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PREZENTARE GENERALĂ

Misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă (FTO)
Misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia este de a pregăti şi forma viitorii preoţi ai Bisericii Ortodoxe, profesorii de religie
din învăţământul de stat şi particular, precum şi lucrătorii specializaţi din serviciile de
asistenţă socială ale Bisericii, precum şi din structurile guvernamentale şi nonguvernamentale
din România. Datorită relaţiei speciale cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, forul tutelar
pe linie spirituală, misiunea FTO este legată nu doar de procesul educaţional universitar şi de
cercetare academică dezvoltat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia ci şi de
domeniul spiritual-misionar promovat şi susţinut de Biserica Ortodoxă Română, prin
instituţiile sale.
Idealul educaţional şi misiunea FTO se sprijină pe tradiţiile valoroase ale
învăţământului teologic universitar şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice, la
formarea unei generaţii de preoţi, de dascăli de religie şi de asistenţi sociali, care să contribuie
la dezvoltarea spiritual morală şi culturală a societăţii româneşti, mai cu seamă în judeţele
Alba, Mureş şi Hunedoara, acolo unde se întinde jurisdicţia administrativă a Arhiepiscopiei de
Alba Iulia şi a Episcopiei Devei şi Hunedoarei, foruri superioare de coordonare spirituală şi
principalul beneficiar al serviciilor educaţionale oferite de către facultatea noastră.
Dovedind un spirit liber şi creator dar în deplin cu Tradiţia spirituală milenară a
Bisericii Ortodoxe, acţiunea educativă a FTO se desfăşoară în rezonanţă cu deschiderea
educativă manifestată de România în cadrul Uniunii Europene, pe baza acordurilor
internaţionale de cooperare şi colaborare privind organizarea invăţământului universitar şi a
cercetarii academice.
Preocupată deopotrivă de profunzimile sufletului şi de realităţile pragmatice ale
omului contemporan, de confortul spiritual dar şi de şi de bunăstarea materială a
credincioşilor Bisericii Ortodoxe, FTO promovează şi intermediază dialogul culturilor,
confesiunilor şi al diferitelor componente ale societăţii în generosul spaţiu al preceptelor
evanghelice: adevăr, cunoaştere, libertate, egalitate, compasiune faţă de suferinţă etc.
Misiunea Facultăţii de Teologie din Alba Iulia se structurează pe următoarele direcţii:
• Pe plan academic, Facultatea de Teologie este o instituţie de învăţământ şi
cercetare. Asumarea acestei duble misiuni - de învăţământ şi cercetare - este
confirmată şi justificată prin creşterea progresivă a componentei de cercetare în
ansamblul activităţii Universităţii, concretizată prin prezentarea de granturi în
cadrul competiţiei naţionale, prin organizarea de sesiuni ştiinţifice cu caracter
internaţional, etc., care demonstrează ambiţia de a consolida o şcoală de teologie,
care se doreşte o instituţie de promovare a valorilor Ortodoxiei şi ale factorului
decisive naţional.
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• Pe plan social, misiunea facultăţii noastre consta în asigurarea efectivă a
egalităţii şanselor de studii superioare pentru tinerii cu posibilităţi materiale reduse
din cadrul eparhiei de Alba Iulia şi Deva şi nu numai.
• Pe planul cultural spiritual se urmăreşte recuperarea şi valorificarea tradiţiei
istorico-culturale şi spirituale a creştinilor ortodocşi, prin pregătirea generaţiei
tinere de teologi, cu vocaţie misionară şi patriotică.
• Pe plan pastoral, FTO îşi propune pregătirea unei generaţii de teologi capabilă să
răspundă noilor cerinţe şi mai ales noilor provocări spirituale ale omului
contemporan; o generaţie de preoţi dispusă să comunice şi să fertilizeze duhul
evanghelic al dragostei, al altruismului şi al adevărului într-o societate preocupată
de profit, putere şi plăcere.

Cadrul juridic şi statutul instituţiei
FTO, din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, este o instituţie de
învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de
învăţământ superior, care funcţionează în baza Constituţiei României, a Legii Învăţământului
şi Legii 88/1993, a Cartei universitare şi regulamentelor proprii de funcţionare elaborate
potrivit legii.
FTO a fost înfiinţata în anul 1991, cu secţia de Teologie – Asistenţă Socială, prin
Hotărârea Guvernului României nr.474/09.07.1991, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Anul 1991, Nr.160. Ulterior s-au adăugat şi alte specializări la domeniul
„licenţă” - Teologie pastorală şi Teologie didactică, precum şi linii masterale de studii
aprofundate. Toate programele de studii ale FTO sunt acreditate de către instituţiile abilitate.
Organizarea procesului de învăţământ şi cercetare şi a activităţii administrative şi de
servicii, structurile universitare şi compartimentele tehnico-administrative, încadrarea cu
personal didactic şi nedidactic, precum şi celelalte elemente de organizare instituţionala se
încadrează în standardele şi normativele legale pentru instituţiile de învăţământ de stat.
Conducerea FTO se realizează prin structurile şi organismele de conducere specific
universitare (Consiliul facultăţii, Consiliul catedrei de Teologie şi Consiliu de administraţie),
organizate potrivit legii şi funcţionând pe baza Cartei Universitare şi a regulamentelor proprii.

Obiectivele strategice ale FTO
Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la schimbările ce au avut
loc în perioada 2003-2008, 2008 - 2013 şi la contextul actual în plan academic, economic,
politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, FTO
are în vedere următoarele obiective strategice de dezvoltare pentru perioada 2016-2020:
a)
diversificarea echilibrată şi progresivă a ariei curriculare şi a gamei de
specializări, ţinând seama de „cerinţele pieţii” , de capacităţile facultăţii şi de
opţiunile studenţilor; în acord cu evoluţiile naţionale şi internaţionale care să
confere flexibilitate şi adaptare rapidă a facultăţii la dinamica tot mai accentuata a
vieţii sociale, ştiinţifice şi academice;
b)
asigurarea unui înalt nivel de pregătire a studenţilor, în concordanta cu
standardele naţionale şi internaţionale; înzestrarea lor cu cunoştinţele şi capacităţile
necesare integrării active şi eficiente în viata sociala şi în profesiune; orientarea
studenţilor spre o atitudine creatoare, critica şi independenta şi spre un
4
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comportament dinamic şi cu forţa de adaptare la situaţii noi, prin competenţă şi
permanentă autoinstruire;
c)
dezvoltarea cercetării individuale şi colective prin Centrul de cercetări interreligioase şi de psihopedagogie creştină”, cu abordări interdisciplinare, prin
colaborări externe şi granturi; vor fi vizat în special dezvoltarea de programe de
cercetare menite să aducă un plus de valoare şi o recunoaştere mai largă a FTO în
câmpul cercetării teologice la nivel naţional şi internaţional;
d)
identificarea de noi resurse financiare menite să confere FTO o mai mare
stabilitate economică şi să asigure dezvoltarea continuă şi echilibrată a bazei
materiale precum şi crearea unui fond de stimulare a cadrelor didactice tinere şi a
studenţilor care dovedesc un real spirit competitiv şi de cercetare academică;
e)
consolidarea şi dezvoltarea resurselor umane pe o linie echilibrată privind
aspectul calitativ şi cantitativ al cadrelor didactice în vederea dobândirii unei bune
pregătiri profesionale, mai cu seamă a generaţiei tinere care să garanteze
continuitatea evoluţiei activităţii academice;
f)

multiplicarea şi lărgirea relaţiilor interne şi internaţionale privind cooperarea
şi schimbul intelectual cu alte instituţii de învăţământ superior din ţara şi din
străinătate şi integrarea FTO în programe de cooperare academice, la toate
nivelurile;

g)
dezvoltarea condiţiilor informare şi documentare prin introducerea pe scara
larga a sistemelor informatice în procesul de învăţământ şi în cercetare;
amplificarea şi diversificarea fondului de carte al bibliotecii;
h)
îmbunătăţirea criteriilor şi standardelor privind calitatea şi evaluarea
activităţilor academice în FTO precum şi identificarea de noi modalităţi privind
creşterea calităţii actului educaţional şi de cercetare:

