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I. STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE, 
LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
 

1. Dispoziţii generale  
 

 
Art.1. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se organizează şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile legale, respectiv: 
 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Carta Universităţii din Piteşti; 
 Codul muncii (legea nr. 53/2003) cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 2 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este parte componentă a 
structurii Universităţii din Piteşti, care a fost înfiinţată prin Hotărârea nr. 654/2016.  
Comunitatea academică este formată din cadre didactice, personal didactic auxiliar şi 
studenţi. 

Art. 3 Facultatea desfăşoară activităţi didactice în limbile română, engleză, 
franceză, spaniolă şi germană.  

Art. 4 Activitatea şi dezvoltarea instituţională a facultăţii au la bază Planul 
strategic de dezvoltare aprobat de Consiliul facultăţii.  

Art. 5 Orice cadru didactic şi student are dreptul de a fi propus şi ales în organele 
de conducere ale facultăţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 6 Facultatea promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din ţară şi 
dezvoltă relaţii de colaborare academică internaţională.  

Art. 7 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte aplică Sistemul European de 
Credite Transferabile (ECTS).  

 
2. Organizare şi funcţionare  

 
2.1. Facultatea. Misiune si obiective  
Art. 8 Misiunea Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este aceea de 

educaţie şi cercetare, urmărind prin interdisciplinaritate să ofere viitorilor absolvenţi un 
cadru de pregătire bazat pe cunoaştere şi competenţă. Urmând misiunea de educaţie şi 
cercetare, FTLIA caută în permanenţă să-şi adapteze oferta educaţională prin discipline şi 
specializări noi şi schimburi interacademice – şi profesionale – prin cadre didactice şi 
cercetare de prestigiu. FTLIA pregăteşte, în funcţie de specificul 
specializărilor/programelor de studiu şi de competenţele oferite de aceasta, cadre didactice 
pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetători (lingvişti, istorici şi critici 
literari), traducători, interpreţi de conferinţă, personal clerical şi neclerical, asistenţi sociali, 
cadre didactice pentru învăţământul religios, specialişti în artă creştină, restaurare icoană, 
pictură murală şi şevalet, iconografie, patrimoniu, profesori de istorie, arheologi, arhivişti, 
muzeografi, specialişti interpreţi, creatori, cercetători şi pedagogi în domeniul muzicii. 

Art. 9 Facultatea beneficiază de autonomie în domeniul ştiinţific şi didactic, în 
conformitate cu reglementările existente.  

Art. 10 La nivelul facultăţii se elaborează Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu Carta Universităţii din Piteşti. 

Art. 11 În Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte din Piteşti este interzisă 
ocuparea concomitentă de către soţi, afini, rude până la gradul al III-lea a funcţiilor de 
conducere din cadrul aceluiaşi departament, sau a funcţiilor în care se află unul faţă de 
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celălalt într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la 
orice nivel (inclusiv membri în acelaşi Consiliu al facultăţii).  

 
2.2. Consiliul facultăţii  
Art. 12 Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al 

Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 
Art. 13 Consiliul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este compus din 

personal didactic şi de cercetare în proporţie de 75%, respectiv studenţi în proporţie de 
25%. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultãţii sunt aleşi prin 
votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din 
facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de cãtre 
studenţii facultãţii  

Art. 14 Cota de reprezentare a cadrelor didactice în Consiliul Facultăţii de 
Teologie, Litere, Istorie şi Arte este de 1/4 din totalul cadrelor didactice titulare în 
facultate. 

Art. 15 Membrii Consiliului facultăţii sunt desemnaţi prin vot universal, direct şi 
secret de către toate cadrele didactice şi de cercetare titulare în cadrul fiecărui departament, 
respectiv de către studenţii din facultate. Niciun membru al comunităţii academice din 
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte nu poate fi membru de drept al Consiliului 
Facultăţii.  

Art 16 Prodecanul şi directorii de departament din Facultatea de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte participă la şedinţele Consiliului facultăţii, ca membri aleşi sau ca invitaţi 
permanenţi, după caz. 

Art. 17 Consiliul Facultăţii este convocat de decanul Facultăţii de Teologie, 
Litere, Istorie şi Arte sau la cererea a cel puţin o treime dintre membrii Consiliului 
Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

Art. 18 Consiliul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte are următoarele 
atribuţii:  

a. aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea Facultăţii 
de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;  

b. defineşte misiunea şi obiectivele Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte; 
c. adoptă planul strategic de dezvoltare a Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi 

Arte şi planurile operaţionale anuale ale Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;  
d. adoptă planurile operaţionale ale departamentelor; 
e. fundamentează şi propune oferta educaţională a Facultăţii de Teologie, Litere, 

Istorie şi Arte şi avizează formaţiile de studiu;  
f. propune condiţii specifice de admitere şi organizează admiterea la studii 

universitare (licenţă, master, doctorat, conversie profesională), la nivelul facultăţii;  
g. aprobă rezultatele evaluării periodice ale activităţii didactice şi de cercetare din 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, la propunerea decanului;  
h. avizează, la începutul fiecărui an universitar planurile de învăţământ şi statele de 

funcţii; 
i. avizează regulamentele de organizare a activităţii profesionale şi ştiinţifice la 

nivelul facultăţii; 
j. avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din facultate;  
k. stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a 

posturilor didactice, cu respectarea reglementărilor existente la nivel naţional;  
l. avizează propunerile departamentelor pentru acordarea titlurilor onorifice;  
m. avizează acordarea gradaţiilor de merit;  
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n. avizează posturile scoase la concurs, precum şi componenţa comisiilor pentru 
concursurile pe posturi didactice şi pentru examenele de finalizare a studiilor;  

o. aprobă programele de studii gestionate de facultate şi planurile de învăţământ 
aferente;  

p. controlează activitatea decanului;  
q. aprobă rapoartele anuale ale decanului, privind starea generală a Facultăţii de 

