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1. DEPARTAMENTUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ, ISTORIE ȘI ARTE
Planul operațional al Departamentului Limbă și Literatură, Istorie și Arte în
anul 2020-2021 este conform cu Planul strategic 2020-2024 şi cu Planul operaţional al
Universităţii din Piteşti, aprobate de Senatul Universității din Pitești, astfel:
I. DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII
1. Optimizarea ofertei educaționale curente în funcţie de analiza de nevoi efectuată în
instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţul Argeş şi din judeţele limitrofe;
2. Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii din regiune, prin organizarea
de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai mediului socio-economic;
3. Promovarea programelor de studii existente şi a celor noi în regiune prin organizarea
de vizite de informare la unitățile liceale;
4. Organizarea unor evenimente de promovare de tip „Porți deschise” în cadrul
departamentului, în colaborare cu studenții;
5. Diversificarea activităţilor desfăşurate în afara celor didactice împreună cu studenţii
(manifestări artistice, excursii, activităţi de voluntariat, strângere de fonduri în scopuri
caritabile etc.), ceea ce conduce la o mai bună cunoaştere a studenţilor şi a nevoilor
acestora;
6. Participarea membrilor departamentului la întâlnirile cu elevii şi profesorii din licee la:
practică, manifestări ştiinţifice, concursuri şcolare, olimpiade, festivităţi de încheiere a
studiilor liceale, ocazie cu care se vor distribui diplome şi distincţii elevilor merituoşi şi
se va prezenta oferta de programe de studiu ale departamentului;
7.Organizarea anuală a sesiunii de comunicări ştiinţifice a studenţilor, la care participă şi
elevi din ciclul liceal;
8. Promovarea evenimentelor pe care le organizează DLLIA sau la care este partener pe
pagina de Facebook a DLLIA;
9. Actualizarea permanentă a site-ului departamentului, pentru ca acesta să ofere toate
informaţiile necesare despre programele gestionate şi despre activităţile din cadrul
DLLIA.
II.CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
1. Informarea continuă a membrilor departamentului cu privire la diferitele oportunităţi
de finanţare a cercetării;
2. Publicarea ritmică a revistelor departamentului și promovarea acestora;
3. Constituirea unor colective disciplinare, transdisciplinare şi interdisciplinare la nivelul
departamentului care să contribuie la cercetări în cadrul granturilor naţionale şi
internaţionale şi care să poată realiza şi depune proiecte;

4. Stimularea muncii în echipă pentru scrierea unor articole care să poată fi supuse
evaluării în vederea publicării lor în reviste ISI sau în alte reviste de prestigiu sau
susţinute ca lucrări în cadrul unor conferinţe internaționale;
5. Susținerea organizării anuale a conferinței internaționale „Limbă și literatură. Repere
identitare în context european”.
III. COLABORAREA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC
1. Încheierea de acorduri de parteneriat cu instituţii din regiune, cu organizații
nonguvernamentale, cu companii;
2. Organizarea unor ateliere, manifestări culturale, vizionari destinate studenților şi
elevilor;
3. Organizarea unor workshopuri, seminare, mese rotunde la care să participe angajatorii
din regiune pentru a se defini competenţele necesare absolvenţilor programelor de studii
gestionate de DLLIA în vederea satisfacerii cerinţelor angajatorilor;
4. Organizarea unor conferinţe, mese rotunde la care să fie invitaţi profesori din
învăţământul preuniversitar, în baza acordurilor de parteneriat încheiate cu ISJ Argeş şi
cu inspectoratele şcolare din alte judeţe;
5. Sprijin acordat studenţilor pentru organizarea unor prezentări AIESEC sau organizarea
la nivel de departament a unor întâlniri angajatori-studenţi, pentru ca studenţii să
cunoască şi să conştientizeze care sunt cerinţele actuale ale pieţei;
6. Încheierea unor noi contracte pentru practica de specialitate şi prelungirea celor deja
existente;
7. Alcătuirea de oferte atractive de servicii culturale şi lingvistice;
8. Organizarea unor evenimente în parteneriat cu ISJ Argeș pentru o mai bună vizibilitate
a departamentului și a specializărilor gestionate de acesta în mediul preuniversitar.
9. Promovarea ofertei educaţionale a DLLIA în baza unui program stabilit de comun
acord cu instituţiile şcolare din judeţul Argeş şi din judeţele limitrofe.
IV. RELAŢII INTERNAŢIONALE
1. Compatibilizarea programelor gestionate cu programe naţionale şi internaţionale
similare;
2. Stabilirea de relații cu alte facultăţi/departamente de profil din ţară și străinătate în
vederea identificării oportunităţilor de colaborare;
3. Realizarea unui număr cât mai mare de acorduri ERASMUS;
4. Informarea studenţilor în vederea participării acestora la concursurile de burse de
diferite tipuri (burse ale Guvernului României etc.);
5. Internaţionalizarea unor programe de studii de licenţă şi master;
6. Înfiinţarea unor programe de studii în parteneriat cu universităţi din străinătate.
Director departament,
Lect. univ. dr. Adina Dumitru

2. DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE APLICATE
Acţiunile specifice prevăzute în cadrul Departamentului de Limbi Străine
Aplicate în anul 2020 sunt conforme cu obiectivele generale şi specifice ale Planului
strategic 2020-2024 şi ale Planului operaţional al Universităţii din Piteşti, aprobate de
Senat, după cum urmează:
1. Indeplinirea la termen a solicitărilor înaintate de către forurile superioare în
toate activităţile curente din cadrul universităţii;
2. Definitivarea demersurilor privind evaluarea periodică a domeniului de master
Filologie şi a programului de studii de master Limbaje specializate şi
traducere asistată de calculator din acest domeniu, program gestionat de
Departamentul de Limbi Străine Aplicate.
3. Implementarea tuturor măsurilor posibile la nivelul statului de funcţii cu
scopul de a reduce deficitul financiar al universităţii.
4. Continuarea demersurilor privind promovarea învăţării limbilor străine la
nivelul programelor de licenţă din universitate şi a limbii franceze în
particular, care în anul anterior a beneficiat de prezenţa unui lector francez
nativ, în baza proiectului derulat în colaborare cu AUF şi Dacia-Renault.
5. Creşterea calităţii procesului de învăţământ, a cercetării ştiinţifice şi a
activităţilor în serviciul comunităţii academice şi al comunităţii locale şi
regionale;
6. Iniţierea de revizii, cu scopul optimizării acestora, a regulamentelor,
metodologiilor, procedurilor elaborate şi aprobate la nivel de Senat şi de
Consiliu al facultăţii, în urma observaţiilor colectate prin aplicarea lor;
7. Implicarea atentă a fiecărui cadru didactic în procesul de asigurare a calităţii;
8. Implicarea mai activă a studenţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare;
9. Implementarea proiectelor de colaborare convenite cu Universitatea din
Burgundia (Dijon), la nivel de programe de studii şi cercetare.
10. Motivarea cadrelor didactice pentru depunere de proiecte şi implicare activă în
cele în derulare.
11. Intensificarea mijloacelor şi acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale a
departamentului;
12. Dezvoltarea colaborărilor cu mediul socio-economic;
13. Dezvoltarea activităţilor derulate în cadrul Centrului de limbi străine LOGOS;
14. Înnoirea şi îmbunătăţirea bazei materiale utilizate pentru activităţile
departamentului.
Director departament,
Conf.univ.dr Laura Cîţu

3. DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE
I. ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
A. Obiective generale
1. Conştientizarea faptului că cele două laturi ale activităţii academice, didactică şi
ştiinţifică, sunt vitale atât pentru profilul academic cât şi pentru deschiderea spre
integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi europeană. Stimularea cercetării
teologiei fundamentale, acţiuni interdisciplinare, orientate spre ecumenism sau care
constituie priorităţi în anumite domenii de actualitate. Asigurarea unui climat care să
favorizeze caracterul formativ şi instructiv al învăţământului universitar teologic şi să
încurajeze cercetarea ştiinţifică proprie a studentului teolog.
2. Canalizarea rutelor educaţionale şi redefinirea finalităţii procesului de educare-formare
în acord cu dinamica Bisericii, politica religioasă de formare a resurselor umane şi
conceptele educaţionale europene, accesul la informaţii, reprezentare ştiinţifică.
3. Perfecţionarea sistemului de conducere şi managerial, promovarea unei politici mai
active de identificare şi atragere a cât mai multor surse de venituri extrabugetare prin
realizarea de granturi şi proiecte de cercetare.
4. Crearea şi asigurarea unui climat de respect faţă de legi, regulamente academice,
transparenţă a deciziilor, conlucrare şi respect reciproc, în care tot personalul să poată
munci la capacitatea maximă, cu recunoaşterea şi recompensarea unor asemenea prestaţii.
5. Instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare,
cercetare ştiinţifică şi educaţie, sistem bazat pe criterii şi metodologii compatibile cu cele
din ţările europene.
6. Promovarea imaginii facultăţii ca un centru de învăţământ superior cu resurse
diversificate şi performante, în scopul atragerii celor mai buni colaboratori şi candidaţi la
concursul de admitere.
B. Obiective specifice
1. Promovarea de programe academice care să permită studenţilor afirmarea
personalităţii, dezvoltarea abilităţii lor intelectuale şi cunoştinţelor profesionale, potrivit
talentului şi chemării studentului.
2. Stimularea cooperării naţionale şi internaţionale extinderea parteneriatelor între
facultatea noastră şi alte facultăţi de teologie din ţară şi străinătate, care să aducă rezultate
concrete în domeniul schimburilor de cadre didactice şi studenţi. Asigurarea unei
prezenţe active a facultăţii în reţelele teologice europene, care să permită dezvoltarea
ecumenismului.
3. Asigurarea calităţii procesului educativ prin promovarea şi recompensarea performanţei
cadrelor didactice şi a studenţilor.
4. Dezvoltarea bazei materiale a facultăţii şi a spaţiilor de învăţământ.
5. Dezvoltarea Centrului de cercetare „Studii Teologice Aplicate”.
6. Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea periodică a programului de studii
universitare de licenţă Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, precum şi pentru programele
de studii universitare de master: Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia

românească, Apologetică şi duhovnicie, Ecumenism în noul context european, Misiune şi
slujire prin limbajul mimico-gestual.
7. Întocmirea documentaţiei pentru schimbarea domeniului de studii pentru programul de
studii universitare de master Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet de la
Teologie la Arte vizuale.
7. Informarea centrului Eparhial şi a Ierarhului asupra potenţialului existent în facultate
asupra ofertei de programe de învăţământ şi de instrucţie, spre a fi sprijiniţi de
colaboratori sau beneficiari ai serviciilor noastre educaţionale şi de cercetare, precum şi a
elevilor de liceu pentru a atrage elementele cele mai capabile spre domeniul teologic.
I.1. STRATEGIA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ACADEMICE
A. Strategia didactică
1. Elaborarea şi modernizarea planurilor şi programelor de învăţământ în vederea
acordării lor la sistemul de valori al învăţământului teologic naţional (discipline, sisteme
de predare, tematica aplicaţiilor practice şi a cursurilor), precum şi în sensul unei mai
mari flexibilităţi adaptive şi a capacităţii de a răspunde mesajelor venite din partea
studenţilor. Programele vor fi astfel structurate încât procesul didactic să permită
absolvenţilor să se adapteze rapid la transformările ce au loc în societate, să le permită
pătrunderea cu mai multă uşurinţă în domenii de activitate conexe specializării. Noile
planuri de învăţământ ce vor fi elaborate vor trebui să vizeze dezvoltarea atât a
aptitudinilor teologice la nivel teoretic şi practic pentru realizarea absorţiei în câmpul
muncii.
2. Armonizarea de conţinut între discipline pentru a elimina suprapunerile, repetările şi
informaţiile perimate.
3. Armonizarea planurilor şi programelor cu cele ale universităţilor similare din ţară şi din
Europa, astfel încât sistemul acumulării creditelor să capete conţinut în schimbul de
studenţi. Stimularea contribuţiei proprii la dezvoltarea oferte curriculare, la schemele de
mobilitate şi programele integrate de studiu, educaţie şi cercetare în vederea
implementării unui învăţământ interdisciplinar.
4. Se vor folosi oportunităţilor oferite de programele naţionale/europene pentru realizarea
de schimburi de cadre didactice şi studenţi cu universităţi din străinătate, în scopul
perfecţionării metodelor de predare-învăţare, atragerii către cercetare a studenţilor şi a
creşterii calităţii şi responsabilităţii actului educaţional.
I.2. STRATEGIA RESURSELOR UMANE
Corp profesoral
1. Recrutarea viitoarelor cadre didactice se va face din rândul absolvenţilor cu rezultate
profesionale dintre cele mai bune, din rândul doctorilor în Teologie şi/sau Arte vizuale,
conform legii învăţământului, şi a specialiştilor din cercetare, pe bază de concurs,
urmărind performanţele didactico-ştiintifice ale acestora. Spre a evita eşecurile unor
astfel de acţiuni, se preconizează ca recrutarea personalului academic să se facă îndeosebi
după perioada de perfecţionare prin doctorat. În felul acesta, viitoarele cadre didactice se
pot realiza dacă au chemare către această profesie. Este necesară o cuantificare mult mai

