix, Băile 1 Mai.

21

6. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii

Extras din:

Senatul UAO își exercită îndrumarea și controlul asupra calității prin următoarele comisii:
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1. Comisia de audit intern al calității proceselor proceselor de învățământ și cercetare.
2. Comisia pentru inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea operiodică a programelor de
studii.
3. Comisi pentru consilierea și orientarea organizațiilor studențești.
4. Comisia pentru relații internaționale.
Președintele CA-UAO acționează direct asupara calității prin compartimentele funcţionale din
cadrul Universităţii Agora, care îi sunt subordonate direct:
1. Direcţia administrativă, condusă de un director general, formată din totalitatea persoanelor
care desfăşoară activităţi de dezvoltare, dotări, aprovizionare, întreţinere şi reparaţii ale
patrimoniului universităţii (Director: Andrei Olteanu).
2. Compartimentul de proiecte europene și programe Erasmus.
3. Editura Agora, condusă de un director (Lector drd. Radu Florian).
4. Biblioteca, condusă de un bibliotecar şef (Ovidiu Dan).
5. Compartimentul de resurse umane, condus de un şef de compartiment (Conf.univ.dr.
Ramona Urziceanu).
6. Compartimentul financiar-contabil, condus de un contabil şef (Ec. Romulus Costinaş).
7. Serviciul IT, condus de un şef de serviciu.
8. Comisia de audit intern, condusă de un președinte (Conf.univ.dr. Nicușor Augustin Burta).
9. Clubul sportiv „Universitatea Agora Sport Club”, condus de un preşedinte.
Rectorul UAO acționează direct asupra calității prin compartimentele funcţionale din cadrul
Universităţii Agora, care îi sunt subordonate direct:
1. Compartimentul de asigurare a calităţii, condus de un lect.univ.dr. Casian Butaci.
2. Compartimentul de comunicare, imagine şi asigurare a transparenţei, condus de
conf.univ.dr. Dan Bența.
3. Compartimentul de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă,
condus de lect.univ.dr. Delia Florian.
4. Compartimentul de proiecte europene şi relaţii internaţionale, condus de conf.univ.dr. Alina
Manolescu.
5. Compartimentul de marketing universitar și alumni, condus de conf.univ.dr. Vasile Creţ.
6. Compartimentul de informare, consiliere şi orientare a carierei, condus de asist. LauraDumitrana Rath-Boşca.
7. Oficiul juridic condus de conf.univ.dr. Laura Popoviciu.
Putem trece în revistă principale realizări care contribuie la asigurarea calității.
Spaţii de învăţământ
Universitatea Agora are suficiente spaţii de învăţământ proprii pentru cele 4 specializări
gestionate, situate în campusul din Piaţa Tineretului nr.8, constând în:
 3 amfiteatre;
 1 laborator de informatică;
 1 laborator de criminalistică;
 3 săli de videoconferinţe cu tablă inteligentă;
 5 săli de seminar;
 1 sală de sport;
 1 bibliotecă cu două săli de lectură.
Tehnologii de învăţământ. Platforma de e-learning
Cadrele didactice au la dispoziţie laptopuri şi videoproiectoare, unele fiind instalate direct în
săli, suspendate în tavan. Toate calculatoarele universităţii sunt conectate la internet, fie prin fibră
optică, fie prin conexiune wireless.
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Începând cu anul universitar 2012-2013 cadrele Universităţii Agora utilizează platforma
Moodle, unde studenţii au acces la cursuri în format electronic şi beneficiază de facilităţile specifice

http://moodle.univagora.ro/
Editura Universităţii Agora

Pagina web a editurii: http://univagora.ro/ro/resurse/editura-agora/
Asigurarea imaginii pe plan local, naţional şi internaţional. Relaţia cu presa
Măsuri luate de rector:
1. Elaborarea cu maximă responsabilitate a regulamentelor interne, a metodologiilor şi
procedurilor privind calitatea, evaluarea şi monitorizarea acesteia cu ajutorul unei baze de date
şi a unui sistem informatic;
2. Elaborarea tuturor documentelor prevăzute legislaţia curentă şi viitoare pe care baza cărora
acţionează ARACIS;
3. Organizarea cu maximă responsabilitate a examenelor de admitere şi a celor de finalizare a
studiilor.
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4. Actualizarea paginii web www.univagora.ro prin afişarea tuturor documentelor prevăzute de
legislaţie.
5. Continuarea şi intensificarea colaborării cu media locală şi naţională, cu focusare pe saltul nou
al universităţii şi avantajele oferite de consfinţirea acreditării prin lege și internaționalizare.
Parteneri media
OviDan: tineret- învăţământ: www.ovidan.ro
Bihoreanul
Crişana
DIGI 24HD Oradea
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Prezenţa pe web