Teologie, Litere, Istorie şi Arte, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la 
nivelul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;  

r. avizează lista studenţilor care beneficiază de burse şi de alte forme de sprijin 
material;  

s. avizează comisia de admitere şi comisia de finalizare studii; 
ş. îndeplineşte alte atribuţii aprobate de Senatul universitar sau de Consiliul de 

Administraţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
Art. 19 Hotărârile Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se iau 

cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin 
două treimi din numărul total al membrilor.  

Art. 20 Hotărârile Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se 
adoptă prin vot deschis. În anumite situaţii, Consiliul Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte poate recurge la votul secret, în urma stabilirii, prin vot, a modalităţii de 
votare. Şedinţele Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte pot fi 
înregistrate. 

Art. 21 Consiliul profesoral al Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se 
întruneşte în sesiune ordinară lunar, conform programării stabilite la începutul fiecărui 
semestru academic, şi în sesiuni extraordinare, la convocarea decanului sau la cererea a cel 
puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. 

Art. 22 Membrilor Consiliului Facultăţii care absentează nemotivat de la trei 
şedinţe pe parcursul unui an universitar le încetează, de drept, mandatul de membru.  

Art. 23 La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului facultăţii, toţi membrii şi invitaţii, 
în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. 
Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor 
şedinţei respective. 

Art. 24 În caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare a Consiliului 
facultăţii, şedinţa va fi reprogramată la o dată ulterioară, în interval de cel mult 48 de ore, 
cu aceeaşi ordine de zi, votul fiind cel al majorităţii simple dintre cei prezenţi. 

Art. 25 Activitatea în Consiliul Facultăţii presupune colaborarea membrilor 
acestuia, în spirit de colegialitate şi respect reciproc. Aceasta implică: a) un comportament 
şi un limbaj civilizat; b) înţelegere, respect şi sprijin; c) corectitudine şi transparenţă în 
relaţiile profesionale din mediul academic. 
 

2.3. Structura FTLIA 
Art. 26 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte are în structura sa cinci 

departamente – Teologie, Limbă şi Literatură, Limbi Străine Aplicate, Istorie, Arte – şi o 
şcoală doctorală, Şcoala doctorală Filologie.  

Art. 27 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se individualizează prin 
condiţiile de admitere şi absolvire, ca şi prin propriile programe de licenţă, master şi 
doctorat după cum urmează:  
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Nr. 
crt. 

Denumire program /(locaţia - unde este 
cazul) 

Acreditat /autorizat /an 

1 Limba şi Literatura Română-Limba şi 
Literatura Engleză 

Acreditat – 2009, evaluat 
periodic 2015 

2 Limba şi Literatura Română-Limba şi 
Literatura Engleză (Rm. Vâlcea) Acreditat – 2011 

3 Limba şi Literatura Română-Limba şi 
Literatura Franceză Acreditat – 2010 

4 Limba şi Literatura Franceză-Limba şi 
Literatura Engleză Acreditat – 2010 

5 Limba şi Literatura Engleză-O limbă şi 
literatură modernă (franceză, 
spaniolă, germană) 

Autorizat provizoriu 2015 

6 Limbi moderne aplicate Acreditat – 2010/ evaluat 
periodic 2015 

7 Teologie ortodoxă pastorală Evaluare instituţională 2012 
8 Teologie asistenţă social Evaluat periodic 2013 
9 Artă Sacră Evaluat periodic 2012 
10 Muzică Acreditat – 2010/ evaluat 

periodic 2015 
11 Arta actorului Autorizat provizoriu 2016 
12 Istorie Acreditat – 2004/evaluat 

periodic  2012 
 
- Programe de MASTER (2 ani) 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire program /(locaţia – unde este 
cazul) Acreditat /autorizat /an 

1 Traductologie limba engleză Acreditat 2008-2009 
2 Traductologie limba franceză Acreditat 2008-2009 
3 Tendinţele actuale ale limbii şi literaturii 

române 
Acreditat 2012 – 2013 

4 Limbi moderne şi comunicare internaţională Acreditat 2010-2011 
5 Literatură română modernă şi contemporană Acreditat 2007 
6 Structura limbii române actuale Acreditat 2007 
7 Limbă, Cultură şi Identitate în Europa Acreditat 2013 
8 Traductologie – limba engleză/franceză. 

Traduceri specializate în context european. 
Acreditat 2014 

9 Limbaje specializate şi Traducere Asistată 
de Calculator 

Acreditat 2014 

10 Teologie sistematică şi practică. Tendinţe 
noi în teologia românească 

Evaluat periodic 2013 

11 Ecumenism în noul context european Evaluat periodic 2013 
12 Apologetică şi duhovnicie Evaluat periodic 2013 
13 Teologie – misiune şi slujire prin limbajul 

mimico-gestual 
Evaluat periodic 2014 

14 Consiliere Spirituală Acreditat 2014 
15 Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de 

şevalet 
Acreditat 2013 
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16 Educaţie muzicală contemporană Acreditat 2011 
17 Istoria românilor şi a României în context 

European 
Acreditat 2008 

 
- DOCTORAT (3 ani) 

 
Nr. 
crt. Denumire domeniu/(locaţia – unde este cazul) 

1 Limba română 
2 Literatura română 
3 Literatura franceză/ engleză 
4 Filologie clasică 

  
 
2.4. Departamentul 
Art. 28 Departamentul este o unitate academică funcţională, aflată în structura 

Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi care asigura producerea, transmiterea si 
valorificarea cunoasterii in unul sau mai multe domenii de specialitate. Departamentele pot 
avea în componenţă cadre didactice titulare, personal de cercetare ştiinţifică, personal 
auxiliar, din unul sau mai multe domenii de studii.  