atentă a performanţelor pe linie didactică alături de contribuţia ştiinţifică a candidaţilor,
prin analiza competentă a acestor activităţi.
2. Se va sprijini şi încuraja perfecţionarea personalului didactic prin toate modalităţile
prevăzute de lege (doctorat, stagii de documentare şi perfecţionare în ţară şi străinătate
etc.).
3. Îmbunătăţirea sistemului de evaluare periodică a personalului didactic atât în
perspectiva concursurilor de ocupare a unor posturi superioare, cât şi în vederea
salarizării diferenţiate în conformitate cu performanţele didactice şi ştiinţifice.
Se va promova respectul faţă de legi, regulamente academice, decizii ale facultăţii,
transparenţa în luarea deciziilor şi a cheltuielii banului public, astfel încât să se creeze în
facultate un climat de calm şi încredere, de emulaţie creatoare şi succes, în care tot
personalul să poată munci la capacitatea maximă.
4. Scoaterea la concurs a unui post de lector pentru programul de studii universitare de
licenţă Artă Sacră.









Acţiuni desfăşurate
Revizuirea Planurilor de învăţământ în vederea micşorării numărului de verificări
finale şi diminuarea numărului de examene ca formă finală de evaluare,
reorganizarea unor discipline în vederea cuplării acestora în cursuri comune la
Teologie Asistenţă Socială şi Artă Sacră; precum asigurarea procentului de 70%30% dintre disciplinele de specialitate şi cele Teologice.
Inventarierea spaţiilor de învăţământ alocate facultăţii.
Iniţierea demersurilor în vederea înfiinţarea unei noi specializări de licenţă, în
domeniul Teologie: Studii Religioase
Reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a facultăţii:
- renovarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor de învăţământ;
- pregătirea unor spaţii de învăţământ şi laboratoare, adecvate pentru
specializarea Artă Sacră
Îmbunătăţirea fondului de carte al Bibliotecii cu specific teologic şi de specialitate
pentru specializarea Artă Sacră
Reorganizarea Centrului de Studii Teologice Aplicate.
A.SPECIALIZĂRI DE FORMARE INIŢIALĂ
A.1. Învăţământ de lungă durată
A.1.1. TEOLOGIE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (ACREDITATĂ)
Domeniul fundamental: TEOLOGIE
Diploma acordată: LICENŢIAT ÎN TEOLOGIE
Durata studiilor: 3 ani, cursuri de zi
Departamentul: Teologie
Catedre colaboratoare: Limbi străine aplicate, Sporturi individuale, Sociologie şi
Asistenţă Socială
Misiunea specializării în contextul domeniului şi al specializărilor înrudite:
Consilier culte – 263609; Inspector culte – 263618; Specialist în angajare asistată
– 263507; Instructor-educator pentru activităţi de resocializare – 263508.

