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PREAMBUL
Raportul rectorului prezintă starea UniversităŃii Agora, vizând principalele direcŃii de dezvoltare
instituŃională, acŃiunile şi măsurile care au fost întreprinse pentru anul universitar 2012-2013, menite să
conducă la optimizarea activităŃii academice de învăŃământ şi cercetare, a exerciŃiului administrativfinanciar şi a vieŃii sociale din universitate.
Fundamente legislative şi documente directoare
1. Legea educaŃiei naŃionale, publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 18 din 10 ian. 2011,
Legea nr.1/2011.
2. Legea privind înfiinŃarea UniversităŃii Agora din municipiul Oradea, judeŃul Bihor - Legea
nr. 59 din 29 martie 2012, publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 222 din aprilie 2012.
3. Carta UniversităŃii Agora din municipiul Oradea - 2012.
4. Regulamentul Consiliului de AdministraŃie al UniversităŃii Agora din municipiul Oradea.
5. Anexe la O.M. nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului naŃional al calificărilor din
învăŃământul superior (MOf880bis).
6. H.G. nr. 134 din 16.02.2011 (M.O. nr. 137): Norme metodologice privind stabilirea
categoriilor de cheltuieli pentru activităŃi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării,
finanŃate de la bugetul de stat.
7. OrdonanŃa de Guvern nr. 6 din 26 ian. 2011 privind modificarea O.G. nr. 57/2002 privind
cercetarea ştiinŃifică şi dezvoltarea tehnologică.
8. OMECTS nr. 5212 din 26.08.2011 privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi
informaŃiilor colectate în vederea realizării evaluării primare a universităŃilor şi a evaluării
programelor de studii universitare cu scopul clasificării universităŃilor şi ierarhizării
programelor de studii.
9. Scrisoarea ARACIS nr. 10.058 din 09.12.2010 şi documentele aferente vizitei de acreditare
instituŃională.
10. Raportul nr. 10.230 din 10.12.2010 al departamentului de acreditare al ARACIS privind
evaluarea externă a calităŃii.
11. Planul managerial al rectorului confirmat prin OMECTS nr. 3887 din 2 mai 2012.
12. Metodologia de monitorizare: OMECTS nr. 4616 din 28 iunie 2012.
13. Planul strategic de dezvoltare instituŃională pentru perioada 2012-2014.
14. Planul managerial al rectorului din campania de alegeri din aprilie 2012.
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1. ANALIZĂ PRIVIND STAREA ŞI POTENłIALUL
UNIVERSITĂłII LA 01.03.2013
1.1. Repere istorice importante
1.2.1. Autorizare (2000): FundaŃia Agora a obŃinut autorizare pentru funcŃionarea UniversităŃii
Agora (Rector: prof.univ.dr.ing Mişu-Jan Manolescu), care cuprindea Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe
Economice (Decan: prof.univ.dr. Adriana Manolescu), cu două specializări autorizate: Drept şi
Management.
1.2.2. Acreditare ARACIS (2010): Universitatea obŃine propunerea de acreditare din partea
ARACIS, în urma vizitei de evaluare externă a calităŃii, cu trei specializări acreditate: Drept,
Management, Contabilitate şi informatică de gestiune şi o specializare autorizată: Informatică
economică.
1.2.3. Acreditare prin lege (2012): Legea 59/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 222 din 3
aprilie 2012 validează acreditarea propusă de ARACIS.
1.2.4. Confirmarea rectorului (2012): OMECTS nr. 3887 din 2 mai 2012:
1.2.5. Metodologia de monitorizare: OMECTS nr. 4616 din 28 iunie 2012
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1.2. ParticularităŃi actuale. Organigrama

1.2.1. Forma juridică. Universitatea Agora este o universitate particulară, cu personalitate
juridică de drept privat şi utilitate publică.
1.2.2. Dimensiunea. Universitatea Agora este o universitate mică, cu o singură facultate, un
departament şi patru programe de studii universitare de licenŃă.
1.2.3. Diplome de studii. Universitatea Agora va putea organiza examenele de finalizare a
studiilor universitare cu comisii proprii şi va putea elibera diplome de licenŃă şi diplome de master
recunoscute în România şi în Uniunea Europeană.
1.2.4. Programe de studii universitare de licenŃă. Universitatea Agora va putea organiza
programe de studii universitare de licenŃă la forma „ÎnvăŃământ la DistanŃă” (ID), la specializările
acreditate la forma de la zi, numită oficial „ÎnvăŃământ cu FrecvenŃă” (IF).
1.2.5. Programe de studii universitare de master. Universitatea Agora va putea înfiinŃa
programe de master în domeniile Drept, Management şi Contabilitate.
1.2.6. Clasificarea universităŃilor şi ierarhizarea domeniilor de studii. Universitatea va
putea intra în sistemul naŃional de clasificare a universităŃilor şi de ierarhizare a domeniilor de studii
pentru anul universitar 2012-2013.
1.2.7. Monitorizare. Universitatea va intra pe o perioadă de 3 ani într-un proces special de
monitorizare conform unei metodologii stabilite prin OMECTS nr. 4616 din 28 iunie 2012.
1.2.8. Structura conducerii UniversităŃii Agora.
Carta UniversităŃii Agora, în spiritul şi litera Legii educaŃiei naŃionale, aplicată la cazul
universităŃilor private, stabileşte structura conducerii la trei niveluri:
1. conducere decizională (fig.1);
2. conducere executivă (fig.2);
3. conducere operativă (fig.3).
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CONDUCEREA DECIZIONALĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAłIE (CA)
Preşedinte de Consiliu