STRATEGIILE DE DEZVOLTARE ŞI PLANURILE DE MĂSURI ÎN
FTO
Strategia de dezvoltare curriculară şi instituţională a Facultăţii
Strategia promovată de Facultate în materie de programe de studii, curriculum
universitar şi tehnologie didactică este concepută ca un ansamblu unitar menit să consolideze
programele de studii existente şi cerute pe piaţa muncii şi să creeze noi oportunităţi de
competenţe şi specializări la toate nivelele academice. În acelaşi timp strategia privind
dezvoltarea curriculară vizează îmbunătăţirea parcursul de studiu urmat de studenţi,
modalităţile procesului de învăţare şi criteriile de evaluare şi promovare. Esenţa strategiei în
acest domeniu este dată de principiul centrării pe student, sensul demersurilor strategice fiind
imprimat de imperativul calităţii învăţării.
• consolidarea şi stabilizarea programelor de studii de licenţă pe trei-patru ani
(Bologna), a programelor de masterat pe doi ani şi de doctorat pe trei;
• extinderea școlii doctorale prin cooptarea altor cadre unversitare cu dreptul de
conducere de doctorat;
• modernizarea tehnologiei didactice, promovarea metodelor de predare-învăţare
cu caracter participativ şi a unei pedagogii universitare interactive;
• orientarea şi implicarea crescândă a studenţilor în alegerea unor discipline noi
5
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în vederea dobândirii de noi competenţe;
• se va proceda la reconfigurarea „Ghidului de studii” pentru programele de
licenţă, masterat și doctorat în concordanţă cu noile reglementări privind durata
studiilor;
Strategia privind studenţii
Prioritatea centrală a programului de educaţie şi învăţare din cadrul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este de a dezvolta la un nivel superior abilităţile studenţilor,
de a stabili şi urmări constant coeficienţii de performanţă intelectuală şi morală în rândul
acestora, astfel încât studenţii să deţină oportunităţi sporite la finalul studiilor universitare.
Studenţii sunt parte integrantă a comunităţii academice formată din totalitatea
persoanelor care studiază în cadrul structurilor şi formelor specific universitare de învăţare şi
care se pregătesc pentru dobândirea unei calificări de nivel superior. În sens larg, din
categoria studenţilor fac parte şi masteranzii şi doctoranzii, precum şi alţi participanţi la
formele de pregătire sau perfecţionare profesională organizate de Universitate.
Strategia Facultăţii de Teologie privind studenţii are aşadar această dublă componentă:
ştiinţifică şi formativ-morală. În acest sens activitatea de învăţare va avea continuu un substrat
moral, catehetic, formativ. Activitatea de învăţare, în accepţiunea ei cea mai largă reprezintă
forma de activitate centrală şi definitorie pentru statutul de student. La nivel academic,
învăţarea se îmbină cu cercetarea, cu munca şi creaţia, având rolul de a forma personalităţi
armonioase, autonome, competente în domeniile pentru care se pregătesc.
Prezenta Strategie a Facultăţii de Teologie privind dezvoltarea mediului studenţesc are
ca şi componente fundamentale următoarele principii:
- asumarea şi definirea unei identităţi confesionale în raport cu multiculturalitatea,
diversitatea lingvistică, etno-diversitatea, drepturile culturale, diversitatea religiilor
şi a confesiunilor, a credinţelor şi obiceiurilor;
- promovarea coerenţei între toate etapele sistemelor de învăţare începând cu primul
an de studiu pentru a facilita accesul la informaţie şi diseminarea acesteia la nivelul
tuturor produselor actului ştiinţific;
- asigurarea de şanse egale în rândul tuturor studenţilor;
- învăţarea continuă pe tot parcursul vieţii;
- îmbunătăţirea continuă a calităţii şi atractivităţii educaţiei;
- asigurarea unor mobilităţi instituţionale pentru crearea, diseminarea şi punerea în
aplicare a cunoştinţelor;
- facilitarea accesului la educaţia superioară;
- consolidarea managementului instituţional şi promovarea excelenţei, diversificarea
populaţiei studenţeşti;
- realizarea programelor de studiu integrate, care se încheie prin acordarea unei
diplome duble sau acordată în comun;
- sprijinirea dobândirii de competenţe cheie; extinderea şi diversificarea formelor de
învăţare, asigurarea de abilităţi şi competenţe care să crească şansele de ocupare şi
să faciliteze adaptarea rapidă a absolvenţilor la exigenţele locului de muncă pe care
îl vor ocupa la finalul studiilor;
- iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea activităţilor de cercetare ştiinţifică la nivel
studenţesc;
- sprijinirea proiectelor de cercetare şi a propunerilor care au în vedere dezvoltarea
pe termen mediu şi lung a strategiilor Facultăţii de Teologie privind relaţia cu
studentul;
- sprijinirea proiectelor privind diversitatea etnoculturală printr-o participare activă a
studenţilor din alte centre universitare aparţinând altor confesiuni decât cea
6
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ortodoxă;
realizarea de parteneriate, colaborarea cu alte centre universitare din ţară şi
străinătate în ceea ce priveşte dezvoltarea programelor de cercetare la nivel de
studenţi;
sprijinirea evenimentelor cu caracter studenţesc;
elaborarea unui plan de măsuri pentru abordarea studenţilor care provin din
categorii defavorizate;
elaborarea traseelor educaţionale flexibile, recunoaşterea calificărilor şi a
competenţelor;
intensificarea proceselor de interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate;
îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului mobilităţii studenţilor;
creşterea gradului de transparenţă şi compatibilitate între calificările obţinute în
învăţământul teologic superior românesc şi formarea profesională avansată de
profil în Europa;
ameliorarea nivelurilor reduse de participare la educaţie a adulţilor-studenţi;
crearea posibilităţii privind accesul nelimitat al studenţilor la bazele de date on
line, a bibliotecilor virtuale a altor informaţii obţinute pe bază de abonament de
către administraţia Universităţii şi a FTO;
FTO va promova tot mai mult în rândul studenţilor sistemul mobilităţii
intrainstituţionale. Acest sistem se referă la posibilităţile oferite studenţilor, prin
sistemul creditelor de studii (ECTS), de a-şi adapta ruta profesională la capacităţile
şi motivaţiile proprii. Mobilitatea internă constă în accesul la dubla licenţă, în
posibilitatea obţinerii în avans sau amânării unor credite, inclusiv întreruperea
temporară a studiilor, precum şi în posibilitatea continuării studiilor de la
învăţământul de scurtă durată la învăţământul de lungă durată, ori transferul
acestora în alte structuri universitare europene în cadrul legislaţiei şi a
parteneriatelor bilaterale de recunoaştere a creditelor;