A.1.2. ARTĂ SACRĂ (ACREDITATĂ)
Domeniul fundamental: ARTE VIZUALE
Diploma acordată: LICENŢIAT ÎN ARTE VIZUALE
Durata studiilor: 3 ani, cursuri de zi
Departamentul: Teologie
Catedre colaboratoare: Limbi străine aplicate, Sporturi individuale
Misiunea specializării în contextul domeniului şi al specializărilor înrudite:
Restaurator arhiva (studii superioare) – 262106, Restaurator bunuri culturale
(studii superioare) – 262107; Conservator/ restaurator pictura murala – 262108;
Conservator/ restaurator pictura pe lemn – 262109.
B. CICLUL II DE STUDII SUPERIOARE
B1. MASTER
B1.1. TEOLOGIE SISTEMATICĂ ŞI PRACTICĂ. TENDINŢE NOI ÎN
TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ (Ciclul de studii universitare de masterat)
Diploma acordată: Master în Teologie
Durata studiilor: 4 semestre (120 credite)
Departamentul: Teologie
Provenienţa candidaţilor: domeniul Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie
Socială şi absolvenţi ai Facultăţilor cu profil socio-uman.
Perspectiva specializării: Pregătirea candidaţilor pentru înscrierea la doctorat în domeniul
Teologie.
B1.2. APOLOGETICĂ ŞI DUHOVNICIE (Ciclul de studii universitare de masterat)
Diploma acordată: Master în Teologie
Durata studiilor: 4 semestre (120 credite)
Departamentul: Teologie
Provenienţa candidaţilor: domeniul Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie
Socială şi absolvenţi ai Facultăţilor cu profil socio-uman.
Perspectiva specializării: Pregătirea candidaţilor pentru înscrierea la doctorat în domeniul
Teologie.
B1.3. ECUMENISM ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN (Ciclul de studii universitare
de masterat)
Diploma acordată: Master în Teologie
Durata studiilor: 4 semestre (120 credite)
Departamentul: Teologie
Provenienţa candidaţilor: domeniul Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie
Socială şi absolvenţi ai Facultăţilor cu profil socio-uman.
Perspectiva specializării: Pregătirea candidaţilor pentru înscrierea la doctorat în domeniul
Teologie.

B1.4. TEOLOGIE - MISIUNE ŞI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL MIMICOGESTUAL (Ciclul de studii universitare de masterat)
Diploma acordată: Master în Teologie
Durata studiilor: 4 semestre (120 credite)
Departamentul: Teologie
Provenienţa candidaţilor: domeniul Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie
Socială şi absolvenţi ai Facultăţilor cu profil socio-uman.
Perspectiva specializării: Pregătirea candidaţilor pentru înscrierea la doctorat în domeniul
Teologie.
B1.5. RESTAURAREA ICOANEI, A PICTURII MURALE ŞI DE ŞEVALET
(Ciclul de studii universitare de masterat)
Diploma acordată: Master în Teologie
Durata studiilor: 4 semestre (120 credite)
Departamentul: Teologie
Provenienţa candidaţilor: domeniul Are vizuale, absolvenţi de Artă Sacră, Desen, Pictură,
etc..
Perspectiva specializării: Pregătirea candidaţilor pentru înscrierea la doctorat în domeniul
Teologie, formarea specialiştilor în restaurare icoană, pictură murală şi de şevalet
II. ACTIVITTATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
C. Forme agreate în cercetarea ştiinţifică:
C1. DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE
- Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Elevilor, Ediţia a XIII-a, în
colaborare cu celelalte departamente ale facultăţii
- Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice
- Organizarea unei mese rotunde, în cadrul Centrului de Studii Teologice
Aplicate, cu tema principală „Anul omagial al satului românesc (al preoților,
învățătorilor și primarilor gospodari)”
- Organizarea unei mese rotunde, în cadrul Centrului de Studii Teologice
Aplicate, cu tema principală „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim
Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”
D. Direcţii şi colective de cercetare ştiinţifică
II. PROGRAM DE CERCETARE pe perioada 2020-2024.
II.1. Programul de cercetare al Centrului va cuprinde:
proiecte de cercetare comune, individualizate pe secţiuni, şi
teme personale de cercetare, desfăşurate pe perioade delimitate de timp.
Astfel, primul Program de cercetare al Centrului aparţine de cercetarea fundamentală în
domeniul teologiei şi este desfăşurat pe o perioadă de 4 ani, cu titlul: Iisus Hristos,
calea, adevărul şi viaţa
Teologia ortodoxă a afirmat două principii foarte importante pentru viaţa şi misiunea
creştină în condiţiile secularizării contemporane:
1. salvarea omului nu este clădită pe om, ci pe Persoana divino-umană a lui Iisus
Hristos – numită problema hristologică;