SENATUL UNIVERSITAR (SU)
Preşedinte de Senat

Fig.1. Structura conducerii decizionale

SENATUL EXTINS AL UNIVERSITĂłII AGORA
Numărul membrilor din Senat, cadre didactice şi studenŃi, este proporŃional cu numărul total de cadre didactice
ale UniversităŃii Agora, cf. Legii nr.1/2011. Dar senatul beneficiază de sfatul unor personalităŃi, cu mare
prestanŃă ştiinŃifică şi universitară, din Ńară şi din străinătate, care au acceptat să devină membri de onoare.
Carta, Art. 45. (1) Senatul universităŃii este forul decizional de conducere a tuturor activităŃilor didactice şi
ştiinŃifice care se desfăşoară în cadrul instituŃiei. Senatul este alcătuit din reprezentanŃi aleşi ai facultăŃilor –
cadre didactice şi studenŃi.
(2) Senatul este compus în proporție de 75% din personal didactic și de cercetare, respectiv 25% reprezentanți ai
studenților. ToŃi membrii senatului sunt stabiliți prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și
cercetătorilor titulari, respectiv ai tuturor studenților. Fiecare facultate are un număr de reprezentanți în senat
conform normei legale de reprezentare.
(3) Pot fi cooptaŃi ca membri ai Senatului, la propunerea CA-UAO, personalităŃi de prestigiu ale vieŃii
academice, ştiinŃifice, economice, culturale sau sociale din afara comunităŃii academice. De asemenea, în senat
pot fi cooptate, în calitate de membru de onoare, personalităŃi de prestigiu, din Ńară şi din străinătate, care îşi
aduc contribuŃia la dezvoltarea universităŃii. Membrii de onoare au drept de vot consultativ.
(4) Senatul este condus de un preşedinte, ales în prima ședință de constituire, care conduce ședințele și
reprezintă senatul în raporturile cu rectorul și cu CA-UAO.
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CONDUCEREA
EXECUTIVĂ
RECTOR

DECAN
FACULTATEA. DE DREPT ŞI ŞTIINłE
ECONOMICE

DIRECTOR
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINłE SOCIALE

Fig. 2. Structura conducerii executive
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CONDUCEREA
OPERATIVĂ

Preşedinte CA
(ordonator de credite)

Preşedinte SU

Rector

Fig. 3. Structura conducerii operative

Prof.univ.dr. M.J Manolescu
Preşedinte CA

Prof.univ.dr. A. Manolescu
Preşedinte Senat

Prof.univ.dr. I. DziŃac
Rector

Carta, Art. 42 (5) Consiliul Academic Operativ (CAO) asigură conducerea operativă a UniversităŃii
Agora, fiind format din preşedintele CA-UAO, preşedintele senatului şi rector. CAO, definit în Carta
UniversităŃii Agora, este o structură simetrică, non-ierarhică. CAO se convoacă ori de câte ori o
problemă, care ar fi de competenŃa consiliul de administraŃie sau al senatului, trebuie rezolvată urgent
şi nu ar permite convocarea în timp util a entităŃii academice respective. CAO poate fi convocat de
oricare dintre membrii săi şi este prezidat de persoana care îl convoacă. Deciziile se iau cu majoritate
simplă, fiecare având dreptul la un vot. Aceste decizii trebuie validate ulterior în forul competent.
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CARTEA DE ONOARE A UNIVERSITĂłII AGORA
Universitatea Agora a avut deosebita onoare de a fi gazda multor personalităŃi celebre, oameni de
ştiinŃă şi de cultură din lumea întreagă.
Iată doar câŃiva dintre cei care au semnat în Cartea de Onoare a UniversităŃii Agora:

Prof. Vasile Baltac, SNSPA Bucharest

Prof. Boldur Bărbat, Universitatea Lucian Blaga,
Sibiu

Prof. Gabriel Ciobanu, Institutul Academiei
Române, Iaşi

Acad. Paul Dan Cristea, Academia Română

Prof. Janos Fodor, Obuda University, Budapest,
Hungary

Prof. Angel Garrido, UNED, Spain
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Prof. Kaoru HIROTA, Tokyo Institute of
Technology, Japan

Acad. Solomon Marcus, Academia Română

Prof. Milan Stojanovic, Faculty of
Organizational Sciences, University of Belgrad,
Serbia

Prof. Athanasios Styliadis, University of Kavala,
Greece

Acad. Dan TUFIŞ, Academia Română

Prof. Lotfi A. ZADEH, University of California,
Berkeley, USA
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Prof. Stephan OLARIU, Old Dominion
University, USA

Prof. Pierre BORNE, L'Ecolle Centrale de Lille,
France

Acad. Gheorghe PĂUN, AR & Academia
Europaea

Prof. Felisa CORDOVA, University of Santiago de
Chile

Prof. Gang KOU, University of Electronic
Science and Technology of China

Prof. Yong SHI, University of Nebraska at Omaha,
USA
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1.3. Rolul rectorului