Activitatea de învăţare în cadrul Facultăţii de Teologie, ca de altfel la nivelul tuturor
catedrelor din Universitate, este orientată de principiul autodepăşirii, al valorificării maximale
a disponibilităţilor intelectuale şi motivaţionale ale studenţilor.
Sistemul academic de predare şi învăţare se întemeiază pe principiul opţiunii libere şi
responsabile a studentului asupra formelor de pregătire potrivite cu nivelul de cunoştinţe, cu
capacităţile şi interesele sale, cu stilul propriu de activitate intelectuală. Formele specific
universitare de pregătire (de învăţare) a studenţilor sunt:
- participarea la cursurile universitare;
- pregătirea seminariilor şi participarea la acestea;
- participarea la programul de rugăciune şi alte activităţi cultural-spirituale prevăzute
de Regulamentul interior al Facultăţii de Teologie
- efectuarea practicii cu caracter misionar, liturgic, oratoric, muzical, pedagogic și de
asistență socială;
- studiul individual pe baza tematicilor şi bibliografiei stabilite de catedră;
- elaborarea de referate şi lucrări ştiinţifice;
- practica de specialitate;
- participarea la programele de cercetare ale facultăţilor sau unităţilor de cercetare;
- alte forme de activitate stabilite de catedra de teologie sau de cadrele didactice.
Nivelul şi calitatea pregătirii studenţilor se determină prin sistemul de evaluare a
performanţelor profesionale ale studenţilor, în baza obiectivelor şi conţinutului disciplinelor
de învăţământ şi a cerinţelor generale de performanţă specifice învăţământului superior.
Sistemul de evaluare este alcătuit din metode, forme şi criterii de evaluare.
Criteriile generale de evaluare sunt criterii cu aplicabilitate largă, la toate disciplinele
7
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de învăţământ. Acestea reflectă strategia Universităţii în materie de învăţământ şi au rolul de a
orienta activitatea de învăţare a studenţilor şi activitatea de predare a cadrelor didactice în
realizarea acestei strategii. Principalele criterii generale de evaluare sunt:
- completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor;
- formarea unui profil moral cu o vădită constantă duhovnicească
- coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare;
- capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi intelectuale complexe;
- capacitatea de aplicare în practică, în contexte diferite, a cunoştinţelor şi
deprinderilor învăţate;
- capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare.
La aceste criterii de performanţă se pot adăuga şi criterii vizând aspectele atitudinale
şi motivaţionale cum sunt: conştiinciozitatea, participarea la programul de rugăciune al
Facultăţii, interesul pentru studiul individual şi participarea la seminarii, frecvenţa la cursuri
etc.
Criteriile specifice de evaluare sunt criterii care decurg din particularităţile
disciplinelor de învăţământ. Ele reprezintă o aplicare a criteriilor generale la specificul
fiecărei discipline. Aceste criterii sunt stabilite de către catedra de Teologie şi sunt cuprinse în
sistemele creditelor de studii ale specializărilor.
Facultatea de Teologie urmăreşte realizarea obiectivelor specifice şi de asemenea
identificarea, aplicarea şi eficientizarea unor structuri strategice viabile pentru a atinge
obiectivele instituţionale. În acest sens subscrie la mobilitatea intrainstituţională (în interiorul
Universităţii). Acest sistem se referă la posibilităţile oferite studenţilor, prin sistemul
creditelor de studii, de a-şi adapta ruta profesională la capacităţile şi motivaţiile proprii.
Mobilitatea internă constă în accesul la dubla licenţă, în posibilitatea obţinerii în avans sau
amânării unor credite, inclusiv întreruperea temporară a studiilor, precum şi în posibilitatea
continuării studiilor de la învăţământul de scurtă durată la învăţământul de lungă durată.
Accesul la dubla licenţă se referă la posibilitatea oferită studenţilor de a urma a doua
specializare din cadrul aceluiaşi profil sau din profile conexe, fără un nou concurs de
admitere, prin aplicarea sistemului de recunoaştere şi transfer al creditelor de studii, potrivit
actului adiţional semnat de student.

STRATEGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Structurile activităţii de cercetare şi resursele din cadrul facultăţii de teologie ortodoxă
(centre de cercetare, colective, laboratoare)
Prezentarea structurii de cercetare
Planul Strategic 2016-2020 al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia,
Universitatea „1 Decembrie 1918” ia în considerare următoarele: facultatea noastră este o
instituţie publică din sectorul învăţământului universitar a cărei misiune este să promoveze şi
să susţină - în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională - dezvoltarea unor
componente culturale creştine specifice Bisericii Ortodoxe. În contextul actual, aceste
componente sunt:
8
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-

o cultură creştină bazată pe cunoaştere sistematică; cultură a competenţei
ştiinţifice, a competenţei organizaţionale şi a competenţei interumane;

-

o cultură a învăţării permanente şi inovatoare;

-

o multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional; o cultură a
dezvoltării personale şi morale;

-

o cultură a atitudinii proactive şi a participării;

-

o cultură a dezvoltării personale;

-

o cultură a integrării în diversitate, în condiţii de respect al identităţii şi de
reciprocitate.

În acest context, misiunea cercetării ştiinţifice de la facultatea noastră este de a
contribui, susţine, dezvolta şi promova:
-

noi teme din domeniul cercetării teologice
dezvoltarea resurselor umane în spiritul competitivităţii şi performanţei

Domenii prioritare şi linii de dezvoltare a cercetării în FTO
În contextul unei societăţi globalizate precum şi în spiritul societăţii europene de
cooperare şi colaborare transfrontalieră, facultatea noastră îşi propune identificarea şi
colaborarea inter-religioasă şi interconfesională cu celelalte religii şi confesiuni din România
şi din UE în domenii comune ale activităţii teologice şi de practică pastorală, răspunzând
cererii de educaţie creştină şi asistenţă spirituală a societăţii româneşti contemporane,
încercând în primul rând să restaureze un spirit participativ-comunitar prin resuscitarea
caracterului pedagogic şi terapeutic explicit al lucrării ecleziale, atât în dimensiunea sa
cultică, cât şi în cea diaconal-culturală (samariteană).
În strânsă legătură cu acestea se propun următoarele linii generale de cercetare:
-

cercetarea în domeniul teologiei comparate, interconfesionale şi de dialog religios;

-

cercetări în spaţiul iconologiei ortodoxe, muzicii şi a tradiţiilor ecleziale ortodoxe în
comunităţile liturgice din centrul Transilvaniei;

-

organizarea de sesiuni ştiinţifice, comunicări şi simpozioane interne şi
internaţionale în domeniile şi liniile de cercetare ale Centrului;

-

studii de istorie bisericească contemporană;

-

instituirea de noi arii de cercetare teologică în domenii noi precum ecoteologia şi
bioetica;

-

cercetări în domeniul psihopedagogiei creştine şi contribuţia acesteia la dezvoltarea
ştiinţelor educaţiei;

-

îmbinarea cercetărilor teoretice cu cercetările practic-aplicative;

-

focalizarea atenţiei asupra macro-problemelor societăţii contemporane şi
propunerea de soluţii în acord cu spiritualitatea ortodoxă;

-

iniţierea de programe de formare continuă destinate preoţilor, profesorilor,
asistenţilor sociali;

9

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

Planul Strategic de dezvoltare 2016 – 2020

Colaborări naţionale: instituţii publice şi private
N
r.

Numele instituţiei

1.

Arhiepiscopia
Ortodoxă Alba Iulia

2.

Muzeul Unirii Alba
Iulia

3.

Consiliul Judeţean
Alba / Direcţia pentru
Cultură Alba

4.

Filantropia Ortodoxă

5.

Societatea Comercială
„Reîntregirea” – SRL
Radio Reîntregirea
Editura Reîntregirea

6.

Inspectoratul Şcolar
Alba

Domeniile de colaborare

Persoana de contact /
Funcţia

• Educaţia personalului clerical
• Conferinţe interne şi internaţionale de
specialitate
• Pregătirea continuă a personalului clerical şi
neclerical
• Săpături arheologice
• Carte veche/patrimoniu
• Etnografie şi folclor

Liviu Stanciu / Secretar
Eparhial

• Proiecte privind cercetarea şi catalogarea
obiectelor de patrimoniu
• Proiecte privind promovarea turistică a centrelor
de spiritualitate din judeţul Alba
• Valorificarea patrimoniului cultural spiritual
(Simpozion etnografic)
• Diferite proiecte

Nicolae Mărginean /
consilier

• Susţinerea unor emisiuni radio de specialitate cu
caracter permanent şi ocazional
• Publicarea de cărţi ale cadrelor didactice, volume
ale conferinţelor internaţionale;
• Publicarea revistei „Altarul Reîntregirii” –
Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă
• Formarea continuă a cadrelor didactice din
învăţământul şcolar şi liceal (profesorii de
religie);
• Susţinerea cursurilor de Metodica Predării
Religiei

Călin Bulac / Director
Radio

Rustoiu Gabriel/
Director
Ana Dumitran/
cercetator

Nicolae Ignat / Consilier
de specialitate

Inspector de specialitate

Baza materiala alocată cercetării
În procesul cercetării, facultatea noastră dispune de o bază de cercetare care îi conferă
posibilităţile de prelucrare şi de implementare a ideilor care au fost analizate şi expuse în
proiectele de cercetare. Baza materială la care apelează se poate accesa atât în cadrul facultăţii
de teologie, cât şi în cazul universităţii. În tabelul de mai jos sunt expuse câteva dintre
resursele materiale la care se poate apela în cercetarea centrelor noastre teologice.
Departamentul Cercetare din cadrul catedrei, cât şi cele două centre de cercetare
dispun de câte o locaţie, care se află la etajul I al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în sala
„Centre de cercetare”.