2. teologia ortodoxă promovează principiul în conformitate cu care sensul vieţii
umane nu rezidă nici în egalitatea şi nici în libertatea fiinţei umane, ci în comuniunea cu
Dumnezeu Treime, ce se realizează în actul liturgic al euharistiei – numită problema
liturgică.
Criteriul 1. Provocarea/Oportunitatea Programului
A1.1. Este de aşteptat ca până în 2020 să fie explicat şi înţeles fenomenul uimitor
conform căruia România este singura ţară din lume unde nu se dărâmă biserici – după
1989 – ci se construiesc noi lăcaşuri de cult;
A1.2. După un mileniu de evoluţie a creştinismului, în 1054 s-a produs „marea schismă”
între Biserica răsăriteană şi Biserica apuseană. Cauzele sunt multiple şi merită investigate
deoarece explică situaţia teologiei ortodoxe în peisajul teologiilor creştine contemporane,
în condiţiile secularizării;
A1.3. Teologia apuseană – romano-catolică – a evoluat distinct şi diferit în timp faţă de
teologia ortodoxă, cu privire la Întrupare, unirea ipostatică şi consecinţele ei dogmatice,
fapt ce a dus la inexistenţa unei transformări ontologice sau fiinţiale a omului în şi prin
sacramente;
A1.4. În Teologia ortodoxă există învăţătura despre transformarea ontologică a omului
prin har, în Sfintele Taine;
A1.5. În perioada contemporană, toate statele-naţiune îşi proclamă dreptul la propria
viziune/politică religioasă. De aceea apare provocarea teologică a discursului teologic în
funcţie de timp istoric, loc geografic şi cât de legitimată este o teologie întemeiată pe
specific naţional – în special o teologie românească – fără a trăda învăţătura lui Hristos.
Criteriul 2. Relevanţa provocărilor pentru cercetarea fundamentală
A2.1. Investigarea problemei hristologice ar putea explica modificările şi degradările
produse în ontologia contemporană a umanului – dispute şi războaie religioase, asasinate
politice, sinucideri în masă, agresivitatea teologică, prozelitismul, violenţa sacră etc.;
A2.2. Problema hristologică produce explicaţii ale legăturilor teologiei liturgice cu alte
forme de exprimare ale spiritului uman: arta religioasă, morala, dreptul, ştiinţa, filosofia;
A23. Teologia ortodoxă ar putea fi folosită în elaborarea unei enciclopedii explicative a
religiilor şi cultelor din România;
A2.4. Teologia ortodoxă poate da un răspuns consistent cauzelor violenţei religioase în
scopul terapiei lor spirituale, ca şi explicaţiei şi înţelegerii cauzelor violenţei islamului, al
unor secte sinucigaşe, ca şi al satanismului religios.
Criteriul 3. Capacitatea naţională de cercetare fundamentală
3.1. Nr. de cercetători echivalenţi normă întreagă, disponibili în momentul de faţă: 20;
3.2. Exemple de succes;
- Pr. prof. dr. Ion Popescu;
- Pr. conf. dr. Nicolae Brânzea; etc.
3.3. Infrastructura de cercetare disponibilă în momentul de faţă:
- tehnică electronică de informare şi tehnoredactare;
- birotică;
3.4. Capacitatea instituţională:

- Departamentul de filosofie al IFP;
- Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte;
- Facultatea de Teologie a Universităţii din Piteşti;
- Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa;
- Facultatea de Teologie a Universităţii Bucureşti.
Criteriul 4. Resursele necesare pentru atingerea masei critice în cercetare
4.1. Nr. cercetători echivalenţi normă întreagă: 20;
4.2. Investiţii totale publice: 1 mil. Euro;
4.3. Infrastructura de cercetare necesară:
- tehnică de calcul;
- birotică;
- tehnică electronică de informare şi tehnoredactare;
- burse de documentare şi studiu în zonele istorice şi geografice, semnificative
pentru teologia ortodoxă.
Criteriul 5. Rezultate aşteptate până în 2020
5.1. Nr. publicaţii noi:
- o revistă lunară de cercetări teologice ortodoxe;
- o enciclopedie explicativă a religiilor din România;
- un dicţionar de termeni, concepte şi categorii teologice ortodoxe;
- 100 de studii şi articole;
5.2. Nr. de conferinţe la conferinţe internaţionale: 7;
5.3. Nr. de teze de licenţă/masterat ce vor fi susţinute: 200.
INTERDEPENDENŢE
Relevanţa subdomeniului propus pt. probleme ştiinţifice majore (grand scientific
challenges) care fac obiectul marilor infrastructuri de cercetare europeană:
B1.1. Teologie ortodoxă şi secularizare;
B1.2. Teologia ortodoxă, ecumenismul şi dialogul interconfesional;
B1.3. Spre o teologie unică a Bisericilor şi confesiunilor creştine;
B1.4. Teologia ortodoxă, biologie şi bioetică;
B1.5. Teologia ortodoxă şi feminismul contemporan: problema hirotoniei femeilor.
Relevanţa subdomeniului propus pt. asigurarea bazei de cunoaştere necesară (grand
societal challenges) pentru probleme societale majore:
B2.1. Explorarea cosmosului şi teologia ortodoxă;
B2.2. Teologia ortodoxă şi problema naţională;
B2.3. Diaspora ortodoxă şi bisericile mame;
B2.4. Contribuţii ortodoxe la dialogul ecumenic;
B2.5. Teologia ortodoxă şi maladiile sociale contemporane:
ideologii naziste şi rasiste;
toxicomania;
sida şi erotismul.
Nevoi de cercetare socio-economică în subdomeniu:

B3.1. Investigaţii de psihologie religioasă cu privire la cauzele convertirii religioase;
B3.2. Investigaţii asupra lui homo non-religiosus – omul secularizat – şi a cauzelor
abandonării religiei;
B3.3. studii asupra satanismului, vampirismului, licantropiei şi a altor tradiţii demonice
pe teritoriul României;
B3.4. Teologia ortodoxă şi fenomenul tehneştiinţei contemporane;
B3.5. Creştinismul poporului român, factor al continuităţii etnice.
II.2. Programul de cercetare este concretizat în Proiecte pe secţiuni astfel:
A. SISTEMATICĂ
B. BIBLICĂ
C. ISTORICĂ
D. PRACTICĂ
II.3. Programul de Cercetare al Centrului va cuprinde, de asemenea, proiecte individuale
şi colective de cercetare, organizate de:
1.
personalitatea teologică a omului, stabilită de Patriarhia Română, Arhiepiscopia
Argeşului şi Muscelului, Facultatea de Teologie Ortodoxă, ş.a.;
2.
preocupări individuale legate de specificul activităţii didactice, astfel:
2.1. muzica cultică şi laică în Eparhia Argeşului şi Muscelului precum şi în alte Eparhii;
2.2. hermeneutica spaţiului sacru, abordat în mod comparativ în arta religioasă: pictură,
sculptură, artă monumentală, muzică;
2.3. simbolistica semnelor limbajului mimico-gestual;
2.4. simbolistica artei religioase;
2.5. crestomaţii tematice:
- din textele sacre ale diverselor religii;
- din Sfinţii Părinţi Bisericeşti ca şi din comentatori clasici ai diverselor religii.
II.4 Programul de cercetare al Centrului va cuprinde:
organizări anuale de Sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, colocvii,
mese rotunde, în care se concretizează şi se valorifică activitatea de cercetare a Centrului;
editarea de caiete de lucru şi volume colective de studii ale cercetătorilor şi a
altor autori consacraţi ca şi a cercetătorilor aflaţi la începutul carierei.
III. RESURSE UMANE
a) Obiective propuse
 Acoperirea cu titulari a tuturor disciplinelor prevăzute în Planul de învăţământ.
 Promovarea tinerilor absolvenţi ai facultăţii care aparţin totodată eparhiei noastre
în ocuparea posturile didactice vacante.
b) Acţiuni desfăşurate
Statele de funcţiuni întocmite la începutul acestui an universitar sunt acoperite în
proporţie de 84% din cadre didactice proprii, titulare
 Pentru disciplinele din Planul de învăţământ ce aparţin altor departamente s-au
făcut comenzi la departamentele respective din universitate. Cadrele didactice de


