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 Viziunea noastră: 
 Misiunea şi formarea profesională sunt o parte integrantă a educaţiei 
publice, destinată să formeze tinerii prin şi pentru performanţă profesională. 
Centrul de Cercetare pentru promovarea excelenţei în domeniul teologiei 
aplicate îşi propune să influenţeze semnificativ calitatea cunoaşterii şi 
înţelegerea problematicii necesare pentru a progresa pe linia formării 
profesionale de nivel superior în România. Dorim să promovăm abordări 
inovative ce vor îmbunătăţi practica formării profesionale la nivel local şi 
naţional, fapt ce va duce la competenţe îmbunătăţite ale absolvenţilor de 
învăţământ superior. În acest scop Centrul este organizat pe cinci colective de 
cercetare având o structură interdisciplinară şi cuprinzând specialişti din toate 
domeniile implicate în formarea profesională (teologie, ştiinţele educaţiei, 
curriculum educaţional, managementul resurselor umane şi în domeniul 
persoanelor surde) după cum urmează: 

1. Sistematică 
2. Biblică 
3. Istorică 
4. Practică 
5. Metodologică 

Plecăm de la ideea că performanţa profesională are două laturi: 
performanţa tehnică ştiinţifică teologică şi performanţa contextuală. Dacă dorim 
să promovăm în universităţi o formare profesională completă, atunci trebuie să 
dezvoltăm studenţilor nu numai competenţe tehnice, specifice domeniului ales, 
ci competenţe contextuale. De asemenea, dacă dorim ca această formare să se 
repercuteze pozitiv asupra generaţiilor viitoare, atunci trebuie să formăm preoţi 
profesori şi specialişti în domeniul artelor sacre şi să le oferim posibilitatea să se 
perfecţioneze de-a lungul pregătirii profesionale. Mai mult, trebuie să le oferim 
absolvenţilor noştri posibilitatea să se perfecţioneze de-a lungul întregii vieţi 
(life-long learning). 

Pornind de la studiile care s-au concentrat pe distincţia între performanţa 
tehnică (de specialitate) şi performanţa contextuală, ne propunem să 
îmbunătăţim modelele tradiţionale din teologia academică şi să deschidem 
direcţii de cercetare care se concentrează pe optimizarea şi dezvoltarea 
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competenţelor implicate în reuşita în misiunea pastorală şi pedagogică, folosind 
metode noi. 

În ceea ce priveşte competenţele, o analiză a literaturii centrată pe 
competenţele teologice-religioase şi sociale sugerează că în categoria 
competenţelor teologice sunt incluse atât elemente cognitive (nivelul inteligenţei 
academice, caracteristicile bazei de cunoştinţe, mecanismele de procesare a 
informaţiei etc.), cât şi afective (prietenia, comuniunea, iubire aproapelui, 
respectul de sine etc.). În ceea ce priveşte structura competenţelor sociale, ea 
cuprinde elemente cum ar fi: comunicarea verbală şi nonverbală, empatia şi 
filantropia.  

În contextul schimbării rapide pe care trebuie să le traverseze România în 
contextul integrării europene un nivel ridicat al cercetării teologice de 
specialitate şi contextuale (interconfesionale şi interculturale) a devenit un factor 
important al succesului profesional. Din acest motiv învăţământul superior 
teologic românesc trebuie să facă faţă cerinţelor societăţii şi să ofere tinerilor o 
formare completă atât prin adaptarea curiculumului universitar la cel european, 
cu scopul asigurării mobilităţii absolvenţilor, cât şi prin dezvoltarea 
competenţelor teologice, sociale, mimico-gestuale şi în domeniul artelor sacre 
care să-i sprijine pe tineri să faţă standardelor şi cerinţelor de pe piaţa muncii. 
 
Ne propunem: 

- să dezvoltăm programe de cercetare şi de dezvoltare care să abordeze 
probleme de semnificaţie naţională, utilizând un cadru teoretic bine 
conceptualizat; 

- să contribuim la dezvoltarea paradigmelor teoretice în domeniul formării 
profesionale; 

- să realizăm studii riguroase ştiinţifice capabile să genereze rezultate de 
natură să contribuie substanţial la înţelegerea domeniului; 

- rezultatele cercetărilor realizare să se constituie în direcţii de natură a 
ghida cercetarea viitoare; 

- să promovăm atât echitatea, cât şi excelenţa în educaţie pentru toţi 
studenţii; 

- să raportăm şi să difuzăm informaţiile obţinute în urma programelor de 
cercetare în moduri în care să fie facilitată utilizarea lor de către toţi 
factorii implicaţi în formarea profesională: educatori, familii, membrii 
comunităţii etc.; 

- să eficientizăm economic unităţile de cult prin promovarea unor proiecte 
interdisciplinare concretizate în granturi 

- să efectuăm cercetări comparative şi interdisciplinare concretizate în 
studii, lucrări de sinteză, instrumente de lucru; 

- să colaborăm cu alte facultăţi şi centre, precum şi cu alte instituţii de 
învăţământ naţional prin realizarea de granturi. 
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Publicaţii: 
 - Revista Centrului de Studii Teologice Aplicate este Buletin Ştiinţific, Seria 
Teologie Ortodoxă. 
 