www.univagora.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Agora
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http://www.facebook.com/UniversitateaAGORA

http://www.webometrics.info/en/detalles/univagora.ro
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http://www.feds.ac.cn/Pages/AnnounceShow.aspx?ID=23
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http://gs.swufe.edu.cn/Item/Show.asp?m=1&d=2638

http://itqm2014.hse.ru/workshops_sessions
(Special Session 07 and Program Committee)

http://www.itqm-meeting.org/2015/workshop.htm
(Special Session 01 and Program Committee)
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http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=Agora+University+%28Oradea%29

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=1841-9836/
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http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11800154542&tip=sid&clean=0

http://publicationethics.org/members/international-journal-computers-communications-and-control

Locul 46 în România
http://www.4icu.org/reviews/14876.htm
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Cartea de Onoare a Universităţii Agora
Universitatea Agora a avut deosebita onoare de a fi gazda multor personalităţi celebre, oameni de
ştiinţă şi de cultură din lumea întreagă.
Iată doar câţiva dintre cei care au semnat în Cartea de Onoare a Universităţii Agora:
1. Prof. Vasile Baltac, SNSPA Bucharest
2. Prof. Gabriel Ciobanu, Institutul Academiei Române, Iaşi
3. Acad. Paul Dan Cristea (1941-2013), Academia Română
4. Prof. Janos Fodor, Obuda University, Budapest, Hungary
5. Prof. Angel Garrido, UNED, Spain
6. Prof. Kaoru HIROTA, Tokyo Institute of Technology, Japan
7. Acad. Solomon Marcus, Academia Română
8. Prof. Milan Stojanovic, Faculty of Org. Sciences, University of Belgrad, Serbia
9. Prof. Athanasios Styliadis, University of Kavala, Greece
10. Acad. Dan TUFIŞ, Academia Română
11. Prof. Lotfi A. ZADEH, University of California, Berkeley, USA
12. Prof. Stephan OLARIU, Old Dominion University, USA
13. Prof. Pierre BORNE, L'Ecolle Centrale de Lille, France
14. Acad. Gheorghe PĂUN, IMAR & Academia Europaea
15. Prof. Felisa CORDOVA, University of Santiago de Chile
16. Prof. Gang KOU, University of Electronic Science and Technology of China
17. Prof. Yong SHI, University of Nebraska at Omaha, USA
18. Prof. Vinod K. Madan, Kalasalingam University, India
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa unor personalităţi ştiinţifice din ţară şi
străinătate
Universitatea Agora a acordat până în prezent 7 titluri de Doctor Honoris Causa:
1. Acad. Florin Gheorghe Filip, Academia Română,
2. Prof.univ.dr. R. Joseph Childs, Southeastern University, Florida, USA,
3. Prof.univ. dr.em. Grigor Moldovan, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca,
4. Prof.univ.dr. Constantin Roşca, AFER.
5. Prof. dr. Yong Shi, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
6. Acad. Solomon Marcus (1921-2016), Academia Română,
7. Acad. Gheorghe Păun, Academia Română.
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Colaborarea cu Academia Română

http://univagora.ro/ro/icccc2016/
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Relaţii internaţionale
Universităţi/instituţii academice partenere:
1. Libera Universita degli "San Pio V", Roma, Italia;
2. http://www.istitutospiov.it/spiov/index.phpInstituto di Studi Politici "S. Pio V", Roma, Italia;
3. http://www.epmontijo.netvisao.pt/index.htmlAssociaçao para Formaçao Professional e
Desenvolvimento do Montijo, Portugalia;
4. Associazione Culturale "PF-ON-LINE", Roma, Italia;
5. Associazione Nuovi Cittadini Ciociari, Italia;
6. Consorzio Universitario d'Isernia, Italia;
7. Istituto di Ricerche Sociali Economiche e Ambientali (IRSEA), Roma – Italia;
8. Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC)-CNR , Roma, Italia;
9. O.Di.S.E.A. Onlus, Roma, Italia;
10. Regional Centre For Development and Retraining Of Manpower (DRMKK)- Debreţin, Ungaria;
11. Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia;
12. Universidade de Santiago de Compostela, Spania;
13. Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia;
14. Universita degli Studi di Cassino (Frosinone), Italia;
15. Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia;
16. Universita degli Studi di Palermo, Italia;
17. Universidade de les Illes Balears, Spania;
18. Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Franţa;
19. University of Belgrade , Belgrad, Serbia;
20. University of Malta, Malta;
21. University of Montenegro, Muntenegru;
22. University of Thessaly, Grecia;
23. University Tunis El Manar, Tunisia;
24. Southeastern University, Lakeland, Florida, SUA;
25. Acord cu Societatea Chineză de Modernizare a Managementului (China):
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/08/28/agreement_agora_china.pdf.
Relații de colaborare cu Southeastern University; Florida, SUA

J. Childs, M.J. Manolescu,
K. Ingle & A. Manolescu
MBA organizat în colaborare cu Southeastern University; Florida, SUA

Scurt istoric al relaţiilor cu cercetători şi entităţi academice din China:
1) În 2006, Acad. Xiao-Shan GAO de la Key Laboratory of Mathematics and Mechanization,
Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, este cooptat în
35

Editorial Board la International Journal of Computers Communications and Control, revista cotată
ISI a Universităţii Agora http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/about/editorialTeam;
2) În perioada Mai 8-12, 2012, la International Conference of Computers Communications and
Control, ICCCC2012, participă doi invitaţi speciali din China: Prof.dr. Gang KOU de la
University of Electronic Science and Technology of China, CHINA şi Prof.dr. Yong SHI de la
Societatea Chineză de Modernizare a Managementului, care preda atunci la University of Nebraska
at Omaha, USA http://www.icccc.univagora.ro/program/keynote-speakers;
3) În data de 12.05.2012, Prof.dr. Mişu-Jan MANOLESCU, preşedintele Consiliul de
Admnistraţie al Universităţii Agora, semnează un Memorandum de Înţelegere cu Prof.dr. Yong
SHI, Vicepreşedinte şi Secretar General al Societăţii Chineze de Modernizare a Managementului
http://univagora.ro/en/partners/int-relations/;
4) În perioada 12-23 mai 2013, Prof.dr. Ioan DZIŢAC, rectorul Universităţii Agora, efectuază o
vizită în China http://univagora.ro/en/university/news/2013/05/24/rectorchina/, prilej cu care susţine
două lecturi invitate http://www.feds.ac.cn/Pages/AnnounceShow.aspx?ID=23
http://gs.swufe.edu.cn/Item/Show.asp?m=1&d=2638, primeşte titlul de profesor asociat al
Universităţii Academiei Chineze de Ştiinţe
http://univagora.ro/en/university/photos/album/34/image/953/ , conduce lucrările unei sesiuni
speciale la ITQM2013 în Suzhou http://www.itqm-meeting.org/workshop.htm şi semnează un acord
de colaborare cu Prof.dr. Gang KOU, decanul Facultăţii de Administrare a Afacerilor de la
SWUFE, Chengdu http://univagora.ro/en/partners/int-relations/
5) La 28.06.2013, Prof.dr. Ioan DZIŢAC semnează un Memorandum de Înţelegere, în numele SC
Cercetare Dezvoltare Agora, cu Prof.dr. Shifeng LIU, în numele International Center for
Informatics Research of Beijing Jiatong University.
Profesorul Yong Shi – Doctor Honoris Causa al Universităţii Agora
La invitaţia prof. dr. Yong Shi, de la Academia Chineză de Ştiinţe, Rectorul Universităţii Agora,
prof. dr. Ioan Dziţac, a efectuat o vizită de lucru în China în perioada 12-23 mai 2013.
Activităţile ştiinţifice prestate în China de profesorul Dziţac au fost următoarele:
1. Lectură invitată suţinută la Universitatea Academiei Chineze de Ştiinţe (Beijing, 14 mai).
Domnului Dziţac i s-a acordat titlul de profesor asociat al acestei universităţi pentru perioda mai
2013- mai 2016:
http://www.feds.ac.cn/Pages/AnnounceShow.aspx?ID=23
2. Secţiune specială organizată şi condusă la Conferinţa Internaţională de IT şi Management
Cantitativ (Suzhou, 17 mai): http://www.itqm-meeting.org/workshop.htm
3. Lectură invitată suţinută la Southwestern University of Finance and Economics (Chengdu, 20
mai). Rectorul Dziţac a semnat un acord de colaborare între Universitatea Agora şi această
universitate. Ca efect imediat, câte doi studenţi de la Universitatea Agora sunt trimişi în China
pentru două săptămâni, la invitaţia şi pe cheltuiala partenerilor chinezi la o școală de vară în
Chengdu:
http://www.swufe.edu.cn/english/
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Rectorul UAO a efectuat această vizită împreună cu domnul Acad. Florin Gheorghe Filip, Doctor
Honoris Causa al Universităţii Agora. Academia Chineză de Ştiinţe i-a acordat domnului
academician prestigiosul premiu “Walter Scott jr. Award in Information Technology”:
http://www.itqm-meeting.org/award.htm
Imagini din timpul vizitei se pot vedea la: http://univagora.ro/en/university/photos/album/34/
Articol în Ovidan: http://www.ovidan.ro/?p=articles.details.8832
6. Întânire cu cadre de conducere de la Beijing Jiatong University, unde a fost perfectat, de
asemenea, un acord de colaborare între universităţi: http://en.njtu.edu.cn/
În 2014 prof.univ.dr. Yong Shi de la Universitatea Academiei Chineze de Științe a devenit
Doctor Honoris Causa al Universității Agora.