Spre deosebire de vechea legislaŃie, conform noii legi a educaŃiei naŃionale (Legea 1/2011),
funcŃia de rector nu mai este o funcŃie supremă într-o universitate, fiind doar o funcŃie executivă, care
se subordonează conducerii decizionale. Fiind o universitate particulară, conducerea supremă în
universitate este asigurată de preşedintele consiliului de administraŃie, în colaborare strânsă cu
preşedintele senatului universitar, după cum este ilustrat în organigramele din fig. 1-3, rectorului
revenindu-i doar poziŃia a 3-a în ierarhia universităŃii. Calitatea de ordonator de credite este acordată,
prin Cartă, preşedintelui consiliului de administraŃie.
Art. 42. (Carta UniversităŃii Agora)
(4) Rectorul reprezintă conducerea executivă din universitate şi are în subordine celelalte
funcŃii executive: prorectorii, decanii şi directorii de departamente. Persoanele care ocupă aceste funcŃii
sunt incompatibile din punct de vedere al gradelor de rudenie şi afinitate, în sensul Legii 1/2011.
Art. 55. Rectorul conduce activitatea didactică şi de cercetare din universitate şi are
următoarele prerogative:
(1) rectorul confirmat de către ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului încheie cu senatul
universitar un contract de management care cuprinde criteriile şi indicatorii de performanŃă
managerială, drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractuale;
(2) contrasemnează acordurile inter-universitare naŃionale şi internaŃionale;
(3) răspunde în faŃa CA-UAO, a senatului şi a legii pentru întreaga activitate din universitate, prin
atribuŃii directe sau prin delegare de competenŃe;
(4) răspunde pentru aplicarea prevederilor cartei universitare, a regulamentelor interne şi a hotărârilor
luate de CA-UAO şi de senat;
(5) la propunerea decanilor, avizează statele de funcŃii şi personal didactic, precum şi statele de
funcŃii pentru personalul de cercetare şi cel de administraŃie din cadrul universităŃii;
(6) numeşte comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere şi a concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice şi nedidactice;
(7) dispune, prin ordin scris, înmatricularea studenŃilor anului I, după definitivarea concursului de
admitere;
(8) dispune, la propunerea consiliilor facultăŃilor, exmatricularea studenŃilor, prin respectarea
prezentei carte şi a dispoziŃiilor legale în vigoare;
(9) aprobă reînmatricularea şi transferul studenŃilor, cu avizul decanilor, de la o facultate la alta şi de
la o universitate la alta;
(10) acordă diplomele şi certificatele prevăzute în prezenta cartă.
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1.4. Stadiul actual al UniversităŃii Agora din municipiul Oradea
1.4.1. Structura de personal
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La începutul anului universitar a plecat un lector, dar în data de 19.03.2013 a venit, prin
concurs, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca un conferenŃiar universitar.
Au fost organizate şi alte concursuri pentru posturi de conferenŃiar universitar, astfel:
Luni, 18.03.2013. Concurs pentru postul de conferenŃiar universitar, poziŃia 11 (Politici publice;
Simulări şi proiecte economice), Candidat: Viorina Judeu.
Comisia de concurs:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din municipiul Oradea.
Membri:
1. Prof.univ.dr. Adriana Manolescu, Universitatea Agora din Oradea.
2. Prof.univ.dr. Epure Dănuț Tiberius, Universitatea “Ovidius” din Constanța.
3. Prof.univ.dr. Burja Vasile, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
4. Prof. univ. dr. Cismaș Laura, Universitatea de Vest Timișoara.
MarŃi, 19.03.2013. Concurs pentru postul de conferenŃiar universitar, poziŃia 7 (Informatică, Baze de
date în economie), Candidat: Dan BenŃa.
Comisia de concurs:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din Oradea.
Membri: 1. Prof.univ.dr. Grigor Moldovan, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.
2. Prof.univ.dr. Ştefan NiŃchi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.
3. Prof.univ.dr. Ioan DziŃac, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.
4. Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu, Universitatea Agora din Oradea.
Miercuri, 20.03.2013. Concurs pentru postul de conferenŃiar universitar, poziŃia 8 (Drept penal,-Partea
generală I; Drept penal- Partea generală II), Candidat: Laura Popoviciu.
Comisia de concurs:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din municipiul Oradea.
Membri: 1. Prof.univ.dr. Valentin Mirişan, Universitatea din Oradea
2. Prof.univ.dr. Augustin Lazăr, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
3.Prof.univ.dr. Ovidiu Predescu, Universitatea “George BariŃiu” din Braşov
4. Prof.univ.dr. Elena Ana Iancu, Universitatea Agora din Oradea
Vineri, 22.03.2013. Concurs pentru postul de conferenŃiar universitar, poziŃia 10 (Drept internaŃional
public; Drept internaŃional privat, Candidat: Ioan Stan).
Comisia de concurs:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Gabriela Bologa, Universitatea Agora din municipiul Oradea.
Membri: 1. Prof. univ. dr. Radu Carp, Universitatea din Bucureşti.
2. Prof. univ. dr. Raluca Miga Beşteliu, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti.
3. Prof. univ. dr. Stelian Scăunaş, Lucian Blaga din Sibiu.
4. Conf. univ. dr. Tudor Tănăsescu, Universitatea Bioterra din Bucureşti.
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1.4.2 StudenŃii

1.4.3. Programele de studii universitare de licenŃă 2012-2013
Domeniul de
licenŃă
Drept
ŞtiinŃe
administrative
Management
Contabilitate

PROGRAME DE LICENłĂ
Drept –IF, 4ani (240 ECTS)
PoliŃie comunitară – IF, 3 ani
(180 ECTS)
Management – IF, 3 ani (180 ECTS)
Contabilitate şi informatică de gestiune
(CIG)– IF, 3 ani (180 ECTS)

Acreditare/A
utorizare
A
AP

Locuri scoase la
concurs

A
A

100
100
50
100

Legendă:
IF = ÎnvăŃământ cu frecvenŃă; FR = ÎnvăŃământ cu frecvenŃă redusă; ID = ÎnvăŃământ la distanŃă
ECTS (European Credits Transfer System)= SECT (Sistem European de Credite Transferabile):
30 ECTS = 1 semestru = 14 săptămâni; 180 ECTS = 6 semestre = 3 ani; 240 ECTS = 8 semestre = 4 ani.
ObservaŃie. Spre deosebire de domeniile Drept şi Management, unde gradul de ocupare a fost de 100%, s-a
observat un interes mai scăzut al candidaŃilor pentru specializările „PoliŃie locală” şi „Contabilitate şi informatică
de gestiune” (CIG), la admiterea din 2012. Probabil că acest lucru se datorează unei deficienŃe de informare. De
exemplu, candidaŃii probabil n-au înŃeles suficient de bine faptul că, absolvind specializarea „PoliŃie locală”,
obŃin diplomă de licenŃă în AdministraŃie publică, iar un alt avantaj pe care îl au, este faptul că, pe baza
creditelor transferabile, îşi pot continua şi studiile la specializarea Drept, înscriindu-se direct în anul IV. De
asemenea, studenŃii de la CIG, obŃinând diploma de economist în domeniul Contabilitate, au şanse mai mari să-şi
găsească un loc de muncă cu calificarea de contabil, decât cu cea de manager, mai ales la început de carieră. Dar,
tot pe baza creditelor transferabile, dacă au absolvit CIG-ul, se pot înscrie direct în anul III la Management şi să
obŃină o a doua diplomă de licenŃă şi în acest domeniu.
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1.4.4. Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă
cf. OMECTS nr. 3163 din 01.02.2012, publicat M.O. nr. 109 din 10.02.2012:
http://univagora.ro/academic/postuniv/

Notă importantă: AbsolvenŃii primesc diplomă şi supliment de diplomă sub egida Ministerului
Educaţiei NaŃionale, iar creditele obţinute la o disciplină de studiu în cadrul acestor programe sunt
transferabile la orice program de master, sau la alte programe de studii universitare la care se face
disciplina în cauză.
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MBA în colaborare cu Southeastern University din SUA

Become one of the first in our region to earn an MBA degree from an accredited American
institution.

