
PLAN OPERAŢIONAL 

Cu măsurile concrete pentru anul 2005 

 

I. DOMENIUL DIDACTIC 

 

1. Popularizarea ofertei de studii a Facultăţii prin editarea unui anuar, a 

unor broşuri şi materiale informative pentru candidaţii la admitere în 

anul universitar 2005-2006. 

2. Vizite cu caracter informativ despre facultate şi oferta ei de studiu la 

liceele catolice şi clasele catolice din cadrul altor licee ale Moldovei. 

3. Îmbunătăţirea planurilor pentru perfecţionarea continuă a profesorilor 

de religie din învăţămîntul general şi liceal. 

4. Procurarea suportului de curs şi a bibliografiei necesare pentru 

disciplinele teologice; încurajarea studiului limbilor străine – franceza 

engleza şi italiana – pentru consultarea materialului bibliografic în 

limitele respective. 

5. Îmbunătăţirea volumului de dotare a bibliotecii şi gestionarea optimă 

a timpului de utilizare a bibliotecii în colaborare cu Episcopia 

Romano-Catolică din Iaşi. 

6. Schimburi de cursuri şi alte materiale bibliografice de specialitate, 

inclusiv în format electronic, cu facultăţi din ţară şi străinătate. 

7. Dotarea unui mini-cabinet multimedia pentru studenţii de la 

specializarea Teologie Romano-Catolică Didactică – Asistenţă 

Socială. 

 



 

II. DOMENIUL ŞTIINŢIFIC 

 

1. Organizarea unor manifestări stiinţifice în anul 2005, cu temele „Intre 

vinovăţie şi păcat (Teologie Morală, 28 mai) şi „Relaţiile Biserică-

Stat” (Istoria Bisericii, 29 octombrie).  

2. Infiinţarea unei publicaţii a facultăţii ca serie nouă la „Analele 

Universităţii”. 

3. Participarea la manifestări ştiinţifice organizate de diferite facultăţi ale 

Universităţii „Al.I.Cuza” şi de alte instituţii de învăţămînt şi centre de 

cultură laică şi religioasă.  

4. Colaborarea cu profesorii şi studenţii de la Institutul Teologic 

Romano-Catolic din Iaşi în vederea traducerii, elaborării, prelucrării şi 

publicării documentelor de „Doctrină Socială a Bisericii” şi a altor 

documente catolice referitoare la învăţămînt şi educaţia catolică. 

5. Participarea cu comunicări specifice, elaborate interdisciplinar, la 

manifestările ştiinţifice din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi în 

primul rând în perioada „Zilele Universităţii Al.I.Cuza”. 



II. DOMENIUL INTERVENŢII 

 

1. Implicarea în activităţile Caritas-ul catolic diecezan, Societatea „Sf. 

Vincenţiu de Paul” prin susţinerea programelor specifice atât la nivel 

teoretic analitic, cât şi la desfăşurarea acţiunilor caritativ-diaconale. 

2. Participarea la acţiunile specifice iniţiate de Biserica locală pentru 

promovarea dialogului social şi cultural. 

3. Organizarea activităţilor practice, la nivel individual şi de grupuri 

mici, sub coordonarea preoţilor profesori, cu persoanele care vor 

constitui grupuri ţintă ale activităţii lor profesionale. 

4. Angajarea personală şi comunitară pentru promovarea calităţii 

pastorale a proiectului „Capelania Universitară Sf. Toma” pentru 

studenţii catolici din Iaşi. 

5. Susţinerea activităţilor Coralei „Gaudete” a facultăţii în vederea 

dezvoltării muzicii sacre specifice tradiţiei catolice locale şi 

universale. 

6. Susţinerea miniformaţiei teatrale a facultăţii şi iniţierea unor activităţi 

de descoperire şi promovare a talentelor literar-artistice. 

7. Promovarea activităţilor de week-end cu caracter cultural, religios şi 

de socializare a studenţilor. 

 

 

Decan, 

Pr. Conf. dr. Emil Dumea 