Art. 29 În cadrul departamentelor se pot constitui colective care reunesc cadrele 
didactice de la aceeaşi disciplină sau de la discipline înrudite. Aceste colective sunt 
conduse de şeful de colectiv, ales prin vot direct, egal şi secret de către membrii 
colectivului. Şeful de colectiv face parte din consiliul departamentului.  

Art. 30 Departamentele se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează 
sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului Universităţii din Piteşti, la propunerea 
Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

Art. 31 Departamentul este condus de Directorul de departament ajutat de Consiliul 
departamentului.  

Art. 32 Departamentele pot organiza centre de cercetare, şcoli postuniversitare sau 
extensii universitare care funcţionează ca unităţi distincte, cu buget propriu. 

 
2.5. Structuri de cercetare  

 2.5.1. Centrele de cercetare 
Art. 33 Centrele de cercetare se organizează şi funcţionează în cadrul 

departamentelor din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. Centrele de cercetare 
funcţionează conform Procedurii operaţionale de înfiinţare şi certificare internă a 
Centrelor de cercetare şi ROF-urilor proprii, aprobate de Senat. 
 
  

2.6. Şcoala doctorală 
Art. 34 Şcoala doctorală de Filologie afiliată Facultăţii de Teologie, Litere, 

Istorie şi Arte, reprezintă o structură organizatorică şi administrativă constituită în 
IOSUD-UPIT pentru a oferi sprijinul necesar în vederea desfăşurării studiilor de doctorat 
într-o anumită disciplină sau tematică interdisciplinară, specifică domeniului Filologie. 

Art. 35 Şcoala doctorală Filologie, din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi 
Arte cuprinde toţi conducătorii de doctorat, cadrele didactice şi de cercetare afiliate care nu 
sunt conducători de doctorat, studenţii doctoranzi, cercetătorii postdoctorali, personal 
didactic auxiliar şi personal nedidactic. Afilierea la şcoala doctorală din cadrul Facultăţii de 
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Teologie, Litere, Istorie şi Arte se face conform regulamentului de funcţionare a 
acesteia. 

Art. 36 Şcoala doctorală este condusă de un director şi de un Consiliu al Şcolii 
Doctorale. Componenţa şi modalităţile de alegere a directorului şi a membrilor consiliului 
se stabilesc prin regulamentul de funcţionare a şcolii doctorale.  

Art. 37 Directorul Şcolii doctorale are statul de invitat permanent în Biroul 
Consiliului şi poate fi invitat în şedinţele Consiliului Facultăţii, pentru probleme specifice.  

 
2.7. Secretariatul facultăţii şi personalul administrativ 
 

2.7.1. Secretariatul FTLIA 
Art. 24 Secretariatul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte are două 

componente, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare Direcţia 
Secretariat general 2016. 

Art. 25 Personalul secretariatului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 
este angajat prin concurs, condiţia preliminară pentru toate posturile fiind cunoaşterea unei 
limbi străine şi a utilizării calculatorului. 

Art. 26 Secretariatul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este 
subordonat, din punct de vedere organizatoric, decanului facultăţii şi profesional 
secretarului şef al Universităţii.  

Art. 27 Toate cererile depuse la secretariatul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte, indiferent de obiectul acestora, vor primi număr de înregistrare, care va fi 
comunicat petiţionarului. Secretariatul va lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa 
organelor de decizie a tuturor cererilor depuse, pentru a se asigura soluţionarea acestora în 
termenul legal.  

Art. 28 Toate documentele provenind de la titularii Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte sau de la cadrele didactice asociate din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte trebuie să fie înregistrate la secretariatul facultăţii înainte de a fi depuse la 
registratura UPIT. 

Art. 29 Secretariatul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte are 
următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  

a) asigură corectitudinea datelor înregistrate şi transmise privind evidenţa şi 
şcolarizarea studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor; 

b) întocmeşte situaţiile statistice privind studenţii, masteranzii şi doctoranzii 
facultăţii;  

c) înregistrează corect şi la termen datele în Registrul matricol;  
d) primeşte şi ţine evidenţa programării examenelor, a cererilor de refacere de 

disciplină şi a situaţiilor de prelungire de şcolarizare;  
e) asigură corectitudinea înscrierii studenţilor la examenele de licenţă sau disertaţie 

şi a întocmirii formularelor necesare desfăşurării acestor examene;  
f) întocmeşte corect şi în termen anexele actelor de studiu;  
g) răspunde de informarea studenţilor privind situaţia şcolară, orare, săli, date de 

programare a examenelor şi orice hotărâri ale conducerii facultăţii sau universităţii;  
h) transmite informaţiile specifice facultăţii pentru pagina de web a facultăţii;  
i) asigură transmiterea corectă şi la termen a răspunsurilor la cererile studenţilor.;  
j) păstrează baza de date privind documentele facultăţii;  
k) asigură respectarea prevederilor legale privind utilizarea şi păstrarea ştampilelor; 
l) întocmeşte şi eliberează actele din dosarele studenţilor; 
m) asigură respectarea programului cu publicul;  
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n) păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de 
universitate;  

o) colaborează cu Directorii departamentelor, cu directorul şcolii doctorale şi cu 
responsabilul Erasmus din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte pe 
probleme specifice;  

p) asigură fluxul corespondenţei între Decanat şi Rectorat, departamente sau alţi 
destinatari finali, după caz;  

q) îndeplineşte sarcini şi atribuţii specifice stabilite de Decanul facultăţii. 
 