Yong Shi
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Relaţii de colaborare și schimb de experiență cu India
1) 13 iunie 2013: Vizita prof.dr. Vinod K. Madan din India la Universitatea Agora (conferinţă
invitată). Prof. Vinod K. MADAN, PhD, Senior Professor at Department of Electronics and
Communication Engineering, Kalasalingam University, Krishnankoil (TN), India, a prezentat la
Universitatea Agora două lucrări invitate.
2) 16-19 octombrie, 2013: Vizita unei delegaţii de la Kalasalingam University din India la
Universitatea Agora. O delegaţie de la Universitatea Kalasalingam din India, formată din domnul
cancelar K.SRIDHARAN, şi profesorul Vinod MADAN, a vizitat Universitatea Agora. Cu acest
prilej rectorul Ioan DZIŢAC a semnat un Memorandum de Înţelegere cu cancelarul K.
SRIDHARAN (CEO al Universității Kalasalingam) , care prevede schimb de experienţă
managerială, didactică şi ştiinţifică. A doua vizită a profesorului Madan a avut loc în perioada 1520 octombrie 2013, prilej cu care a participat și la 7th Agora International Law Conference, AILC
2013, “Prospects and Challenges of 21st Century Law” [2], unde a prezentat lucrarea, scrisă în
colaborare cu R.K. Sinha, The Dymamics of Rape in Modern Indian Society, care a fost publicată
ulterior în revista de drept a Universității Agora, Agora International Journal of Juridical Sciences.
În timpul celei de a doua vizite, profesorul Vinod Madan a fost însoțit de cancelarul universității
sale (funcția de cancelar este echivalentă la ei cu cea de rector la noi), Thiru K. Sridharan, pe care
l-am invitat pentru semnarea unui memorandum de înțelegere, prin care ne-am angajat la colaborări
în domeniul cercetării și învățământului, incluzând mobilități reciproce pentru cadre și studenți.
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CONTRIBUŢIA RECTORULUI LA
CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII INTERNAŢIONALE A UNIVERSITĂŢII AGORA

Conferințe invitate


DatAMSS2015, 7th International Workshop, Data Analysis Methods for Software Systems, Druskininkai,



Lithuania, Hotel „Europa Royale“, December 3 – 5, 2015 (keynote speaker invitat de Universitatea din
Vilnius).
ICOTFL2015, International Conference on Oriental Thinking and Fuzzy Logic (Celebration
the 50th Anniversary of Fuzzy Sets in Big Data Era),Dalian, China, August 17-20, 2015
(keynote speaker).







of

ITQM2015, The Thirth International Conference on Information Technology and
Quantitative Management, Rio de Janeiro, Brazil, July 21-24, 2015 (organizer and chair of a
special session).
ITQM2014: The Second International Conference on Information Technology and
Quantitative Management, Moscow, Russia, June 3-5, 2014 (organizer and chair of a special
session).
ITQM 2013: International Conference on Information Technology and Quantitative
Management (ITQM 2013), May 16-18, 2013, Dushu Lake Hotel, Suzhou, China
(organizer and chair of a special session).
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7. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de
cercetare
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015
AL COMISIEI DE ETICĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII AGORA
În anul universitar 2014-2015 Comisia de Etică a urmărit ca personalul didactic și studenții,
precum și membrii corpului administrativ, să respecte normele de conduită prevăzute de Codul de
Etică respectiv Carta Universității Agora din municipiul Oradea.
Comisia de etică nu a fost sesizată în anul universitar 2014-2015 cu nicio cauză privind
abateri la normele de conduită ale Universității Agora cuprins în Codul de Etică și nici nu s-a
constatat săvârșirea unor asemenea fapte de către persoanele care fac parte sau au relaţii cu
universitatea.
În ianuarie 2016 a fost solicitată analiza acţiunii d-lui conf.univ.dr. Vasile Creţ de
recomandare a redactării unei lucrări cu autor aflat în regim de detenţie la data recomandării
(02.06.2014):