•
•
•
•

Southeastern University has partnered with Agora University in Oradea, Romania to provide you with
a quality graduate management educational experience. In as little as 16 months you will earn a
classical American MBA, with an emphasis in practical and ethical global management.
The program is now available to central European students through a hybrid classroom and on-line
learning environment. The curriculum includes three courses for four semesters, which includes the
following:
Nine courses taken on-line with American professors and American students
Two courses taken on the campus at Agora University in Oradea
One course that includes excursions to other EU countries
Optional week-long intensive Leadership course on campus of Southeastern in the United States
Southeastern University is a private Christian liberal-arts university and has been in existence since
1935. It is accredited in the United States by The Commission on Colleges of the Southeastern
Association of Colleges and Schools (SACS) and International Assembly for Collegiate Business
Education (IACBE).
Whether it is for a better job opportunity, improved managerial skills, or just for personal reasons, your
MBA degree from Southeastern University will help you achieve your goals.
Alte detalii la pagina http://univagora.ro/ro/parteneri/mba-usa/
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1.5. Cercetare şi diseminarea cunoaşterii
„(2) Fiind o universitate tânără, centrată pe educaŃie în domeniul ştiinŃelor sociale, Universitatea Agora îşi asumă
misiunea să transmită studenŃilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraŃiei şi umanismului transdisciplinar, spirit
pe care absolvenŃii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea
potenŃialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune ca, într-un timp rezonabil, să
adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării, tinzând în viitor spre o misiune de
educaŃie şi cercetare ştiinŃifică, astfel încât să devină recunoscută în mediul academic românesc şi european ca un model
eficient al accesului la succes într-o societate dinamică.”

(Extras din Carta UniversităŃii Agora, Misiunea, art. 2).

Universitatea Agora are 19 articole indexate, în ISI Web of Science,
în perioada 2006-2013, dintre care 4 în 2012 şi 1 în 2013
Deşi nu are decât 22 de cadre didactice şi aproximativ 800 de studenŃi, Universitatea Agora din
Oradea, pe lângă educaŃie, consideră cercetarea ştiinŃifică ca o componentă de bază a activităŃii sale
curente.
Obiectivele strategice privind cercetarea în cadrul universităŃii Agora din municipiul Oradea,
avute în vedere în anul 2012, s-au axat pe:
- Dezvoltarea resursei umane din cadrul universităŃii prin participarea la diferite proiecte de
cercetare,
- SusŃinerea tinerilor cercetători, doctoranzi, din cadrul universităŃii şi sprijinirea acestora în
vederea implicări în proiectele interne din cadrul universităŃii prin elaborarea unor
comunicări ştiinŃifice şi publicarea în reviste de specialitate
- Organizarea de manifestări ştiinŃifice prin parteneriate cu alte universităŃii din Ńară şi
străinătate precum şi cu mediul de afaceri şi instituŃional
- Organizarea de manifestări ştiinŃifice dedicate studenŃiilor în vederea imbunătăŃirii
activităŃii de cercetare a acestora şi implicării lor în activitatea de cercetare la nivel de
universitate
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Participarea cadrelor didactice din cadrul universităŃii la o serie de manifestării ştiinŃifice
interne şi internaŃionale pe domeniile lor de cercetare
Toate aceste obiective derivă din faptul că toate direcŃiile de actiune la nivelul universităŃilor au
în vedere un învăŃământ performant, iar acest aspect presupune un nivel ridicat al cercetării ştiinŃifice,
în speŃă o resursă umană înalt calificată.
În cadrul UniversităŃii Agora din municipiul Oradea s-au desfăşuratm în anul 2012 patru
manifestări ştiinŃifice internaŃionale cu participarea cadrelor didactice din Ńară şi strănătate şi zece
manifestări ştiinŃifice naŃionale cu participarea cadrelor didactice din cadrul universităŃii Agora din
Oradea şi de la alte universităŃi din Ńară, dar şi persoane din mediul de afaceri şi instituŃional.
Printre manifestările internaŃionale organizare de către Universitatea Agora din oradea în acest
an o semnificaŃie deosebită a avut ICCCC 2012: Workshop on Intelligent Decision
Support Systems for Crisis Management, May 8-12, 2012, Hotel Termal, Baile Felix, Oradea, Romania
organized by R & D Agora and Agora University under the umbrella of
International Conference on Computers, Communications & Control, ICCCC 2012
Comunicările din cadrul conferinŃelor desfăşurate în acest an au fost publicate în revistele
UniversităŃii Agora din Oradea, astfel:
- International Journal of Computers Communications & Control
With Emphasis on the Integration of Three Technologies (C & C & C).
Online = ISSN 1841- 9844;
ISSN-L 1841-9836;
http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc
- Agora International Journal of Juridical Sciences, ISSN: 1843-570X , E-ISSN: 2067-7677
,
revistă
indexată
BDI
(
EBSCO,
DOAJ,
COPERNICUS
etc).
http://www.juridicaljournal.univagora.ro/
Au fost editate două volume, volumul 1 cuprinde un număr de 24 de lucrării, iar volumul 2
cuprinde un număr de 28 de lucrări.
- Agora International Journal of Economical Sciences, ISSN 2067-3310, E - ISSN 2067 –
7669, revistă indexată BDI,
http://www.economicaljournal.univagora.ro/
Afost editat un volum care cuprinde un număr de 12 lucrări
În acest an a continuat implementarea celor trei proiecte POSDRU, proiecte finanŃate din
Fondul Social European, astfel:
- Proiectul Stagii de practică pentru o carieră de success-STAPROS, Proiect cofinanŃat din
Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr.: POSDRU/ 90/ 2.1/ S/ 60152, valoarea
proiectului 4.961.869 lei (98% finanŃare nerambursabilă). Manager proiect Prof. univ. dr.
IonuŃ Pandelică
În cadrul acestui proiect au avut loc o serie de manifestări ştiinŃifice care au avut în vedere
implicarea studenŃilor, a cadrelor didactice şi a instituŃiilor din regiunile de implementare a proiectului
cu care universitatea a încheiat partenriate. Proiectul s-a finalizat la 31 octombrie 2012.
- Proiectul Măsuri complexe pentru ocupare-şanse sporite pe piaŃa muncii-MOSAIC, proiect
cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/104/5.1/G/77577,
valoarea totală a proiectului este de 1.790.871,28 lei (98% finanŃare nerambursabilă).
Manager proiect – conf. univ. dr. Gabriela Bologa
-
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şi în cadrul acestui proiect au avut loc o serie de manifestări ştiinŃifice care au contribuit la
dezvoltarea activităŃii de cercetare din cadrul universităŃii. Prin intermediul proiectului s-au încheiat o
serie de parteneriate cu mediul de afaceri regional. Proiectul s-a finalizat la 30 aprilie 2012.
- Proiectul Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea iniŃierii de afaceri şi
dezvoltarea abilităŃilor de întreprinzător în rândul întreprinderilor şi a persoanelor ce vor
să lanseze afaceri pe cont propriu-PROMIN, proiect cofinanŃat din Fondul Social
European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007–2013, Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/60154 , valoarea totală a proiectului este de 1
4.475.142,00 lei (98% finanŃare nerambursabilă). Manager proiect Prof. univ. dr. IonuŃ
Pandelică.
Prin implementarea acestui proiect s-a adus o contribuŃie majoră de dezvoltarea parteneriatelor
dintre universitate şi mediul de afaceri, în cadrul proiectului fiind realizate o serie de manifestări,
evenimente, ateliere de lucru, unde au fost implicate toate cadrele didactice din universiate. Proiectul
se finalizează în anul 2013.
Tot în anul 2012 în cadrul departamentului de cercetare a fost continuată imoplementarea a
două proiecte Jean Monnet astfel:
- Uniunea Economică şi Monetară. No. 141250-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO, perioadă de
implementare 2008-2013, valoare grant- 24.000 euro, manager proiect conf. univ. dr.
Gabriela Bologa
http://www.uemprogrameuropean.univagora.ro/
- Libera circulaŃie a persoanelor în spaŃiul Uniunii Europene, No. 141106-LLP-1-2008-1RO-AJM-MO, perioadă de implementare 2008-2013, valoare grant- 21.000 euro, manager
proiect prof. univ. dr. Ana Elena Iancu
http://www.lcpprogrameuropean.univagora.ro/
În cadrul UniversităŃii Agora din municipiul Oradea, în anul 2012 au continuat să funcŃioneze
centrele de cercetare astfel:
1. S.C. CERCETARE DEZVOLTARE AGORA S.R.L cu activitati permanente si periodice:
-