2.7.2 Laborantul 
Art. 30 Laborantul / Laboranţii din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se 

subordonează Decanului facultăţii. 
Art. 31 Laborantul / Laboranţii din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 

are/au următoarele îndatoriri: 
a) Răspunde de gestiunea laboratoarelor din FTLIA, ţinând o evidenţă clară a 

materialului existent în laborator, în urma inventarelor făcute anual la nivelul unităţii; 
     b) Urmăreşte păstrarea mobilierului si a dotărilor laboratoarelor în bune condiţii; 
           c) Participă la recepţionarea materialului didactic şi a dotărilor intrate în laborator, 
urmărind ca acestea să corespundă parametrilor menţionaţi în fişa tehnică ce însoţeşte 
produsul; 

    d) Urmăreşte şi acţionează ca instalaţiile anexe ale laboratorului să fie în stare de 
funcţionare. După caz, poate solicita, prin referat de necesitate, asigurarea fondurilor 
necesare reparaţiei şi îmbunătăţirii aparaturii din dotare, precum şi sprijin specializat. 

e) Respectă cu stricteţe normele privind protecţia muncii şi normele privind 
prevenirea şi stingerea incendiilor; 

f) În timpul orelor, asigură asistenţa tehnică profesorilor, intervenind ori de câte ori 
acest lucru i se solicită de către cadrele didactice, în laboratoare sau în sălile de curs. 

g) Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii 
profesionale; 

h) Monitorizează studenţii pe parcursul orelor, când aceştia doresc să efectueze 
cercetare sau lucrări, referate, documentare în laborator; 

i) Elaborează diferite situaţii, cerute în legătura cu spaţiile laboratoarelor, dotări, 
etc. 

k) Utilizează corect aparatura din dotare. 
Art. 32 Laborantul are atribuţii în întreţinerea site-ului facultăţii, beneficiind de 

suport logistic şi informaţional din partea departamentelor componente ale facultăţii. 
 

 
II. CONDUCEREA ACADEMICĂ A FACULTĂŢII 
 
 

1. Funcţii de conducere  
 

 1. 1. Decanul  
Art. 33 Decanul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte reprezintă 

facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea operativă a facultăţii. 
Art. 34 Decanul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este responsabil în 

faţa Consiliului facultăţii, a Rectorului şi a Senatului universitar.  
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Art. 35 Decanul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte are următoarele 
atribuţii:  

a. verifică şi semnează, după avizarea Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte, la începutul fiecărui an universitar planurile de învăţământ şi statele de 
funcţii; 

b. verifică şi semnează regulamentele de organizare a activităţii profesionale şi 
ştiinţifice la nivelul facultăţii, după avizarea Consiliului Facultăţii; 

c. pune în aplicare programul managerial validat de către Consiliul Facultăţii de 
Teologie, Litere, Istorie şi Arte;  

d. propune Consiliului facultăţii structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;  
e. conduce şedinţele Consiliului facultăţii;  
f. aplică hotărârile Rectorului, ale Consiliului de administraţie şi ale Senatului 

universitar;  
g. prezintă anual Consiliului facultăţii rapoarte privind starea facultăţii;  
h. defineşte şi redefineşte obiectivele facultăţii; 
i. organizează, coordonează şi verifică derularea activităţii didactice şi de cercetare 

din facultate;  
j. asigură coerenţa acţiunilor privitoare la dezvoltarea strategică a facultăţii;  
k. propune înmatricularea, exmatricularea şi transferul studenţilor facultăţii;  
l. semnează diplomele de studii universitare, suplimentele la diplomă şi alte 

documente ce implică facultatea, conform prevederilor legale;  
m. numeşte prodecanul/prodecanii şi stabileşte atribuţiile acestuia/acestora;  
n. răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei 
în vigoare;  

o. participă la şedinţele Consiliului de administraţie ca membru, iar la cele ale 
Senatului universitar, în calitate de invitat, în cazul în care nu este membru;  

p. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul Facultăţii, pe baza reglementărilor 
în vigoare. 

Art. 36 Mandatul decanului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este de 4 
ani, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 37 După numirea de către rector, decanul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie 
şi Arte îşi desemnează prodecanul/prodecanii din rândul cadrelor didactice titulare ale 
Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

 
 
 1. 2 Prodecanul  
Art. 38 Prodecanul este numit de decan, şi prezentat Consiliului facultăţii, în 

termenii prevăzuţi de lege şi de Carta universităţii.  
Art. 39 Prodecanul sprijină şi asistă decanul în activitatea de conducere curentă a 

Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi în politicile de dezvoltare a acesteia. 
Prodecanul îşi exercită atribuţiile de conducere pe baza şi în limitele delegării de atribuţii 
efectuate de decan. 

Art. 40 Prodecanul poate suplini decanul, cu acordul acestuia, în raporturile cu 
Universitatea, cu alte facultăţi, instituţii sau organisme.  
 

 1. 3 Directorul de departament 
Art. 41 Directorul de departament realizează managementul şi conducerea 

operativă a departamentului. În exercitarea funcţiei sale, directorul de departament este 
ajutat de Consiliul departamentului. 
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Art. 42 Directorii departamentelor şi membrii Consiliilor departamentelor sunt 
aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare 
din departamentele respective. 

Art. 43 Directorul de departament răspunde în faţa decanului şi a Consiliului 
facultăţii.  

Art. 44 Directorul de departament are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a. contribuie la elaborarea şi implementarea planurilor de învăţământ, ale 

programelor de studii universitare şi postuniversitare şi răspunde de respectarea obligaţiilor 
ce revin departamentului privitoare la planurile de învăţământ şi la programele analitice ale 
disciplinelor;  

b. întocmeşte şi semnează statele de funcţii didactice şi de cercetare ale 
departamentului;  

c. urmăreşte îndeplinirea sarcinilor prevăzute în statele de funcţii;  
d. răspunde de managementul cercetării şi al calităţii în cadrul departamentului;  
e. răspunde de managementul financiar al departamentului;  
f. propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;   
g. stabileşte modul în care se efectuează orele didactice din posturile vacante ale 

departamentului, pe baza Regulamentului de întocmire a statului de funcţii;  
h. asigură autoevaluarea periodică a departamentului în vederea clasificării acestuia 

conform legii;  
i. propune Consiliului facultăţii mărirea normei didactice a personalului care nu 

desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora precum şi, în cazuri de 
excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de 
cercetare ştiinţifică;  

j. participă la şedinţele Consiliului facultăţii, ca membru ales sau invitat permanent, 
după caz. 

Art. 45 Mandatul directorului de departament este de 4 ani, în conformitate cu 
reglementările în vigoare.  

 
 1. 4 Directorul Şcolii doctorale  
Art. 46 Directorul Şcolii doctorale din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi 

Arte este ales prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor de doctorat din Şcoala 
doctorală de Filologie. 

Art. 47 Directorul şcolii doctorale este asimilat directorului de departament. 
Art. 48 Directorul şcolii doctorale este validat de Consiliul Facultăţii şi numit de 

directorul IOSUD. 
Art. 49 Directorul şcolii doctorale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  
a. convoacă şi prezidează consiliul şcolii doctorale; 
b. semnează actele consiliului şcolii doctorale; 
c. întocmeşte şi semnează statele de funcţii ale şcolii doctorale;  
d. urmăreşte îndeplinirea sarcinilor prevăzute în statele de funcţii; 
e. participă la şedinţele Consiliului facultăţii, ca membru ales sau ca invitat, după 

caz. 
 
1.5 Alegerea si revocarea din functiile de conducere 
Art. 50 Revocarea din funcţie a decanului, prodecanului, directorilor de 

departament, membrilor consiliului facultăţii, membrilor consiliului departamentelor, 
directorului şcolii doctorale se face prin hotărârea aceluiaşi organ colectiv, a aceleiaşi 
structuri sau colectivităţi care l-a ales sau desemnat, printr-o procedură similară celei prin 
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care a fost ales sau desemnat, la iniţiativa a cel puţin o treime dintre membrii electori, 
conform Cartei Universităţii  

 
2. Structuri consultative în Facultatea de Teologie, Litere, 

Istorie şi Arte 
 

2.1. Biroul Consiliului facultăţii 
Art. 51 Biroul Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este 

constituit din:  
a. decanul şi prodecanul/prodecanii Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 
b. directorii de departament din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte; 
c. un reprezentant al studenţilor din Consiliul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie 

şi Arte, ales prin votul acestora; 
d. directorul Şcolii doctorale, cu statut de invitat permanent. 
Art. 52 Biroul Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este 

convocat de către decan, care conduce şedinţele acestei structuri consultative.  
Art. 53 La şedinţele Biroului Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi 

Arte poate participa delegatul grupării sindicale reprezentative din universitate. 
Art. 54 Biroul Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte acordă 

consultanţă decanului în rezolvarea problemelor academice şi administrative curente ale 
Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

 
3. Structuri cu rol în dezvoltarea instituţională  
 
Art. 55 În cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte funcţionează mai 

multe structuri cu rol în dezvoltarea instituţională. Acestea au un rol consultativ. 
 
3. 1. Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii (CEAC-F) 
Art. 56 În cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte funcţionează o 

Comisie de Evaluare şi asigurare a Calităţii, formată din 5-7 membri (cadre didactice, 
studenţi, reprezentanţi ai mediului socioeconomic). 

Art. 57 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul Facultăţii de 
Teologie, Litere, Istorie şi Arte este constituită în conformitate cu prevederile legale şi 
funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul facultăţii.  

Art. 58 CEAC-F reprezintă organismul de coordonare a activităţilor de evaluare şi 
asigurare a calităţii în cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte.  

Art. 59 Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii se subordonează direct 
Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi decanului Facultăţii de 
Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

Art. 60 Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii din Facultatea de Teologie, 
Litere, Istorie şi Arte are următoarele atribuţii:  

a) elaborează un Regulament de organizare şi funcţionare propriu, pe care îl supune 
aprobării Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte;  

b) realizează un raport anual referitor la îndeplinirea standardelor de calitate în 
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, care se prezintă Consiliului Facultăţii de 
Teologie, Litere, Istorie şi Arte 

c) toate deciziile/rapoartele Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii se înaintează 
Consiliului Facultăţii, spre validare. 
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3. 2 Comisia de activităţi ştiinţifice şi cercetare 
Art. 61 În cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte funcţionează o 

Comisie de activităţi ştiinţifice, formată din prodecan, directorii de departamente sau 
membri desemnaţi de aceştia, directorii centrelor de cercetare şi directorul şcolii doctorale. 