Reviste şi publicaţii ale cercetării teologice din cadrul FTO
Facultatea editează revista trimestrială Altarul Reîntregirii (trei apariţii pe an) şi una
anuală Annales Apulensis series Theologica. Din anul 2007 sub egida Centrului de Cercetare
în Pedagogie şi Psihoterapie Ortodoxă apare revista Logos.
Cercetarea ştiinţifică studenţească este stimulată prin sesiunea anuală de comunicări,
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prin burse de performanţă acordate celor mai merituoşi studenţi.
Nr.
crt.
1
2

Denumirea revistei de specialitate
cercetare teologică
Altarul Reîntregirii
Annales Apulensis series Theologica

în

Anul apariţiei

Clasificarea

1991
1998

CNCSIS categ. B
Fără clasificare/inactivă

Strategia în domeniul finanţării Facultăţii
Fără resurse financiare nici o structură administrativă nu poate exista. Datorită acestei
realităţi FTO va acorda o grijă deosebită atât identificării de noi surse financiare cât şi
cheltuirii echilibrate a celor existente.
• în concordanţă cu autonomia universitară FTO se conduce după principiul
„resursele financiare sunt la dispoziţia celor care le produc prin activităţi de
predare-cercetare”. Din acest motiv FTO va acorda o atenţie deosebită absorbţiei
tuturor fondurilor alocate facultăţii de la Bugetul de stat în vederea susţinerii şi
modernizării actului educativ prin noi mijloace şi metode. În acest sens vom milita
pentru diminuarea procentului prin care administraţia universităţii reţine o parte din
subvenţiile de la Bugetul de stat (25%);
• în vederea unei echilibrate şi judicioase folosiri a banilor se acorda o atenţie
sporită normărilor din Statul de funcţii şi de personal; aceeaşi grijă va fi acordată
cheltuielilor privind întreţinerea şi utilităţile;
• atragerea de noi resurse financiare extrabugetare prin proiecte, programe de
cercetare şi sponsorizări, colaborări interne şi internaţionale este una dintre
priorităţile noastre care creează premizele unei independenţe financiare crescute şi
oferă posibilitatea stimulării şi remunerării diferenţiate a cadrelor didactice care
dovedesc o progres şi calitate în actul educaţional şi de cercetare precum şi
implicare activă în activităţile facultăţii;
• în vederea obţinerii de fonduri şi echipamente din fonduri extrabugetare, fiecare
cadru didactic va fi îndemnat să participe la competiţii de proiecte şi granturi
finanţate fonduri europene, guvernamentale şi non-guvernamentale; acestea vor fi
folosite doar de către facultate după reţinerea unei cote de către administraţia
universităţii;
• în perioada următoare se va acorda o atenţie sporită atragerii unui număr crescut
de studenţi precum şi dezvoltării unor programe atractive de educaţie şi de
cercetare, mai ales a celor generatoare de venit. În acest sens în cadrul Facultăţii se
va crea un departament de marketing şi imagine menit să identifice noi metode
privind atragerea tinerilor către specializările FTO precum şi dezvoltarea unui
sistem publicitar de îmbunătăţirea a vizibilităţii şcolii;
• în concordanţă cu politica europeană privind învăţarea pe tot parcursul vieţii,
împreună cu Inspectoratul Şcolar Alba şi cu Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia
FTO va dezvolta programe de perfecţionare continuă a profesorilor de religie şi a
preoţilor – posibile surse generatoare de venit.

STRATEGIA RESURSELOR UMANE
• veniturile personalului vor fi mărite – pe baza atragerii de fonduri extrabugetare
(donaţii şi sponsorizări, prin participarea în granturi şi proiecte de cercetare
finanţate prin UE – astfel încât cadrele didactice şi cercetătorii să se poată dedica
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activităţilor cu studenţii şi propriilor lor activităţi de cercetare. Fiecare cadru
didactic va fi preocupat de pregătirea sa profesională şi de pregătirea studenţilor săi
prin cercetare ştiinţifică, publicaţii, editare de manuale şi cursuri universitare,
lucrări de laborator, coordonare de lucrări, consultaţii pentru studenţi. În acest sens
evaluarea anuală a fiecărui cadru didactic va continua şi se va constitui în criteriu
ce se va reflecta în recompense materiale potrivit legii;
• loialitatea unui cadru didactic faţă de instituţia, in care s-a angajat de bună voie,
este un criteriu de recunoaştere a activităţii sale in concordanţă cu prevederile
legale. Astfel, la sugestia şefului catedrei, decanul va face propuneri privind
stimularea salarială prin diverse mijloace a cadrelor didactice loiale şi implicate în
activităţile extra didactice ale FTO;
•

contribuţiile ştiinţifice de valoare internaţională, premiile şi distincţiile
internaţionale vor fi recunoscute şi prin mărirea veniturilor in universitate,
asigurarea condiţiilor de activitate şi prin rolul acordat in conceperea, organizarea,
conducerea şi reprezentarea de activităţi şi de unităţi instituţionale.

• în situaţia aprobării şi deschiderii şcoli doctorale, fiecare profesor nou-numit îşi
va publica programul de cercetare ştiinţifică şi de formare academică la investire;
• în deplină concordanţă cu principiile evanghelice şi cu prevederile legale fiecare
angajat al FTO este chemat să dea dovadă de o conduită morală ireproşabilă.
Corupţia, conflictul de interese, obţinerea de foloase necuvenite sunt cuvinte şi
sintagme care pot face parte din vocabularul niciunui cadru didactic, cu atât mai
mult al unui teolog. În acest sens, orice cadru didactic sau angajat în cadrul FTO
care va aduce astfel un prejudiciu de imagine FTO prin acte de corupţie, prin notări
care nu reflectă realitatea, ori obţinute în schimbul unor bunuri sau valori materiale,
diminuând astfel încrederea studenţilor în onestitatea şi corectitudinea mediului
academic teologic din Alba Iulia, va fi retras sau mutat din funcţie, ori , după caz,
va fi demis;

STRATEGIA PRIVIND INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAMENTELE IT
Se ştie că ambientul şi confortul ambiental creează premizele unei activităţi didactice
şi de cercetare sporite. Un mediu neplăcut şi învechit ori chiar ostil creează nu doar disconfort
psihic şi fizic ci şi inhibă procesul de asimilare a cunoştinţelor intelectuale ori spiritul creativ,
inovator şi de cercetare. De aceea perioada următoare va fi orientată înspre realizarea unei
infrastructuri moderne şi dotarea cu mijloace şi echipamente moderne.
• se va continua politica de dotare şi modernizare cu echipamente de înaltă tehnologie
pentru a facilita accesul în cyber-spaţiu a cadrelor didactice şi de cercetare, precum şi a
studenţilor. În acest sens, în bugetul anilor următori vor fi alocate sumele necesare în
vederea achiziţionării unui sistem wireless precum şi a organizării până în anul 2012 a
unei noi săli de calculatoare racordate la internet de mare viteză;
• în vederea facilitării comunicării electronice între cadrele didactice şi structurile
administrative ale facultăţii şi universităţii, precum şi pentru diminuarea costurilor la
convorbirile telefonice, cabinetele profesorilor vor fi dotate până în anul 2013 cu linie
telefonică individuală internă şi reţea de internet, iar în funcţie de sumele atrase de
către fiecare cadru didactic (sponsorizări, proiecte, contracte colaborare etc.) acestea vor
achiziţiona pentru birourile pe care le deţin şi alte echipamente ori mijloace fixe care
vor fi înregistrate în patrimoniul facultăţii;
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• în vederea obţinerii unei mai bune vizibilităţi naţionale şi internaţionale, până în anul
2009 va fi lansat site-ul propriu al FTO;
• în vederea optimizării actului educativ fiecare amfiteatru ori sală de curs va fi dotată cu
mijloace de proiecţie – ecran mobil şi video-proiector;
• pentru eficientizarea sistemului termic al clădirii facultăţii vor fi identificate surse şi se
va proceda la achiziţionarea unei noi centrale termice întrucât cea existentă are o
tehnologie veche şi având un randament scăzut;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE PRIVIND VIZIBILITATEA FTO
Colaborări cu instituţii naţionale
O mare şansă în cercetare o are Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia prin
colaborarea cu instituţiile administrative şi de cultură din cadrul judeţului Alba şi din ţară.
Menţionăm cele mai relevante conexiuni cu instituţiile acreditate prin care facultatea noastră a
reuşit o bună activitate.
Nr.

Numele
instituţiei

1.

Arhiepiscopia
Ortodoxă Alba
Iulia

2.

Consiliul
Judeţean Alba,.
Direcţia pentru
Cultură Alba

3.

Filantropia
Ortodoxă

4.

5.

6.

Domeniile de colaborare
o Educaţia personalului clerical
o Conferinţe interne şi
internaţionale de specialitate
o Pregătirea continuă a
personalului clerical şi neclerical
o Proiecte privind cercetarea şi
catalogarea obiectelor de
patrimoniu
o Proiecte privind promovarea
turistică a centrelor de
spiritualitate din judeţul Alba
o Valorificarea patrimoniului
cultural spiritual (Simpozion
etnografic)
o Diferite proiecte care sunt
anexate în tabelul următor

o Proiecte de colaborare cu
mănăstirea Vatoped în vederea
Biroul de Turism
identificării şi cartografierii
şi Tineret
manuscriselor vechi din
biblioteca mănăstirii
o Susţinerea unor emisiuni radio
Societatea
de specialitate cu caracter
Comercială
permanent şi ocazional
„Reîntregirea”o Publicarea de cărţi ale cadrelor
SRL
didactice, volume ale
Radio
conferinţelor internaţionale;
„Reîntregirea”
o Publicarea revistei „Altarul
Editura
Reîntregirii” – Revista Facultăţii
„Reîntregirea”
de Teologie Ortodoxă
POS_DRU

o Diverse proiecte de cercetare
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Persoana de
contact /
Funcţia

Modalităţile de finalizare a
colaborării

Secretar
Eparhial

- mese rotunde,
- sesiuni de comunicare
- perfecţionare profesională,
etc.

N. Mărginean /
consilier in
cadrul direcţiei
pentru cultură

N. Ignat /
Consilier de
specialitate

Fl. Croitoru /
Consilier

- realizarea unui traseu de
turism spiritual în Munţii
Apuseni prin crearea unui site
Web, a unor pliante şi alte
materiale de publicitate în
domeniu.
- Variante de implicare socială
şi de reinserţie a persoanelor
cu handicap sau cu
dependenţe (alcool, drog, etc)
- redactarea unor liste de
inventariere şi de identificare a
manuscriselor vechi, cu
referinţă la istoria spirituală a
poporului român

Călin Bulac /
Director Radio

- cicluri de conferinţe sau
prelegeri radio,
- editarea volumelor muncii de
cercetare individuală şi
colectivă a cadrelor didactice
- editarea revistei facultăţii

Responsabili şi
specialişti în
domeniu

- Există o paletă foarte largă

Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia

7.

Inspectoratul
Şcolar Alba
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o Formarea continuă a cadrelor
didactice din învăţământul şcolar
Inspector de
şi liceal (profesorii de religie);
specialitate
o Susţinerea cursurilor de
Metodica Predării Religiei

- Formarea cadrelor didactice
din specialitatea Religie

Colaborări cu instituţii universitare şi de cercetare internaţionale
În vederea unei cercetări aprofundate şi bine documentate facultatea de teologie din
Alba Iulia colaborează cu diferite centre universitare şi de cercetare internaţionale, care s-a
manifestat atât prin participarea la simpozioane internaţionale, cât şi prin participarea la
cercetarea colectivă. Dintre cele mai reprezentative instituţii cu care colaborăm amintim.
Nr.

Instituţii universitare şi de cercetare
internaţionale

Domeniul de
cercetare

Persoana de
contact în cadrul
cercetării

1.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena

Teologie
ortodoxă

pr. prof. dr.Georgios
Metallinos

2.

Ostkirchliches Institut – Regensburg

Ecumenism

Msg. Dr. Albert Rauch

3.

L’ Institut de Theologie Orthodoxe „Saint Serge”, Paris

Teologie
ortodoxă

Prof. univ. dr. Boris
Bobrinskoy

4.

Miami University

Artă sacră

Prof. dr. Scott M.
Kenworthy

5.

Institut für Kunstwissenschaft, Universität Koblenz- Imagistică
Landau (Germania)
religioasă

prof.
dr.
Tavernier

6.

Abbaye d′En Calcat, Dourgne, FRANCE

Andre Jean Demauge

7.

Anglican dioceses of Coventry and Durham, Cross of
Misiologie
Nails

Rev. Geoff Kimber

8.

The Romanian Institute of Orthodox Theology and
Teologie
Spirituality

Prof.
Univ.
Theodor Damian

9.

Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland und
Teologie
ZENTRAL EUROPA

IPS.
Dr.
Joantă

Ecumenism

Ludwig

Dr.

Serafim

10. ΙΕΡΑ ΜΟΝΙ ΟCΙΟU ΓΡΗΓΟΡΙΟU

Teologie

Arhim. Dr. Georgios
Kapsanis

11. ΙΕΡΑ ΜΟΝΙ VATOPAEDIOU

Teologie

Arhim.
Koutsou

Efrem

12.

ARGE Schöpfungsverantwortung. European Christian
Prof. univ. dr. Isolde
Mediu, ecologie
Enviromental Network (ECEN)
M. Schönstein

13.

Facultatea de Teologie „St. Clement de Ohrid”, Skopje,
Studii biblice
Macedonia

Prof. univ. dr. Gjoko
Gjorgjevski

14.

Facoltá Teologica dell'Italia Settentrionale, PADOVAEcumenism
ITALIA

Pr. Gh. Verzea

15. Institutul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Teologul”

Teologie

Prof. Petru Pruteanu

16. Instituto „San. Bernardino” di Venetia,

ecumenism

Prof. dr. Tecle Vetrali

17. Rice University, USA

Bioetică

Prof.
Engelhardt
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STRATEGIA PRIVIND INFORMAREA ŞI DOCUMENTAREA
În contextul mondial în care fluxul de informaţii se dezvoltă cu repeziciune accesul
rapid şi nelimitat la informaţiile de ultimă oră sunt condiţii indispensabile dezvoltării unui
învăţământ temeinic, racordat la noile descoperiri şi contextualizat global. Pentru împlinirea
acestor deziderate FTO va proceda în perioada 2008-2013 la:
• achiziţionarea de softuri şi licenţe privind accesul la bazele de date on line şi la bibliotecile
virtuale astfel încât fiecare cadru didactic să aibă acces la informaţii de ultimă oră în
domeniul specializării;
• la propunerea personalului Bibliotecii, a cadrelor didactice şi a studenţilor, conducerea FTO
va face demersurile necesare în vederea achiziţionării de literatură de specialitate cât mai
nouă şi mai valoroasă precum şi abonamente la cele mai prestigioase reviste pe domenii şi
specializări;

STRATEGIA MANAGERIALĂ
•

•

în procesul de desfăşurare a învăţământului se va trece la strategia antreprenoriala,
adoptata de Universitatea „1 Decembrie 1918” şi recomandată MECT şi ARACIS. Se
vor definitiva toate regulamentele şi normele interne, ghidurile de orientare şi
procedurile interne care vor fi tipărite într-o broşură ce va fi pusă la dispoziţia
studenţilor.
se va urmări un echilibru între numărul de studenţi şi posibilitatea de absorbţie a
acestora pe piaţa muncii. Astfel, la scoaterea la concurs a locurilor pe specializări, se
va ţine cont tot mai mult de previziunile Arhiepiscopiei Alba Iulia, a Inspectoratului
Şcolar Alba şi Instituţiilor şi departamentelor de ocrotire socială din judeţul Alba şi
judeţele limitrofe, privind necesarul de personal. Se va continua politica de
diversificare a specializărilor, în special la domeniul licență, prin introducerea
specializării Muzică Sacră

Priorităţile strategice a le FTO sunt strâns legate de dorinţa afirmării tot mai evidente a
şcolii teologice bălgrădene între celelalte facultăţi de teologie din ţară şi străinătate. Din acest
motiv putem numi între priorităţile majore:
• Verificarea permanentă a stadiului cercetării fiecărui cadru didactic
• Implicarea studenţilor, a masteranzilor şi mai ales a doctoranzilor în cercetarea
individuală şi colectivă
• Organizarea periodică de sesiuni de comunicări

STRATEGIA CALITĂŢII
Învăţământul de calitate este premiza bunăstării spirituale şi materiale a unei societăţi.
Pentru teologie învăţământul temeinic este şi condiţie a păstrării nealterate a credinţei
străbună şi a valorilor morale şi spirituale a neamului nostru. Datorită acestui concept FTO
vizează îmbunătăţirea continuă a calităţii atât în domeniul pregătirii cadrelor cu înalte şi
multiple specializări academice cât şi a studenţilor şi masteranzilor.
•

în vederea dobândirii unei atenţii sporite faţă de actul didactic şi în conformitate cu
noile reglementări se va proceda la evaluarea anuală a corpului academic şi
administrativ iar rezultatele vor fi postate pe site-ul FTO (conform reglementărilor
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academice);
în vederea îmbunătăţirii calităţii examenelor se vor întocmi rapoarte scrise privind
desfăşurarea examenului de admitere, a sesiunilor, licenţei şi dizertaţiilor masterale n
care vor fi semnalate punctele forte, deficienţele şi propunerile necesare;
creşterea nivelului de recunoaştere CNCSIS a revistei Altarul Reîntregirii;
publicarea integrală a cursurilor la fiecare disciplină din planul de învăţământ;
Realizarea unei baze de date privind transferul pe piaţa muncii a absolvenţilor noştri
care să certifice calitatea actului didactic prestat de FTO precum şi aria diversificată a
posibilităţilor la angajare;

Asigurarea calităţii proceselor educaţionale
Principiul fundamental al managementului instituţional al calităţii este că în calitatea
proceselor educaţionale se reflectă direct sau indirect calitatea tuturor celorlalte componente
şi activităţi ale FTO. În virtutea acestui principiu, preocuparea pentru asigurarea calităţii
proceselor educaţionale a fost o constantă a strategiei Universităţii. Pornind de la premisa că,
prin misiunea asumată şi prin poziţia deţinută în sistemul naţional de învăţământ superior,
FTO nu trebuie să mizeze pe extinderi cantitative, obiectivul strategic fundamental l-a
constituit prioritatea acordată calităţii educaţiei şi a cercetării.
Cu toate acestea, mutaţiile profunde în materie de evaluare şi asigurare a calităţii
educaţiei care s-au produs pe plan naţional, în contextul integrării europene, îndeosebi
începând cu anul 2005, au făcut ca experienţa anterioară să nu fie suficientă şi au impus
schimbări majore pe plan conceptual, structural şi managerial. Aceste schimbări s-au
materializat în revizuirea sau adoptarea de noi structuri, proceduri şi instrumente de evaluare
şi asigurare a calităţii proceselor educaţionale.
În vederea asigurării calității educațional și moral în cadrul FTO se urmărește o
permanentă monitorizare a procesului educaţional şi formativ religios-moral. Școala dispune
de cele mai bune condiții pentru derularea unui învățământ superior de calitate, care să ofere
posibilități multiple educaționale, de complementaritate interacțională cu alte linii didactice.
Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice
Dezvoltarea cercetării ştiinţifice constituie un obiectiv prioritar al managementului
instituţional, a cărui realizare este menită să echilibreze raportul dintre activitatea de
învăţământ şi activitatea de cercetare şi să concretizeze astfel misiunea FTO ca instituţie de
învăţământ şi cercetare. Acest obiectiv a fost inclus în planurile strategice anterioare, precum
şi în planurile operaţionale anuale, ceea ce a asigurat o dinamică ascendentă a volumului şi
calităţii cercetării ştiinţifice, atât în plan tematic, cât şi în plan structural şi financiar.
În cadrul Facultăţii de Teologie funcţionează de asemenea o Comisie de Asigurare a
Calităţii, cu întâlniri periodice, în cadrul cărora se face analiza şi evaluarea prestaţiei cadrelor
didactice şi a studenţilor.
Pentru o mai bună coordonare a activităţii didactice şi de cercetare în cadrul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia precum şi asigurarea coeficienţilor de performanţă, s-a
alcătuit un grafic al activităţilor şi al responsabilităţilor temelor propuse spre rezolvare. Acest
tabel are în vedere atât elementele care vizează bunul mers al procesului predare-învăţare, cât
şi pe cel de aplicare-cercetare. În graficul de mai jos se pot observa priorităţile şi temele care
vizează această activitate.
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STRATEGIA CENTRULUI DE CERCETĂRI INTERRELIGIOASE ŞI
DE PSIHOPEDAGOGIE CREŞTINĂ
În fine, prin Centrul de Cercetări Interreligioase şi de Psihopedagogie Creştină
reprezintă punctul de cercetare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, mai precis, toate
manifestările şi lucrările trec prin acest centru instituţionalizat.
Strategia de cercetare a Facultăţii de Teologie din Alba Iulia prin Centrul de Cercetări
Interreligioase şi de Psihopedagogie Creştină (CCIPC) este un document integrat Planului
Strategic de Dezvoltare a Facultăţii de Teologie din Alba Iulia previzionând obiectivele
strategice pe linie de cercetare aferente perioadei 2016-2020. Prezenta strategie a fost
elaborată ţinându-se cont de rezultatele cercetării pentru perioada 2007-2013, în acord cu
planurile naţionale şi internaţionale de cercetare definite prin instrumentele de management
ale cercetării (Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare al Autorităţii Naţionale
pentru Cercetare Ştiinţifică; Documentele Cadru privind derularea proceselor educaţionale în
UE; Planul de Cercetare al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin indicatorii
de performanţă ai IC6), interpretarea rezultatelor cercetării, prioritizarea urgenţelor, definirea
de obiective pe termen mediu şi lung în cadrul CCIP. Procesul cercetării a fost continuu
raportat la obiectivele de dezvoltare pe termen mediu şi lung specificate de Patriarhia Română
prin Comisia de Învăţământ. Această ultimă dimensiune s-a concretizat, şi va conitnua să fie
un cadru program pentru perioada 2016-2020, în următoarele tematici:

•

promovarea culturii creştine bazată pe cunoaştere sistematică; cultură a competenţei
ştiinţifice, a competenţei organizaţionale şi a competenţei interumane;

•

dezvoltarea unei culturi a învăţării permanente şi inovatoare

•

accent pe multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional; o cultură a
dezvoltării personale şi morale

•

o cultură a atitudinii proactive şi a participării

•

o cultură a dezvoltării personale

•

o cultură a integrării în diversitate, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate

În acest context, misiunea cercetării ştiinţifice de la facultatea noastră este de a
contribui, susţine, dezvolta şi promova:
•
•

noi teme din domeniul cercetării teologice
dezvoltarea resurselor umane în spiritul competitivităţii şi performanţei

CCIPC răspunde cererii de educaţie creştină şi asistenţă spirituală a societăţii
româneşti contemporane, încercând în primul rând să restaureze un spirit participativcomunitar prin resuscitarea caracterului pedagogic şi terapeutic explicit al lucrării ecleziale,
atât în dimensiunea sa cultică, cât şi în cea diaconal-culturală. Pentru atingerea obiectivelor
urmărim construirea unor seturi de activităţi care să asigure tratare unitară a tematicii de
cercetare la nivelul celor trei cicluri de studii: liceal, masteral şi doctoral, activând în acest
sens studenţii, masteranzii şi doctoranzii.