Publicarea IJCCC (revista ISI trimestriala, din 2006, 6 numere/an din 2013)

-

Organizarea ICCCC (conferinta internationala organizata din 2 in 2 ani, start 2006)

şi o serie de activitati la cerere/ oportunitati:
- Participarea ca partener in proiecte din domeniul TIC (management, consultanta, publicare
de carti, publicatii in reviste, organizari de conferinte).
- Participare ca partener in programe de formare continua.
- Organizarea la cerere a unor conferinte, congrese etc.
- Proiectarea si implementarea de sisteme informatice si pagini web.
2. Centrul de Informare EUROPE DIRECT Universitatea AGORA Oradea Nord-Vest în valoare de
49.600 euro din care cofinantare 24.800
3. Centrul de cercetare italo-român ( CeRIR)
4. Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalitatii Transfrontaliere
Întreaga activitate de cercetare realizată în anul 2012 în cadrul UniversităŃii Agora din Oradea
se datorează implicării cadrelor didactice din universitate, a studenŃilor, prin participare activă la toate
activităŃile desfăŃurate, prin contribuŃia ştiinŃifică dată de articolele publicate în această perioadă de
către cadrle didactice din universitate, prin obŃinerea titlurilor de doctor de către două cadre didactice
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din Departamentul de ŞtiinŃe Sociale din cadrul UniversităŃii Agora din Oradea, în acest an. Totodată
cadrele didactice din Universiataea Agora din Oradea sunt implicate într-o serie de proiecte de
cercetare astfel aducând o valoare adăugată activităŃii de cercetare la nivel de universitate.
1.5.1. Centre de cercetare

1.5.2. CărŃi
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1.5.3. REVISTE

1.5.4. ConferinŃe
Universitatea Agora organizează, periodic, trei conferinŃe devenite tradiŃionale:

1. International Conference on Computers, Communications and Control, (din 2 în 2 ani;
începând cu 2006).
22

2. ConferinŃa internaŃională de Drept (anual, din 2010).

3.

ConferinŃa internaŃionale de ştiinŃe economice (anual, din 2010).
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Lansarea conferinŃei ICCCC 2014

1.6. Platforma de e-learning

A fost instalată platforma Moodle, cea mai performantă platformă de e-learning, care va
permite studenŃilor să studieze şi să dea să teste pe calculator de la distanŃă: http://moodle.org/.
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1.7. RelaŃii internaŃionale
UniversităŃi/instituŃii academice partenere:
•

Libera Universita degli "San Pio V", Roma, Italia;

•

http://www.istitutospiov.it/spiov/index.phpInstituto di Studi Politici "S. Pio V", Roma, Italia;

•

http://www.epmontijo.netvisao.pt/index.htmlAssociaçao
Desenvolvimento do Montijo, Portugalia;

•

Associazione Culturale "PF-ON-LINE", Roma, Italia;

•

Associazione Nuovi Cittadini Ciociari, Italia;

•

Consorzio Universitario d'Isernia, Italia;

•

Istituto di Ricerche Sociali Economiche e Ambientali (IRSEA), Roma – Italia;

•

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC)-CNR , Roma, Italia;

•

O.Di.S.E.A. Onlus, Roma, Italia;

•

Regional Centre For Development and Retraining Of Manpower (DRMKK)- DebreŃin,
Ungaria;

•

Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia;

•

Universidade de Santiago de Compostela, Spania;

•

Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia;

•

Universita degli Studi di Cassino (Frosinone), Italia;

•

Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia;

•

Universita degli Studi di Palermo, Italia;

•

Universidade de les Illes Balears, Spania;

•

Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, FranŃa;

•

University of Belgrade , Belgrad, Serbia;

•

University of Malta, Malta;

•

University of Montenegro, Muntenegru;

•

University of Thessaly, Grecia;

•

University Tunis El Manar, Tunisia;

•

Southeastern University, Lakeland, Florida, SUA;

•

Acord cu Societatea Chineză de Modernizare a Managementului
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/08/28/agreement_agora_china.pdf.