Art. 62 Comisia de activităţi ştiinţifice de la nivelul Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte este constituită în conformitate cu prevederile legale şi funcţionează în baza 
unui regulament propriu, aprobat de Consiliul facultăţii.  

Art. 63 Comisia de activităţi ştiinţifice se subordonează direct Consiliului Facultăţii 
de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi decanului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi 
Arte. 

Art. 64 Comisia de activităţi ştiinţifice din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi 
Arte este prezidată de prodecanul pentru cercetare ştiinţifică şi are următoarele atribuţii:  

a) elaborează un Regulament de organizare şi funcţionare propriu, pe care îl supune 
aprobării Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte; 

b) verifică acurateţea şi etica întocmirii rapoartele anuale de cercetare ştiinţifică ale 
cadrelor didactice şi sesisează către Consiliul facultăţii orice raportare eronată sau falsă; 

c) verifică raportul anual privind activitatea de cercetare întocmit de centrele ce 
cercetare care funcţionează în structurile departamentelor Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte; 

d) toate deciziile/rapoartele Comisiei comisiei de activităţi ştiinţifice se înaintează 
Consiliului Facultăţii, spre validare. 

 
3. 3 Comisia pentru relaţii internaţionale  
Art. 65 În cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte funcţionează o 

Comisie pentru relaţii internaţionale, formată din câte un reprezentant al fiecărui 
departament şi responsabilul Erasmus din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

Art. 66 Membrii comisiei aleg, prin vot deschis, un preşedinte al acesteia, dintre 
cadrele didactice membre. Mandatul preşedintelui comisiei are aceeaşi durată cu mandatul 
Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 

Art. 67 Comisia pentru relaţii internaţionale de la nivelul Facultăţii de Teologie, 
Litere, Istorie şi Arte este constituită în conformitate cu prevederile legale şi funcţionează 
în baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul facultăţii.  

Art. 68 Comisia pentru relaţii internaţionale se subordonează direct Consiliului 
Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi decanului Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte. 

Art. 69 Comisia pentru relaţii internaţionale din Facultatea de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte are următoarele atribuţii:  

a) elaborează un Regulament de organizare şi funcţionare propriu, pe care îl supune 
aprobării Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte; 

b) dezvoltă relaţiile internaţionale ale Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, 
prin iniţierea de parteneriate, colaborări, schimburi, cu facultăţi similare din străinătate 

c) activităţile din cadrul programului Erasmus sunt coordonate de responsabilul 
Erasmus din Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 

d) toate deciziile/rapoartele Comisiei pentru relaţii internaţionale se înaintează 
Consiliului Facultăţii, spre validare. 
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III. COMUNITATEA ACADEMICĂ 

 
1. Cadrele didactice 
Art. 70 În Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, posturile didactice se 

ocupă numai prin concurs organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Concursurile 
au caracter deschis. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de 
înscriere la concurs, fără nicio discriminare, în condiţiile legii.  

Art. 71 Posturile didactice vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate 
de personalul didactic titular al fiecărui departament al facultăţii, ori de personalul didactic 
asociat extern, în funcţie de competenţele acestuia, prin plata cu ora. 

Art. 72 Ocuparea posturilor vacante prin plata cu ora se propune de directorul de 
departament, cu consultarea membrilor departamentelor. Ea se avizează de Consiliul 
Facultăţii şi se aprobă de Senat, în funcţie de resursele financiare ale 
facultăţii/departamentului, în conformitate cu Regulamentul de întocmire a statelor de 
funcţii.  

Art. 73 Cadrele didactice au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
a. îndeplinesc sarcinile didactice şi de cercetare, precum şi celelalte activităţi 

cuprinse în fişa postului didactic ocupat, în statul de funcţii din anul respectiv şi în anexa 
Alete activităţi la statul de funcţii, inclusiv sarcini primite pe linie ierarhică directă, la un 
nivel calitativ cât mai înalt;  

b. respectă Carta Universităţii din Piteşti şi Codul de Etică şi Deontologie 
Universitară al Universităţii din Piteşti, precum şi ROF al Facultăţii de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte. 

 
2. Studenţii 

 
2.1. Şcolaritatea 
Art. 74 Concursul de admitere la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este 

organizat potrivit Regulamentului de admitere al Facultăţii, aprobat de Consiliul facultăţii.  
Art. 75 Accesul la studii în Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte este 

condiţionat de prezentarea diplomei de bacalaureat sau a unei diplome echivalente în 
condiţiile legii.  

Art. 76 Admiterea la licenţă, masterat şi doctorat se organizează în conformitate cu 
regulamentele şi metodologiile specifice, după cum urmează:  

a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;  
b) pe locuri cu taxă.  
Art. 77 Ocuparea locurilor în regim bugetat respectă cifrele de şcolarizare aprobate. 
Art. 78 Locurile bugetate se ocupă pe durata întregului an universitar, de către 

candidaţii declaraţi admişi pe respectivele locuri, în ordinea mediilor de admitere.  
Art. 79 Înmatricularea în Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se face prin 

decizia Rectorului, în urma aprobării listei candidaţilor admişi pe baza concursului de 
admitere.  