Obiectivele generale ale Centrul de Cercetări Interreligioase şi de Psihopedagogie
Creştină (CCIPC)
O.1. Identificarea şi colaborarea inter-religioasă şi interconfesională cu celelalte religii şi
confesiuni din România, din UE şi ţări extracomunitare în domenii comune ale activităţii
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teologice şi de practică pastorală.
O.2. Creşterea numărului de cercetători (obiectiv derivat: conceperea de teme noi şi includerea
lor în planurile de învăţământ) şi a performanţelor profesionale ale acestora (implicit
creşterea coeficientului de impact ştiinţific al revistei ştiinţifice Altarul Reîntregirii;
reactivarea revistei Annales Apulensis series Theologica).
O.3. Creşterea numărului de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cercetători post-doc. Integrarea
cercetării stiinţifice în activitatea didactică, mai ales la programele de master şi doctorat.
O.4. Creşterea mobilităţii naţionale şi internaţionale a cercetătorilor, studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor.
O.5. Înfiinţarea Departamentului de Spiritualitate filocalică şi atragerea de specialişti
(interpretarea datelor furnizate de SWOT permite propunerea înfiinţării acestui tip de
departament, având în vedere faptul că activităţile au deja un istoric al desfăşurării).
O.6. Înfiinţarea Departamentului de Educaţie nonformală şi dezvoltare personală ca structură
operaţională, atragerea resurselor umane şi materiale, încheierea de parteneriate pentru
derularea activităţilor.
O.7. Dezvoltarea platformelor de formare continuă (autorizarea, ulterior, acreditarea
programelor).
O.8. Dezvoltarea colecţiilor publicistice ale Centrului.
O.9. Dezvoltarea relaţiilor instituţionale şi la nivel de politici educaţionale cu mediul
preuniversitar.
O.10. Organizarea de sesiuni ştiinţifice, comunicări şi simpozioane interne şi internaţionale în
domeniile şi liniile de cercetare ale Centrului.
O.11. Focalizarea atenţiei asupra macro-problemelor societăţii contemporane şi propunerea de
soluţii în acord cu spiritualitatea ortodoxă, urmărind principiul dezvoltării durabile
O.12. Participarea cercetătorilor la programe de formare continuă în vederea creşterii gradului de
ştiinţificitate ale produselor cercetării, o mai bună vizibilitate în mediile internaţionale.
Publicarea în reviste indexate BDI şi ISI.
O.13. Diversificarea metodologiilor de predare în cadrul Facultăţii, prin construirea unor metode
şi tehnici activ participative.
O.14. Eficientizarea monitorizării calităţii cercetării în CCIPC.
O.15. Încheierea de parteneriate instituţionale
O.16. Derularea programelor de cercetare intersectată socio-teologică pentru identificarea
inegalităţilor socio-umane şi a disparităţilor regionale
O.17. Dezvoltarea programelor de cercetare în vederea promovării competenţelor cheie
O.18. Furnizarea de programe flexibile pentru adulţi
O.19. Înfiinţarea unei structuri Alumni în teologia alba iuliană
O.20. Dezvoltarea cercetării aplicate, cu impact asupra societăţii şi a politicilor publice,
generatoare de schimbare și dezvoltare socială
O.21. Compatibilizarea planurilor de învăţământ cu Planurile de învaţământ, în
domenii/specializări academice similare, din universităţi naţionale şi europene de prestigiu
O.22. Compatibilizarea şi operaţionalizarea Sistemului European de Credite Transferabile
(ECTS)
Direcţii de acţiune 2016-2020
D.1.
Formarea şi perfecţionarea cercetătorilor prin doctorat şi post-doctorat
D.2.
Organizarea de „workshopuri exploratorii” destinate identificării nişelor de
cercetare
D.3.
Elaborarea de studii prospective
D.4.
Organizarea anuală a unui Simpozion Ştiinţific Internaţional. Pentru anul 2016
tema va fi Euharistie şi martiriu. De la catacombe la închisorile comuniste
D.5.
Derularea activităţilor de cercetare pe sectorul social
D.6.
Derularea anuală a manifetărilor ştiinţifice destinate studenţilor, masteranzilor
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şi doctoranzilor
D.7.
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei la nivel de sistem (dezvoltare organizaţională)
şi la nivel de furnizor (formare continuă)
D.8.
Eficientizarea colaborărilor şi parteneriatelor cu instituţii universitare şi de
cercetare internaţionale reprezentative
D.9.
Elaborarea/ actualizarea/ revizuirea/ testarea/ implementarea instrumentelor,
metodologiilor şi sistemelor pentru recunoaşterea/ validarea/ certificarea învăţării
anterioare pentru dezvoltarea de curricule în sprijinul achiziţiilor de competenţe
cheie inclusiv pentru evaluarea achiziţiilor de competenţe cheie şi profesionale.
D.10. Activităţi extracurriculare derulate pe componenta de educaţie nonformală
îmbunătăţirea programelor de licenţă, masterat şi doctorat în conformitate cu Cadrul
Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior.
D.11. cercetarea în domeniul teologiei comparate, interconfesionale şi de dialog
religios;
D.12. cercetări în spaţiul iconologiei ortodoxe, muzicii şi a tradiţiilor ecleziale
ortodoxe în comunităţile liturgice din centrul Transilvaniei;
D.13. cercetări în domeniul psihopedagogiei creştine şi contribuţia acesteia la
dezvoltarea ştiinţelor educaţiei;
Eficienţa operaţională
▪
▪
▪

Parte din cercetările întreprinse de membrii Centrului de cercetare vor fi publicate întrun supliment al revistei Altarul Reîntregirii care va găzdui şi comunicările susţinute
la Simpozioanele internaţionale organizate în colaborare cu Arhiepiscopia Alba Iulia.
Formarea continuă a personalului clerical în vederea unei eficienţe pastorale ridicate.
Identificarea de metode pastorale noi şi eficiente.

Concordanţa cu strategia de cercetare a Universităţii
Obiectivele de perspectiva şi planurile strategice ale Centrul de cercetări Interreligioase şi psihopedagogie creştină Alba Iulia sunt in concordanţă cu politica de stimulare şi
dezvoltare constantă a activităţii de cercetare promovata de Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia. Prin eforturile de transpunere a datelor de cercetare în viaţa socială pentru
îmbunătăţirea raporturilor sociale Centrul aderă, de asemenea, la politica de dezvoltare a unei
societăţi bazate pe cunoaştere (knowledge based society) susţinuta de către Universitate.

Concordanţa cu planurile de cercetare la nivel national sau UE
Activitatea Centrului se încadrează in strategia de cercetare susţinuta la nivel naţional
şi al UE prin:
• promovarea excelentei in cercetare;
• transferul în mediul social a cunoştinţelor rezultate din activităţile de cercetare in
vederea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere (knowledge based society)
• creşterea gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a cunoştinţelor şi serviciilor
avansate in mediul socio-cultural.
• creşterea toleranţei faţă de grupurile şi minorităţile religioase şi culturale
• ridicarea nivelului etic şi moral al societăţii

Decan:
Pr.prof.univ.dr. MIHAI HIMCINSCHI
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Anexa 1

Matricea activităţilor şi a responsabilităţilor
Nr.

Denumirea activităţii/
Finalizarea activităţii

1.

Întocmirea programelor
strategice (PS) şi a
programelor operaţionale
(PO) ale facultăţii

2.

Întocmirea (I) si
adaptarea (A)
programelor de
cercetare

3.

Adaptarea planurilor de
învăţământ conform
politicii naţionale şi a celei
proprii pentru specializările
acreditate

4.

Întocmirea statului de
funcţii

5.

Întocmirea listei cu
posturile
vacante şi a propunerilor de
ocupare a acestora

6.

Întocmirea listei posturilor
scoase la concurs

7.

Întocmirea bugetului de
venituri şi cheltuieli al
facultăţii

8.

Întocmirea execuţiei

Responsabi
litatea
Realizării
activităţii

Decan

Termene de
realizare

O dată la cinci ani

Cine
verifică

Decan

Director
Departam.
Teologie

Odată la patru ani (I)
anual (A)

Decan

Director
Departam.
Teologie

Anual, până la
01 septembrie

Decan

Director
Departam.
Teologie

Anual, până la
15septembrie

Decan

Director
Departam.
Teologie

Anual, până la
15septembrie

Decan

Director
Departam.
Teologie

Anual, pana la 15 oct.

Decan

Administrat
or FTO

Anual, până la
20.dec

Decan

Administrat

- lunar;

Decan

Aspectele de verificat
- elaborarea programelor strategice in concordanţă cu cerinţele şi
activităţile specifice facultăţii;
- realizarea activităţilor propuse în conformitate cu programele strategice
elaborate;
- elaborarea rapoartelor anuale privind realizarea (nerealizarea) activităţilor
propuse
- finalizarea temelor anterioare;
- tematicile noi propuse conform ariilor şi domeniilor de cercetare eligibile
din programele de cercetare naţionale şi internaţionale;
- realizarea de unor consorţii de cercetare in parteneriat cu mediul
universitar.
- îndeplinirea procentelor de materii de bază respectiv de specialitate şi
opţionale
- adaptarea planurilor de învăţământ în funcţie de cele ale altor facultăţi de
profil
- introducerea unor cursuri noi,
moderne
- verificarea respectării procentelor de posturi de profesori, conferenţiari,
lectori, asistenţi, preparatori.
- verificarea respectării numărului de posturi maxim
admis într-un stat de funcţii relativ la numărul de titulari
- verificarea încărcării normelor didactice în acord cu prevederile
ministerului
- verificarea concordanţei între posturile scoase la concurs şi pregătirea
cadrului didactic;
- verificarea listelor transmise de catedră cu posturile propuse
- supunerea spre aprobare in
Consiliul Facultăţii;
- transmiterea listelor Senatului Universitar spre aprobare în vederea
derulării concursurilor;
- verificarea tematicii de concurs propuse pentru fiecare post
- calculul veniturilor la nivel de catedră din taxele şi subvenţiile
studenţilor;
- anexele privind sumele provenite din subvenţie şi taxe;
- calculul cheltuielilor cu salariile;
- calculul altor cheltuieli;
- întocmirea bugetului şi prezentarea în Consiliul facultăţii in vederea
aprobării;
- încasarea taxelor şi efectuarea cheltuielilor;
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Avizare/Ap
robare

Consiliul
Facultăţii

Consiliul
Facultăţii

Consiliul
Facultăţii
/Senat

Consiliul
Facultăţii/Se
nat

Consiliul
Facultăţii/Se
nat
Consiliul
Facultăţii/Se
nat

Consiliul
Facultăţii /
Senat

Consiliul
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or FTO
Contabilitat
e UAB

- anual,
până la
28.febr

Administrat
or FTO

Trimestrial

Decan

Secretar
FTO

Anual, până după
ultima sesiune

Decan

11.

Întocmirea rapoartelor
privind desfăşurarea
granturilor şi a programelor

Responsabil
i de
proiecte
(directori,
coordonator
i)

Anual, conform
graficelor specifice
fiecărui tip de
program de cercetare

Directorul
de
Departament
Teologie

- verificarea respectării termenelor stabilite în contracte;
- verificarea eligibilităţii activităţilor de cercetare raportate;
- centralizarea şi depunerea la termen la Departamentul de Cercetare al
universităţii in vederea transmiterii către
unitatea finanţatoare

Decan /
Rector

12.

Întocmirea fişelor de
activitate didactică zilnică

Fiecare
cadru
didactic

Lunar, pana in 30-a zi
a fiecărei
Luni

Directorul
de
Departament
Teologie

- verificarea concordanţei între fişele individuale completate şi
centralizatorul transmis de la catedră
- aprobarea de către Decanul facultăţii;
- transmiterea către Serviciul Personal Salarizare

Decanul
Facultăţii

13.

Întocmirea fişelor
individuale anuale de
cercetare

Director
Departam.
Teologie

Anual,
până la
01.nov.

Decan

- Verificarea acoperirii de către fiecare cadru didactic a numărului de ore
total cuprins în norma distribuită anual;
- verificarea respectării procedurii de stabilire a normei didactice;

Consiliul
Facultăţii

14.

Întocmirea fişelor de
autoevaluare a cadrelor
didactice

Fiecare
cadru
didactic

Anual,

Director
Departam.
Teologie

15.

Întocmirea orarului

Cadrul
desemnat
FTO

Anual până la 29. sept.

Director
Departam.
Teologie

16.

Întocmirea necesarului de
materiale pentru cadrele
didactice

Administrat
or FTO

9.

10.

17.

18.

19.

Întocmirea şi actualizarea
bazei de date privind
încasarea taxelor de studii
Întocmirea şi actualizarea
bazei de date privind
situaţia şcolară a
studenţilor

Întocmirea graficului
privind participarea cadrelor
didactice la sesiuni
ştiinţifice
Întocmirea referatelor
privind participarea
studenţilor la sesiunile de
comunicări studenţeşti
Realizarea manifestărilor
ştiinţifice (conferinţe şi

Director
Departam.
Teologie
Îndrumători
i de an
Director
Departam.

Trimestrial până în
ziua a cincia a lunii în
care se depune
necesarul
Lunar în funcţie de
sesiunile ştiinţifice sau
de simpozioanele
organizate
Lunar în funcţie de
sesiunile ştiinţifice sau
de simpozioanele
organizate
Anual

Director
Departam.
Teologie

- Se verifica trimestrial situaţia încasării taxelor pentru fiecare specializare
şi forma de învăţământ;
- Se aplica deciziile de exmatriculare în cazul neplăţii taxelor.
- Se verifica la zi situaţia studenţilor înmatriculaţi, reînmatriculaţi şi
exmatriculaţi în noul an universitar;
- Se verifica situaţia studenţilor care au prelungire de şcolarizare;
- Completarea cu toate notele studenţilor

- centralizarea fiselor de autoevaluare anuala de la fiecare catedra;
- verificarea respectării metodologiei şi criteriilor aprobate în senatul
universitar
Elaborarea propunerilor privind acordarea coeficienţilor de performanţă
2016cadrelor didactice cu rezultate remarcabile.
- stabilirea concordanţei între posturi şi orarul facultăţii
- stabilirea sălilor pentru cursuri şi seminarii, conform orarului
- afişarea la timp a orarului în vederea derulării optime a programului
didactic chiar din prima zi de şcoală
- verificarea referatelor transmise de către catedră
- aprobarea lor de către decanul facultăţii
- transmiterea referatelor către serviciul de aprovizionare din cadrul
Compartimentului Administrativ

Rector /
Jurist UAB
Consiliul
Facultăţii

Consiliul
Facultăţii

Decan

Decan

Decan

- verifică condiţiile de participare ale cadrelor didactice (invitaţii nominale,
taxe de participare şi condiţii de transport, respectiv cazare)

Consiliul
Facultăţii

Director
Departam.
Teologie

- verifică condiţiile de participare ale studenţilor (invitaţii nominale, taxe
de participare şi condiţii de transport, respectiv cazare)

Decan

Director
Departam.

Stabilirea tipului de manifestare (naţională, internaţională)
Stabilirea datei de desfăşurare a simpozionului

Consiliul
facultăţii
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sesiuni de comunicări)
pentru profesori

Teologie

Teologie

20.

Cercuri studenţeşti

Cadrul
didactic
desemnat

Director
Departam.
Teologie

21.

Întocmirea deplasărilor
misionare în cadrul eparhiei

Spiritualul
facultăţii

Semestrial, înainte de
Postul Crăciunului şi
al Paştilor

Decan

22.

Întocmirea contractelor şi a
actelor de studii adiţionale
şi distribuirea lor studenţilor

Secretarul
FTO

Anual, până la 1 nov.

Decan

23.

Organizarea practicii
omiletice

24.

Organizarea procesului de
voluntariat în cadrul
Biroului de Asistenţă
Socială al Arhiepiscopiei
Ortodoxe din Alba Iulia

Cadrul did.
de
specialit./
Spiritualul
facultăţii
Cadrul did.
de
specialit./ al
secţiei
Teologie
Socială

Lunar

Lunar

Semestrial

Stabilirea bugetului simpozionului
Stabilirea listei de invitaţi la simpozion
Alte elemente organizatorice (mape, volume, protocol, etc.)
Înfiinţarea de noi cercuri studenţeşti
Fixarea temelor de cercetare în cadrul temelor studenţeşti
Implicarea cercurilor în cercetarea programată şi în organizarea de sesiuni
de comunicare
Implicarea lor în aria misionară a centrului eparhial
Se organizează grupele misionare şi cadrele didactice care le însoţesc
Se ia legătura cu parohiile care vor fi vizitate
Se aranjează transportul cu microbuzele Arhiepiscopiei de Alba Iulia
Preluarea formularelor de la Serviciul juridic
Distribuirea contractelor şi a actelor adiţionale studenţilor din fiecare an, în
vederea completării şi a semnării acestora
Verificarea corectitudinii datelor înscrise în formulare
Semnarea de către decan a formularelor şi returnarea unui exemplar
studenţilor

Consiliul
facultăţii

Consiliul
facultăţii

Consiliul
facultăţii

Director
Departam.
Teologie

Alcătuirea listei de oratori şi bisericile unde sunt desemnaţi

Decan

Director
Departam.
Teologie

Programarea voluntariatului în spital şi în celelalte centre sociale ale
Biroului de Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia

Decan
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Anexa 2

ORGANIGRAMA Centrului de Cercetări Interreligioase şi de Psihopedagogie Creştină

Facultatea de Teologie

CENTRUL DE CERCETĂRI

Consiliul director
CERCETARE

Secretariat

Trezorier

Departamente
Departamentul de Studii inter-religioase
(DSI)

Departamentul de Psihopedagogie pastorală
(DPP)

Birou Programe, Proiecte
(BPP)
Birou Programe,
ProFacultatea de Teologie

Studia biblica

Teologie comparată,
misiune şi dialog

Historicum

iecte (BPP)

Antropologie culturală şi
Psihopedagogie pastorală

SPIRITUALITATE FILOCALICĂ

Educaţie nonformală şi
dezvoltare personală