Programe Europene
•

U.E.M. - Uniunea Economică şi Monetară (Jean Monnet);

•

Europe Direct;

•

Libera circulaŃie (Jean Monnet).

25

para

Formaçao

Professional

e

(China):

2. Planul de măsuri pentru anul universitar 2012-2013. Starea actuală de
realizare
ActivităŃi/acŃiuni pentru perioada 01.09.2012-31.12.2012.
Nr.
crt.

Activitate/AcŃiune

1

Elaborarea
universitar

2

Marketing universitar

3

Actualizarea şi
10 sept. 2012
avizarea/aprobarea planurilor de
învăŃământ pentru programele
de studii de licenŃă
Elaborarea şi avizarea/aprobarea 14 sept. 2012
planurilor de învăŃământ pentru
programele de studii de licenŃă
Întocmirea statului de funcŃii de 20 sept. 2012
personal didactic şi de cercetare

4

5

6

structurii

Data/Termen

anului 5 sept. 2012

5-28 sept. 2012

Cine răspunde

ObservaŃii
La
01.03.2013
Consiliului de AdministraŃie (CA), Realizat
Consiliul
Academic
Operativ
(CAO)
Departamentul
de
marketing Realizat
universitar
Departamentul de ŞtiinŃe Sociale Realizat
(DSS), Consiliul FacultăŃii de Drept
şi ŞtiinŃe Economice (FDSE),
Rector, Senat
DSS, Consiliul FDSE, Rector, Realizat
Senat
Director DSS, Decan FDSE, Realizat
Rector, Preşedinte CA, Senat

23 sept. 2012

7

Întocmirea fişei postului pentru
2012-2013
Elaborarea fişelor disciplinelor

8

Finalizarea orarelor

28 sept.2012

Cadrele titulare, Director DSS, Realizat
Decan
Titularii de discipline, Director Realizat
DSS, Decan FDSE
DSS, FDSE
Realizat

9

Deschiderea oficială a anului
universitar 2012-2013
Lansarea platformei Moodle
ConferinŃa internaŃională de
Drept
Conferirea
titlului
Doctor
Honoris Causa dlui J. Childs
Serbarea zilei naŃionale
ConferinŃa internaŃională de
ŞtiinŃe Economice
Actualizarea
regulamentelor
speciale
ProiecŃia planului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2013,
cu argumente privind
prioritizarea investiŃiilor pe
categorii (bază materială,
autorizări, salarii)

28 sept.2012

CAO

Realizat

4 oct. 2012
18-19 oct. 2012

Rector, Departamentul DCAT
DSS, FDSE

Realiazat
Realizat

2 nov. 2012

DSS, FDSE, Rector, CA, Senat

Realizat

1 dec. 2012
13-14 dec. 2012

Director DMU
DSS, FDSE

Realizat
Realizat

17 dec. 2012

Departamentul de calitate, Senatul

20 dec. 2012

Preşedintele
credite)

10
11
12
13
14
15
16

27 sept. 2012

26

CA (ordonator

Realizat
parŃial
de Realizat

ActivităŃi/acŃiuni pentru perioada 01.01.2013-31.09.2013.
Nr.
crt.
17

Planificarea sesiunii de iarnă

18

Marketing universitar

19

Metodologia privind examenul 10 martie 2013
de finalizare a studiilor 2013
sau la 1 săpt.
după apariŃia
OMECTS
Raport privind situaŃia
15 martie 2013
financiară a universităŃii, pe
anul financiar 2012 şi pe surse
de finanŃare şi tipuri de
cheltuieli
Raport privind situaŃia
15 martie 2013
personalului şi situaŃia
posturilor vacante
Raport privind situaŃia fiecărui 15 martie 2013
program de studii
Raport privind rezultatele
15 martie 2013
activităŃii de cercetare
Raport privind situaŃia
15 martie 2013
asigurării şi monitorizării
calităŃii
Raport privind situaŃia
15 martie 2013
respectării eticii universitare şi
a eticii activităŃilor de
cercetare
Raport privind situaŃia
15 martie 2013
inserŃiei profesionale a
absolvenŃilor
Raportul rectorului privind
22 martie 2013
starea universităŃii

Departamentul de ŞtiinŃe Sociale
(DSS), Consiliul FacultăŃii de Drept
şi ŞtiinŃe Economice (FDSE),
Rector, Senat
Preşedintele CA (ordonator de
credite)

În curs
elaborare

Compartimentul de Resurse Umane

Realizat

Decan FDSE

Realizat

Director DSS

Realizat

Director DAC

Realizat
parŃial

Preşedinte Senat

Realizat
parŃial

Director Alumni

Realizat
parŃial

Rector

Metodologia de admitere
pentru anul 2013-2014
Vizită în China - consolidarea
acordului încheiat cu
Societatea chineză de
modernizare a
managementului
Planificarea sesiunii de
examene de vară şi toamnă

2 aprilie 2013

Decan FDSE, Rector, CA, Senat

Realizat cf,
Art. 130 (2),
L1/2011
În draft

11-23 mai 2013

Rector

Demers în curs
pentru
obŃinerea vizei

15 mai 2013

Decan FDSE

În draft
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21

22
23
24

25

26

27

28
29

30

Activitate/AcŃiune

Data/Termen

Cine răspunde

15 ianuarie 2013 Departamentul de ŞtiinŃe Sociale
(DSS),
Consiliul FacultăŃii de Drept şi
ŞtiinŃe Economice (FDSE)
1 martie –
Departamentul de marketing
28 sept. 2013
universitar
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ObservaŃii
Realizat

Realizat
parŃial
de

În draft

2.1. Politica învăŃământului centrat pe student
Măsuri propuse pentru admiterea 2013:
1. Reducerea taxelor de licenŃă tradiŃionale la specializările acreditate, dată fiind reducerea
cheltuielilor datorată numirii membrilor comisiilor de licenŃă şi din interiorul UniversităŃii Agora.
2. Continuarea politicii de parteneriat în educaŃie şi propria formare între studenŃi şi cadre didactice.
3. Aplicarea unor măsuri corective asupra calităŃii actului de predare –învăŃare, dacă apar concluzii în
acest sens în urma evaluării cadrelor didactice şi a disciplinelor de către studenŃi;
4. Instalarea, configurarea şi asigurarea funcŃionalităŃii unei platforme de e-learning (Moodle);
5. Asigurarea şi extinderea accesului la bibliotecile virtuale şi bazele de date internaŃionale;
6. Asigurarea unui orar flexibil şi a orelor de consultaŃii individualizate;
7. Asigurarea unor locuri de cazare la terŃi pentru studenŃi solicitanŃi;
8. Organizarea unor excursii de studii şi alte activităŃi studenŃeşti extra-curriculare;
9. Identificarea unor surse pentru bursele studenŃilor merituoşi sau aflaŃi în dificultate, de la stat sau de
la agenŃii economici, fundaŃii etc.
10. Asigurarea condiŃiilor de acces în campus pentru studenŃii cu dizabilităŃi motrice prin achiziŃionarea
unor platforme mobile de acces peste scările în trepte;
11. Identificarea bazinelor de potenŃiali candidaŃi şi oferirea unor facilităŃi premergătoare (meditaŃii
pentru bacalaureat, acces la platforma de e-learning etc.).

2.2. ÎnvăŃământ de calitate, diversificat, pe baza cererii de pe piaŃa muncii
STUDENłI
Burse Agora pentru studii de licenŃă
1. Agora –Burse de ExcelenŃă

1.1. În primul semestru, scutire totală de taxă:
- primii trei admişi la fiecare program de studiu, în ordinea mediilor de admitere;
- candidaŃii olimpici care au obŃinut în timpul liceului un premiu I-III cel puŃin la faza judeŃeană sau cel
puŃin o participare la faza pe Ńară, la orice disciplină.
1.2. În semestrul al doilea şi următoarele, scutire totală de taxă:
- pentru primii 3 clasaŃi la învăŃătură pe semestrul precedent, la fiecare program de studiu.
1.3. La examenul de licenŃă, scutire totală de taxă:
- pentru şefii de promoŃie.
Agora –Burse Sociale
• Burse pentru cei proveniŃi din plasamente (2 burse/semestru);
• Burse pentru orfani (2 burse/semestru);
• Burse pentru cei cu dizabilităŃi fizice (2 burse/semestru);
• Burse cei cu venituri familiale mici (2 burse/semestru).
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2.3. Cercetare-dezvoltare
Măsuri propuse pentru viitor:
1. Identificarea unor agenŃi economice care au nevoie de anumite studii şi expertize pentru care
dispunem de specialişti;
2. Implicarea în proiecte naŃionale şi internaŃionale a centrelor de cercetare existente;
3. ÎnfiinŃarea unui incubator de afaceri prin accesarea unui grant de tip POSDRU;
4. Creşterea numărului de publicaŃii în reviste ISI şi a numărului de cărŃi publicate în edituri
prestigioase;
5. Continuarea trendului ascendent al editurii şi revistelor universităŃii.

2.4. Calitate şi transparenŃă
1.

2.
3.
4.

Măsuri realizate:
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;
Elaborarea tuturor documentelor prevăzute legislaŃia curentă şi viitoare pe care baza cărora
acŃionează ARACIS;
Organizarea cu maximă responsabilitate a examenelor de admitere şi a celor de finalizare a
studiilor.
Actualizarea paginii web www.univagora.ro prin afişarea tuturor documentelor prevăzute de
legislaŃie.

2.5. Resurse umane
Măsuri în curs de realizare:
1. Urmărirea asigurării unei structuri piramidale a departamentelor, în strânsă legătură cu cerinŃele
ARACIS;
2. Realizarea corectă a evaluării cadrelor didactice (autoevaluare, evaluările colegiale, evaluarea de
către directori), precum şi stimularea celor cu rezultate meritorii printr-o salarizare corespunzătoare,
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odată ce aceasta va deveni posibilă prin atragere de fonduri în bugetul universităŃii prin creşterea
numărului de studenŃi şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare;
3. Sprijinirea doctoranzilor în finalizarea studiilor doctorale şi susŃinerea tezei;
4. Scoaterea la concurs a unor posturi, în funcŃie de necesităŃi.

2.6. Imagine pe plan local, naŃional şi internaŃional
Măsuri realizate:
1. Continuarea şi intensificarea colaborării cu media locală şi naŃională, cu focusare pe saltul nou al
universităŃii şi avantajele oferite de consfinŃirea acreditării prin lege.
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www.bihon.ro
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2. PrezenŃa şi promovarea imaginii pe web

www.univagora.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Agora
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http://www.facebook.com/UniversitateaAGORA
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IJCCC de la Univ. Agora, primul pe România în clasamentul Scopus la categoria CS
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2. Colaborarea cu Academia Română
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3. Conferirea titlului de „Doctor Honoris Causa” unor personalităŃi marcante din Ńară şi
străinătate
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3. Întărirea legăturilor cu partenerii externi, promovarea imaginii pe plan extern
3.1. China

41
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3.2. Brazilia
Ioan DziŃac, rectorul UniversităŃii Agora, în Comitetul ŞtiinŃific InternaŃional al MCPL 2013

3.3. Chile
Ioan DziŃac, rectorul UniversităŃii Agora, în Comitetul ŞtiinŃific InternaŃional al
CESA 2012, International Multiconference on Applied Computational Engineering Systems, Santiago
de Chile, 25- 27 April, 2012 (Member of IPC).
3.4. Serbia
Ioan DziŃac în Comitetul ŞtiinŃific InternaŃional al BALCOR 2013
http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/organization/programme-scientific-committee/
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CONCLUZII
O scurtă analiză de tip SWOT la 21.03.2013
S. (Strengths/ Puncte tari)
Universitatea Agora, deşi este o universitate mică, cu o singură facultate, un departament, trei
programe de licenŃă acreditate şi unul autorizat şi cinci programe postuniversitare, a reuşit câteva
realizări deosebite:
1. A fost ACREDITATĂ instituŃional de către ARACIS din 20.12.2010, acreditare legiferată prin
Legea nr. 59/2012, ca instituŃie de învăŃământ superior, persoană juridică de drept privat şi de
utilitate publică, parte a sistemului naŃional de învăŃământ superior.
2. A beneficiat de un management eficient, specific unei organizaŃii mici şi flexibile, cu un mediu
de lucru non-conflictual şi colaborativ.
3. A devenit cunoscută pe plan naŃional şi internaŃional prin organizări de simpozioane, workshopuri şi conferinŃe. Are o bună colaborare cu Academia Română, AsociaŃia FacultăŃilor de ŞtiinŃe
Economice din România (AFER), ASE Bucureşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, Universitatea din Târgu-Mureş, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, Universitatea din Craiova, Universitatea din Piteşti, Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj Napoca ş.a. De asemenea, are relaŃii de colaborare cu universităŃi/instituŃii
academice din străinătate: Italia; Ungaria, Grecia, Spania, Franța, Serbia, Malta, Muntenegru,
Tunisia, SUA şi China.
4. Are un patrimoniu grupat într-un campus, o infrastructură modernă formată din aule, săli de
curs şi seminar, editură, tipografie, bibliotecă, laboratoare cu o dotare modernă cu calculatoare,
videoproiectoare, copiatoare, conexiune internet, tablă inteligentă, centru ECDL,
corespunzătoare unui învăŃământ de calitate.
5. Are 4 centre de cercetare: 1) Cercetare Dezvoltare Agora srl; 2) CE.R.I.R. - Centrul de
Cercetare Italo-Roman; 3) Centrul de Crecetare în Studii Europene; 4) C.E.P.C.T. - Centrul
Euroregional de Prevenire şi Combatere a CriminalităŃii Transfrontaliere.
6. Are colectiv de cadre calificat, tânăr şi entuziast, care a înfiinŃat catedre Jean Monnet, s-a
implicat în cercetare şi diseminarea acesteia etc.
7. Are trei reviste ştiinŃifice, una indexată în ISI Web of Science din 2006 şi două de categoria
„B+” în clasificarea CNCS.
8. A accesat mai multe proiecte finanŃate din fonduri UE, atrăgând sume importante pentru salarii
şi dotări tehnice (calculatoare şi laptopuri, videoproiectoare, tablă inteligentă, tipografie
modernă etc.).
9. A dezvoltat relaŃii de colaborare cu universităŃi prestigioase din Ńară şi străinătate.
10. A practicat un învăŃământ de calitate, centrat pe nevoile studenŃilor şi orientat pe cerinŃele
pieŃei.
11. Site-ul universităŃii, www.univagora.ro, a fost modernizat şi completat cu varianta în limba
engleză http://univagora.ro/en/
12. ExistenŃa şi utilizarea curentă a unei platforme de e-learning funcŃionale
http://moddle.univagora.ro .
13. Colectivul UAO, deşi mic ca număr, are un număr de 19 articole ştiinŃifice indexate în ISI Web
of Science şi sute de articole în reviste de specialialitate şi volumele unor conferinŃe naŃionale şi
internaŃionale.
14. Are un MBA în colaborare cu o universitate americană http://univagora.ro/en/partners/mba/
15. Specializările Drept şi Management au avut aproape 100% gradul de ocupare la admitere din
2012.
45

W. (Weaknesses/ Puncte slabe)
1. Spre deosebire de domeniile Drept şi Management, unde gradul de ocupare a fost de 100%, s-a
observat un interes mai scăzut al candidaŃilor pentru specializările „PoliŃie locală” şi
„Contabilitate şi informatică de gestiune” (CIG), la admiterea din 2012. Probabil că acest lucru
se datorează unei deficienŃe de informare. De exemplu, candidaŃii probabil n-au înŃeles suficient
de bine faptul că, absolvind specializarea „PoliŃie locală”, obŃin diplomă de licenŃă în
AdministraŃie publică, iar un alt avantaj pe care îl au, este faptul că, pe baza creditelor
transferabile, îşi pot continua şi studiile la specializarea Drept, înscriindu-se direct în anul IV.
De asemenea, studenŃii de la CIG, obŃinând diploma de economist în domeniul Contabilitate, au
şanse mai mari să-şi găsească un loc de muncă cu calificarea de contabil, decât cu cea de
manager, mai ales la început de carieră. Dar, tot pe baza creditelor transferabile, dacă au
absolvit CIG-ul, se pot înscrie direct în anul III la Management şi să obŃină o a doua diplomă de
licenŃă şi în acest domeniu.
2. Lipsa unor spaŃii de cazare proprii, ci doar convenŃii de cazare cu unele internate din oraş.
3. Unele regulamente şi metodologii nu sunt actualizate în totalitate, conform cu Legea 1/2011.
O. (Opportunities/ OportunităŃi)
1. ApariŃia posibilităŃii de organiza intern examenul de licenŃă la specializările acreditate.
2. ApariŃia posibilităŃii de a solicita autorizare ARACIS pentru programele de studii la forma ID la
specializările acreditate la forma IF: Drept, Management, CIG.
3. Posibilitatea de a solicita autorizare ARACIS pentru programele de studii de master pe
domeniile: Drept, Management, Contabilitate.
4. Facilitatea de accesa fonduri POSDRU, dat fiind faptul că la proiectele în curs nu a primit
penalizări.
5. Oportunitatea de accesa şi granturi de cercetare, ca urmare a acreditării prin lege.
6. Cadrele didactice îşi pot completa veniturile salariale cu salarii din proiecte de cercetaredezvoltare, POSDRU ş.a.
T. (Threats/ Pericole)
1. În primii trei ani după acreditare, 2012-2015, universitatea va fi monitorizată de către ARACIS
şi MEN. Dat fiind faptul că vom primi şi îndrumare din partea acestor foruri, pericolul va
persista doar dacă nu ne vom face îndeplini obiectivele.
2. Numărul de potenŃiali studenŃi este în scădere din diverse motive (nepromovarea examenului de
bacalaureat, plecarea absolvenŃilor de liceu în străinătate, scăderea natalităŃii, numărul mare de
universităŃi din Ńară şi din proximitate).
3. ConcurenŃa neloială prin prezenŃa filialelor unor universităŃi expansive din România în judeŃul
Bihor: la Oradea, Marghita, Beiuş şi Salonta.
4. ExistenŃa în Oradea a unei universităŃi de stat, de mari dimensiuni, care beneficiază de locuri
fără taxă, de la bugetul de stat, la specializări identice cu cele de la Universitatea Agora.
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