Art. 80 La începutul fiecărui an universitar, se încheie între student şi decanul 
facultăţii un contract de studii, prin care studentul se înscrie la cursurile obligatorii, 
opţionale şi facultative.  
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Art. 81 Prin semnarea acestui contract studentul are dreptul să ia parte la toate 
activităţile didactice aferente disciplinelor alese şi să se prezinte la examen. Prin înscrierea 
la o disciplină, studentul se angajează să îndeplinească toate cerinţele stabilite de titularul 
de disciplină, în condiţiile stabilite de Regulamentul facultăţii. 

Art. 82 Creditele obţinute de studenţi pe baza contractelor de studii dintre 
Universitatea din Piteşti şi o altă universitate (de exemplu prin program Socrates Erasmus) 
se vor echivala conform contractelor respective. 

Art. 83 Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se face prin examene, colocvii, 
verificări pe parcurs etc.  

Art. 84 Pentru fiecare disciplină se prevede o singură dată de examinare într-o 
sesiune. 

Art. 85 Prin promovarea unei discipline studenţii obţin creditele alocate acelei 
discipline prin planul de învăţământ.  

Art. 86 Într-un an universitar, studenţii se pot prezenta gratuit la examen (inclusiv 
pentru mărirea notei) cel mult de două ori, la fiecare disciplină ce figurează în contractul de 
studiu pentru acel an universitar.  

Art. 87 În cazul în care studentul nu a promovat o disciplină la care s-a înscris într-
un an universitar, el va reface activitatea nepromovată prevăzută în planul de învăţământ la 
acea disciplină, după care se poate prezenta din nou la examen.  

Art. 88 Studentul are dreptul să solicite constituirea unei comisii de examinare, în 
cazul în care contestă modul în care a fost examinat şi rezultatul obţinut. Aceasta va fi 
numită de decan, fiind constituită din cadre didactice cu competenţe în domeniul 
disciplinei, dar care nu au predat disciplina respectivă în anul universitar respectiv, 
conform Regulamentului de evaluare şi  în vigoare. 

Art. 89 Studenţii care au participat la programe de mobilităţi internaţionale pot 
beneficia de sesiune speciale de examinare, conform regulamentelor în vigoare. Examenele 
promovate în cadrul mobilităţilor internaţionale ale Universităţii din Piteşti se recunosc, 
conform regulamentelor în vigoare.  

Art. 90 Frauda la examene se pedepseşte conform reglementărilor în vigoare.  
Art. 91 La Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se pot transfera studenţi 

proveniţi de la alte universităţi din ţară sau din străinătate, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

Art. 92 De la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se pot transfera studenţi, 
la alte universităţi din ţară sau din străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Transferul poate fi solicitat numai de către studenţi integralişti şi numai la finalul a cel 
puţin două semestre de studiu, conform reglementărilo în vigoare.  

Art. 93 Aprobarea cererii de transfer este de competenţa: a) Decanului facultăţii – 
când se solicită transferarea de la o secţie la alta în cadrul facultăţii; b) Rectorului instituţiei 
de învăţământ superior de unde pleacă studentul şi Rectorului instituţiei de învăţământ 
superior unde acesta solicită a fi înscris, cu avizul decanilor facultăţilor implicate – pentru 
cazurile de transfer între facultăţi din instituţii de învăţământ superior diferite, conform 
reglementărilor în vigoare  

Art. 94 Studenţii transferaţi de la alte facultăţi beneficiază de recunoaşterea 
examenelor promovate la facultăţile de unde provin, dacă se regăsesc în planul de 
învăţământ al Facultãţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, conform reglementărilor în 
vigoare.  

Art. 95 Conducerea facultăţii va stabili, odată cu înmatricularea studentului 
transferat, eventualele examene de diferenţă pe care acesta va trebui să le susţină, conform 
planurilor de învăţământ în vigoare. Examenele de diferenţă pot fi susţinute în sesiunile 
programate în anul universitar în curs, conform reglementărilor în vigoare. 
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2.2. Drepturile şi îndatoririle studenţilor 
Art. 96 În perioada studiilor, studentul are următoarele drepturi şi îndatoriri 

prevăzute de Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, precum şi de prevederile Cartei 
Universităţii din Piteşti.   

Art. 97 Decanul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte organizează o comisie 
constituită din reprezentanţii studenţilor de la toate programele de studiu din Facultatea de 
Teologie, Litere, Istorie şi Arte. Această comisie are rol consultativ. 
 
IV. PREVEDERI SPECIFICE Domeniului TEOLOGIE 
  
 Art. 98 În cadrul Departamentului de Teologie se înfiinţează şi se organizează 
programe de studii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru domeniul 
Teologie este necesar avizul scris al Patriarhiei Române. Programele de studii se 
organizează la nivel de licenţă şi masterat, cu respectarea autonomiei universitare. 
 Art. 99 Pentru cadrele didactice din Departamentul de Teologie funcţiile de 
conducere, posturile privind activităţile didactice şi administrative vor fi ocupate cu avizul 
scris (binecuvântarea) al Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului. 
 Art. 100 Echivalarea titlurilor academice obţinute la Facultăţile de Teologie 
neortodoxă (de altă confesiune religioasă) din ţară şi din străinătate se va face conform 
metodologiei şi legislaţiei în vigoare, după o prealabilă examinare teologică aprofundată, 
care să ateste ortodoxia credinţei candidatului şi a lucrărilor sale academice. 
 Art. 101 Confirmarea titlurilor de licenţă, de master şi de doctorat în teologie se 
face în urma depunerii de către candidaţii ortodocşi a unui jurământ de păstrare şi de 
mărturisire a credinţei creştine ortodoxe. 

Art. 102 (1) Planurile de învăţământ ale specializărilor din domeniul Teologie se 
elaborează la nivelul Departamentului, respectând principiile Cartei Universitare, se 
avizează de către Consiliul Facultăţii şi se aprobă de Senatul Universitar, după consultarea 
Patriarhiei Române. 

     (2) Actualizarea şi clasificarea unitară a disciplinelor teologice se realizează în 
baza propunerilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, fiind aprobate de către Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române. 

     (3) Programele analitice se stabilesc de către comisiile de specialitate (formate 
din profesori de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă) şi se aprobă de Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române. 
 Art. 103 (1) Cadrele didactice din domeniul Teologie, reprezentanţi ai 
Departamentului de Teologie în Senatul Universităţii din Piteşti şi în Consiliul Facultăţii 
trebuie să aibă avizul scris (binecuvântarea) al Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului.  

(2) Cadrele didactice din Departamentului de Teologie pot candida pentru o 
funcţie de conducere în structurile academice numai cu avizul scris (binecuvântarea) al 
Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului. 
 Art. 104 La şedinţele Consiliului Facultăţii poate participa în calitate de invitat 
permanent,  Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului sau delegatul său.  
 Art. 105 Directorul Departamentului de Teologie răspunde în faţa Arhiepiscopului 
Argeşului şi Muscelului, a Decanului şi a Consiliului Facultăţii de îndeplinirea sarcinilor 
aferente funcţiei sale. 
 Art. 106 Ocuparea unui post didactic la Departamentul de Teologie Ortodoxă din 
cadrul Facultăţii de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se face cu avizul scris 
(binecuvântarea) al Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului. 
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 Art. 107 (1) Cadrele didactice ale Departamentului de Teologie au, pe lângă 
obligaţiile comune tuturor cadrelor didactice universitare şi obligaţiile specifice care 
privesc comportamentul lor în viaţă, în familie şi în societate, precum şi datoria de a apăra 
prestigiul Bisericii şi al Facultăţii. 
 (2) În caz de abatere, cadrele didactice sunt sancţionate potrivit Statutului 
personalului didactic şi/sau Regulamentului autorităţilor canonice disciplinare şi al 
instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. 
 Art. 108 Duhovnicul este propus de Consiliul Departamentului de Teologie şi 
aprobat de Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului. Studenţii şi masteranzii 
Departamentului de Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte din 
Piteşti îşi pot alege duhovnicul şi dintre părinţii profesori. 
 Art. 109 Atribuţiile principale ale duhovnicului (îndrumătorului spiritual) sunt: 

a. este îndrumătorul duhovnicesc al studenţilor din facultate; 
b. pregăteşte studenţii pentru primirea Sfintelor Taine; 
c. organizează activităţi liturgice şi duhovniceşti pentru studenţi; 
d. propune Consiliului Facultăţii calificativele studenţilor pentru purtare şi 

frecvenţă la Biserică, întocmind totodată caracterizarea studenţilor, absolvenţilor 
sau licenţiaţilor în teologie, vizată de decanat, pentru dosarul de hirotonie; 

e. asigură în cursul săptămânii, în duminici şi sărbători, serviciul divin public 
pentru studenţi. 

Art. 110 Înscrierea la specializările din domeniul Teologie se face pe baza avizului 
scris (binecuvântarea) al Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului. 

Art. 111 Retragerea avizului scris (binecuvântarea) al Arhiepiscopului Argeşului şi 
Muscelului se aplică studenţilor care se fac vinovaţi de abateri grave de la doctrina şi 
morala Bisericii, după consultarea Consiliului Facultăţii. În aceste situaţii, exmatricularea 
studenţilor va fi pusă în aplicare de către conducerea Universităţii. 

Art. 112 Participarea studenţilor de la specializările din domeniul Teologie la 
programul liturgic este obligatorie, fiind parte esenţială a formării lor profesionale. De 
asemenea, studenţii de la specializările gestionate de Departamentul de Teologie au 
obligaţia participării la stagiile de practică liturgică şi misionară la parohie, prevăzute de 
autoritatea bisericească. 

Art 113 Parteneriatele care se vor încheia ÎN DOMENIUL TEOLOGIE Facultatea 
de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi alte instituţii similare din străinătate, din domeniul 
Teologie, trebuie să fie aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 

Art 114 Teologii români care doresc să studieze în străinătate trebuie să obţină, în 
prealabil, acordul scris (binecuvântarea) al Patriarhului României, întrucât aceştia 
reprezintă Biserica Ortodoxă Română în raport cu celelalte Biserici. 
 
 V. DISPOZIŢII FINALE 

Art 115 În termen de 30 zile de la aprobarea în Senat prezentului Regulament, 
fiecare departament din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi structurile cu 
rol în dezvoltarea instituţională vor elabora şi adopta regulamente proprii de organizare şi 
funcţionare, care vor fi aprobate de Consiliul Facultăţii.  

Art. 116 Conducerea Facultatii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte va lua măsurile 
necesare ca întregul personal al acesteia să cunoască şi să respecte prevederile prezentului 
regulament. 

Art. 117 Prezentul regulament se revizuieşte, de drept, cu actele normative în 
vigoare si cu modificarile interne de structura. Orice modificare şi completare a prezentului 
regulament se aprobă de către Consiliul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte şi 
Senatul Universităţii.  
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Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte 
din data de 16 ianuarie 2017 
Avizat în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti din data de 
___________________. 
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