<< SCRISOARE DE RECOMANDARE
Stimate domnule Director al Penitenciarului Oradea,
Prin prezenta, subsemnatul gen. rez. VASILE CREȚ, în calitate de conferențiar
universitar dr. la Universitatea ”Agora” din Oradea, doresc să îl recomand pe dl.
SEBASTIAN NICOLAE SECOȘAN, născut în Oradea la data de 17.06.1971, pentru
redactarea
lucrării
științifice
cu
titlul
”COMPORTAMENTUL
ORGANIZAȚIONAL” în domeniul administrației publice.
Dl. Secoșan este absolvent al Facultății de Electrotehnică a Universității din
Oradea și absolvent al Masteratului în Administrație Publică și Drept Administrativ
din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad. De asemenea, în domeniul
administrației publice, dl. Secoșan are o experiență de 9 ani.
Vă mulțumesc anticipat.
Cu deosebită considerație,
Gen. rez. conf. univ. dr. VASILE CREȚ

ORADEA
02.06.2014>>

Documentele care au stat la baza analizei: 1) Solicitarea d-lui rector, prof.univ.dr. Ioan Dziţac, în
legătură cu adresa nr. 8061/11.01.2016 (emisă de Cabinet Ministru – Adrian Curaj); 2) Scrisoarea
de recomandare adresată Penitenciarului Oradea de către dl. conf.univ.dr. Vasile Creţ în data de
02.06.2014; 3) Lucrarea „Comportamentul organizaţional”- autor Secoșan Sebastian Nicolae,
Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-1410-1, 2014.
Concluziile analizei comisiei de etică şi a rectorului sunt prezentate în documentele de mai
jos.
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8. Situaţia posturilor vacante
Anul universitar 2015-2016
Posturi vacante pentru perioadă nedeterminată
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Posturi vacante pentru perioadă determinată
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9. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile
precedente
Nr.crt.

Promoția

Nr.total
absolvenți
licențiați

Nr.studenților care
și-au ridicat
diploma de licență

Nr.studenților
angajați

1

2013

147

98

42
(42,85% din 98)

Nr.studenților
angajați în
domeniul studiilor
absolvite
34
(34,69% din 98)

În promoțiile 2012 și 2013, Universitatea Agora a avut un total de 293 licențiați, din care 76
(36,89%). sunt angajați în domeniul postului.

Absolvenţii Universităţii Agora din Oradea au înregistrat cel mai mare procent de admitere
la Magistratură în 2014. Prezentăm un extras din informaţiile statistice cu privire la concursurile de
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM) din perioada 2005-2014.

(Sursa originală, integrală, se poate descărca de aici:
http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=66&d=819).
În anul 2012, absolvenţii Universităţii Agora din Oradea s-au clasat pe un meritoriu loc 4 (la
procentul de reuşită):
1.Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava - 18,18%,
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2.Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca - 11,44%,
3.Universitatea din Bucureşti - 11,36%,
4.Universitatea Agora din Oradea - 11,11%.
Constatăm cu mare bucurie şi mândrie că în 2014, absolvenţii Universităţii Agora din
Oradea au obţinut cel mare procent de reuşită (situându-se pe locul I din cele 41 de universităţi
care pregătesc absolvenţi de Drept):
1.Universitatea Agora din Oradea - 16,67%,
2.Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca - 10,58%,
3.Universitatea Româno-Germană din Sibiu - 9,08%.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Ioan DZIȚAC
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"The team has enjoyed learning about the characteristics of Agora University
and its role as an entrepreneurial provider of higher education in the fields of law,
management and social science. It has been an interesting experience to discuss with
staff, students, and external stakeholders the challenges faced by UAO and the
university’s efforts to address constraints and to explore future opportunities. We
believe the university has the potential to take successful steps in its next stage of
development." (EUA- IEP Team)
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