Organizare: 
- Centrul de Studii Teologice Aplicate este organizat în cinci colective de 
cercetare:  

1. Sistematică 
2. Biblică 
3. Istorică 
4. Practică 
5. Metodologică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUL DE STUDII TEOLOGICE APLICATE 

DIRECTOR, 
Pr. conf. univ. dr. Nicolae Brînzea 

 

Colectiv de cercetare 
Sistematică 

Şef Colectiv:  
Pr. prof. univ. dr. Ion Popescu 

Colectiv de cercetare 
Istorică  

Şef Colectiv: 
Pr. prof. univ. dr. Ioan Stancu 

Colectiv de cercetare 
Biblică 

Şef colectiv: 
Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Pufu 

Colectiv de cercetare 
Practică 

Şef Colectiv: 
Pr. conf. univ. dr. Ilie Ivan 

Colectiv de cercetare 
Metodologică 
Şef Colectiv: 

Pr. conf. univ. dr. Nicolae 
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SECŢIUNILE şi MEMBRII 
CENTRULUI DE STUDII TEOLOGICE APLICATE 

 
A. SISTEMATICĂ:  

- Dogmatică 
- Morală 
- Mistică ortodoxă 
- Ecumenism 
- Teoria culturii şi civilizaţiei 
- Sociologia şi Psihologia Religiilor 
- Teologie Fundamentală 
- Formare Spirituală 

 
Membri: 

1. Pr. prof. univ. dr. Ion Popescu – coordonator; 
2. Pr. conf. univ. dr. Nicolae Brînzea; 
3. Pr. lect. univ. dr. Roger Safta; 
4. Lect. univ. dr. Liliana Aron; 
5. Pr. asist. univ. dr. Marius Radomir 

 
B. BIBLICĂ:    

- Exegeza Vechiului Testament 
- Exegeza Noului Testament 

 
Membri: 

1. Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Pufu - coordonator; 
2. Pr. lect. univ. dr. Leon Dură; 
3. Asist. univ. dr. Mirela Popescu. 

 
C. ISTORICĂ:  

- Bizantinologie 
- Istoria Bisericii Universale 
- Istoria Bisericii Ortodoxe Române 
- Patrologie 
- Istoria şi Filosofia Religiilor 

 
Membri: 

1. Pr. prof. univ. dr. Ioan Stancu – coordonator; 
2. Pr. conf. univ. dr. Vasile Sorescu; 
3. Pr. conf. univ. dr. Ion Bica; 
4. Pr. lect. univ. dr. Radu Tascovici; 
5. Pr. asist. univ. dr. Horia Dumitrescu 
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D. PRACTICĂ: 

- Liturgică 
- Pastorală 
- Drept canonic 
- Omiletică 
- Catehetică 
- Teologie Socială 
- Pedagogie Ortodoxă 
- Apostolat şi misiune 
- Artă sacră; Muzică 

 
Membri: 

1. Pr. conf. univ. dr. Ilie Ivan - coordonator; 
2. Pr. conf. univ. dr. Ion Isăroiu; 
3. Pr. conf. univ. dr. Constantin Onu; 
4. Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Gîrbea; 
5. Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Neacşu; 
6. Lect. univ. dr. Dorin Grecu; 
7. Asist. univ. dr. Daniela Giugea  

 
E. METODOLOGICĂ:  

- Metodologia cercetării ştiinţifice 
- Tehnicile muncii intelectuale de cercetare în ştiinţele teologice 
- Actualitatea ştiinţifică în ţară şi străinătate 
- Metodologia predării religiei în şcoală 

 
Membri: 

1. Pr. conf. univ. dr. Nicolae Brînzea – coordonator; 
2. Pr. prof. univ. dr. Ion Popescu 
3. Pr. conf. univ. dr. Gheorghe Pufu 
4. Pr. conf. univ. dr. Vasile Sorescu; 
5. Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Gîrbea; 
6. Pr. conf. univ. dr. Constantin Onu; 
7. Pr. lect. univ. dr. Roger Safta – tehnici electronice de difuzare a 

informaţiei ştiinţifice; 
8. Lect. univ. dr. Liliana Aron; 
9. Asist. univ. dr. Daniela Giugea – secretariat şi prelucrarea informaţiei 

ştiinţifice; 
10.  Florea Diana – aparat tehnic. 