la departamentele solicitate au răspuns cu promptitudine şi predau după fişa
disciplinei
IV. BAZA MATERIALĂ
a) Laboratoare
Pentru orele de practică liturgică studenţii de la Teologie Asistenţă Socială
beneficiază de un paraclis în care se oficiază şi slujbe religioase. Practica de specialitate
se desfăşoară conform protocolului încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş. Totodată studenţii beneficiază de un laborator de
informatică dotat cu calculatoare, videoproiector, retroproiector, acces la internet şi o
pianină.
Studenţii de la Mimico-gestuală au în pregătire un laborator echipat cu
calculatoare şi alte aparate menite să le înlesnească deprinderea limbajului mimicogestual laic şi religios.
V. INTRODUCEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN FACULTATE
a) Obiective propuse
Angajarea reală şi concretă privind implementarea sistemului de asigurarea a
calităţii
 Iniţierea, stabilirea, proiectarea şi implementarea acţiunilor necesare transpunerii
în practică a politicii în domeniul calităţii pentru activităţile din facultate
b) Acţiuni desfăşurate
1. În vederea popularizării ofertei de specializări universitare şi postuniversitare din
facultate şi organizării concursului de admitere
- Realizarea şi difuzarea în licee a pliantelor de prezentare a facultăţii şi
specializărilor
- Realizarea şi difuzarea buletinului informativ Admitere 2019
- Realizarea de contracte directe cu reprezentanţi ai învăţământului
preuniversitar din zonă, cu ocazia inspecţiilor finale şi susţinerii lucrărilor
ştiinţifico-metodice pentru acordarea gradului didactic I, activitatea în care
sunt implicate cadre didactice din ambele catedre de specialitate din
facultate, precum şi din conducerea facultăţii.
- Contribuţii la elaborarea REGULAMENTULUI de ADMITERE şi
elaborarea metodologiei proprii de desfăşurare a concursului de admitere;
2. În vederea integrării studenţilor anilor I în viaţa universitară
 Actualizarea Ghidului studentului pentru toate specializările coordonate de
Departamentul de Teologie de specialitate din facultate;
 Organizarea, în primele zile de şcoală, a unor întâlniri cu studenţii anilor I de
studiu, cu participarea unui reprezentant al conducerii facultăţii şi a
îndrumătorilor de grupă
3. Acţiuni privind organizarea, conducerea şi controlul proceselor didactice






Realizarea metodologiei şi procedurii de evaluare curentă a disciplinelor de
studiu;
Pregătirea şi realizarea analizelor privind rezultatele obţinute de studenţi în urma
sesiunilor de evaluări finale
Iniţierea unor acţiuni de control asupra modului de desfăşurare a evaluărilor
curente şi finale din sesiuni.

VI. IMAGINEA ŞI AFIRMAREA FACULTĂŢII: ÎN UNIVERSITATE, ÎN
RELAŢIILE
INTERUNIVERSITARE,
ÎN
VIAŢA
SOCIALĂ
A
COMUNITĂŢII
a) Obiective propuse
 Creşterea prestigiului facultăţii printr-o politică managerială bazată pe obiective,
strategii şi rezultate pozitive care să conducă la îndeplinirea misiunii de pregătire
a studenţilor în condiţii de reală competitivitate
 Autorizarea de noi specializări şi de noi forme de studiu în concordanţă cu
cerinţele impuse pe piaţa forţei de muncă
 Menţinerea şi dezvoltarea site-ului pe Internet al Facultăţii de Teologie
b) Acţiuni desfăşurate
Conducerea facultăţii are relaţii principiale cu toate structurile de conducere din
universitate;
 Realizarea monografiei facultăţii


VII. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞI STIL DE LUCRU




Sarcinile ce decurg din obiectivele departamentului au fost repartizate pe comisii
de lucru coordonate de un cadru didactic.
La nivelul departamentului au loc întâlniri lunare de lucru şi analiză cu cadrele
didactice
Consiliul departamentului este convocat în şedinţe ordinare şi, dacă este cazul, în
şedinţe extraordinare, pentru adoptarea de hotărâri ce nu suportă amânare.
DIRECTOR DEPARTAMENT TEOLOGIE,
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÂRBEA

