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MISIUNEA, OBIECTIVUL FUNDAMENTAL, OBIECTIVELE PRINCIPALE,  
OBIECTIVELE ELEMENTARE ȘI OBIECTIVELE COMPLEMENTARE  

ALE FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 
 

Misiunea Facultății de Teologie Romano-Catolică, așa cum rezultă din Planul strategic 2016-
2020, este să formeze specialişti în domeniul asistenţei sociale, al învăţământului teologic şi al 
activităţilor pastorale, printr-o pregătire teoretică şi practică a studenţilor, la nivelul 
standardelor general acceptate pe plan naţional şi internaţional. De asemenea, ea şi-a propus 
ca misiune ştiinţifică promovarea cercetării ştiinţifice, teoretice şi aplicative, în domeniul 
asistenţei sociale şi al teologiei didactice și pastorale, printr-o angajare directă a studenţilor şi 
a cadrelor didactice, în spiritul unui dialog permanent şi constructiv cu celelalte ştiinţe, în 
special cu cele socio-umane. 
 
Obiectivul strategic fundamental, care include elementele misiunii asumate și exprimă 
viziunea asupra viitorului Facultății de Teologie Romano-Catolică este de a contribui la 
producerea şi transmiterea de cunoaştere avansată în domeniul TEOLOGIE, specializările 
teologie romano-catolică pastorală, didactică şi asistenţă socială şi de a realiza integrarea reală 
a comunităţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică în spaţiul european al învăţământului 
teologic, prin formare educaţională şi cercetare ştiinţifică. 
 
Obiectivele principale, care derivă din misiunea Facultății și care contribuie la realizarea 
obiectivului fundamental, sunt: 
1. Asigurarea unui transfer de cunoaştere de calitate, ştiinţifică şi didactică, de către cadrele 
didactice ale Facultăţii de Teologie Romano-Catolică înspre studenţi şi masteranzi astfel 
încât, împreună, să contribuie la atingerea referenţialelor necesare recunoaşterii internaţionale 
a învăţământului teologic din România. 
2. Valorificarea resurselor şi competenţelor cadrelor didactice pentru dezvoltarea unei 
activităţi de cercetare ştiinţifică de înaltă calitate, recunoscută la nivel internaţional. 
3. Valorificarea competenţelor cadrelor didactice, ale studenţilor şi ale masteranzilor prin 
transferul de cunoaştere către mediul exterior universităţii, în principal către instituţiile 
ecleziale şi de cultură. 
4: Dezvoltarea unui climat academic favorabil realizării activităţilor de cercetare şi transfer de 
cunoaştere propuse în cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, printr-un bun 
management al calității. 
 
Îndeplinirea obiectivelor principale și, implicit, a obiectivului strategic fundamental 
presupune atingerea a două obiective elementare ale planificării strategice: 
1. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale didactice şi de cercetare. 
2. Dezvoltarea unui climat organizațional armonios și a unei culturi organizaționale bazate pe 
următoarele valori: excelența, colegialitatea, transparența, creativitatea, integritatea, 
interdependența, respectul pentru tradiție și predecesori. 
 
În plus, în afara obiectivelor principale, pentru îndeplinirea obiectivului strategic fundamental 
se impune realizarea a două obiective complementare în raport cu cele principale: 
1. Construirea unor bune relații cu facultățile de teologie din țară și din străinătate. 
2. Promovarea imaginii facultății. 
În paginile următoare vom detalia măsurile pe care ne propunem să le luăm în cursul anului 
2017 pentru atingerea acestor obiective. 
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OBIECTIV PRINCIPAL 1: DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 
 

Măsura 1. Membrii Facultății se vor implica activ în atragerea studenților din toate zonele 
Moldovei la programele de licență și programele de masterat ale Facultății, prin conferințe, 
afișe, site-uri web, facebook, relații directe cu marile licee din Moldova etc.  

Termen: iulie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 2. Organizarea admiterii pentru programele de licență și de master în Facultate. 

Termen: iulie/septembrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 3. Îmbunătățirea calității cursurilor și corelarea lor cu manualele din universitățile 
prestigioase din străinătate în domeniul teologiei.  

Termen: permanent 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 4. Verificarea modalităților de organizare a practicii din Facultate. 

Termen: februarie 2017 
  Responsabilitate: decanul 
 
Măsura 5. Organizarea unui sistem de tutoriat pentru studenții foarte buni încă din anul I de 
licență, cu atragerea lor în grupurile de cercetare. 

Termen: iulie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 6. Elaborarea unor proiecte de educație nonformală, pentru a-i ajuta pe studenți să 
facă legătura între cunoștințele dobândite la cursuri și seminarii și aplicarea lor în viața 
profesională de zi cu zi. 

Termen: iulie 2017 
  Responsabilitate: decanul 
 
Măsura 7. Inițierea discuțiilor pentru introducerea unor noi cursuri opționale.  

Termen: iulie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 7. Acreditarea și funcționarea unor cursuri de formare permanentă. 

Termen: iunie 2017 
Responsabilitate: directorul Departamentului de Teologie 

 
Măsura 8. Încheierea unor noi contracte de colaborare în cadrul programului Erasmus pentru 
studii cu Facultăți de Teologie din străinătate și de practică cu organizațiile care oferă 
posibilitatea efectuării practicii de specialitate. 
  Termen: decembrie 2017 
  Responsabilitate: coordonatorii Erasmus 
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OBIECTIV PRINCIPAL 2: DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE 
 
Măsura 1. Susținerea financiară a participărilor la conferințele științifice internaționale.  
  Termen: permanent 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 2. Dezvoltarea programelor de cercetare ale Facultății și colaborarea interdisciplinară 
cu cadre didactice din universitate, pentru realizarea de lucrări ştiinţifice şi proiecte de 
cercetare comune.  
  Termen: permanent 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 3. Schimbarea sistemului prin care studenții își aleg tema de licență sau de dizertație.  
Integrarea tezelor de licență și tezelor de dizertație în programele de cercetare ale cadrelor 
didactice și, astfel, creșterea treptată a calității lor. 
  Termen: mai 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 4. Informarea (prin intermediul site-ului Facultății, a paginii de Facebook) tuturor 
membrilor Facultății despre orice realizare individuală notabilă a unui coleg (apariția unui 
articol ISI, obținerea finanțării pentru un proiect, participarea la o conferință internațională, 
publicarea unei cărți sau a unui capitol într-o carte apărută în străinătate, nominalizarea pentru 
un premiu sau o distincție etc).  
  Termen: permanent 
  Răspundere: directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 5. Organizarea unui simpozion internațional în cadrul săptămânii europene la UAIC 
pe temea „Rolul teologiei într-o Europă secularizată” (15-21 mai 2017). 
  Termen: mai 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 6. Organizarea unui simpozion internațional/național în luna noiembrie pe tema 
împlinirii a 500 de ani de la Reforma protestantă (noiembrie 2017). 
  Termen: noiembrie 2017 
  Responsabilitate: directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 7. O ședință specială a Conciliului Facultății dedicată analizei activităților de 
cercetare din Facultate.  
  Termen: aprilie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
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OBIECTIV PRINCIPAL 3. ASIGURAREA CONDIȚIILOR OPTIME PENTRU 
STUDENȚI ȘI DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CU ALUMNII 

 
Măsura 1. Consultarea periodică a studenților în vederea îmbunătăţirii structurii 
organizatorice, a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice ale disciplinelor. 

Termen: iunie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 2. Sprijinirea şi încurajarea studenților şi masteranzilor pentru realizarea de lucrări de 
cercetare valoroase, cu puternic caracter aplicativ, care să fie promovate spre publicare în 
reviste de prestigiu. 

Termen: iunie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 3. Sprijinirea studenților în activitățile lor de voluntariat. 

Termen: octombrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 4. Identificarea unor spații de interacțiune informală pentru studenți.  

Termen: octombrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, administratorul Facultății 
 
Măsura 5. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Departamentul „Servicii pentru Studenți și 
Absolvenți” (DSSA) și cu asociațiile tinerilor catolici din Iași (Asociația tinerilor catolici din 
Iași, Acțiunea Catolică, Grupul Taizé etc.).  

Termen: permanent 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 6. Afișarea pe site-ul Facultății a promoțiilor anterioare (licență și master). 
  Termen: permanent 
  Răspundere: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 

 
OBIECTIV PRINCIPAL 3. INTENSIFICAREA COOPERĂRII 

CU MEDIUL ECONOMIC, SOCIAL ȘI ECLEZIAL 
 

Măsura 1. Căutarea activă a unui parteneriat Horizon 2020 și depunerea unui proiect H2020 
în colaborare. 

Termen: octombrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 2. Identificarea unor soluții de cointeresare a firmelor și a instituțiilor bisericești 
pentru oferirea de stagii de practică de specialitate studenților. 

Termen: octombrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 3. Recompensarea de către Facultate a acelora care fac transfer real de cunoaștere și 
se implică activ în rezolvarea problemelor sociale, educaționale sau pastorale reale. 

Termen: octombrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
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OBIECTIV ELEMENTAR 1:  
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A FACULTĂȚII 

 
Măsura 1. Asigurarea fluxului de materiale necesare activităților didactice și de cercetare. 
  Termen: septembrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, administratorul Facultății 
 
Măsura 2. Întocmirea unui proiect pentru renovarea amfiteatrului A 14 (zugrăvirea pereților, 
înlocuirea tâmplăriei, reparația mobilierului). 
  Termen: iulie 2017 
  Responsabilitate: decanul, administratorul Facultății 
 
Măsura 3. Instalarea unui videoproiector în amfiteatrului A 14. 
  Termen: septembrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, administratorul Facultății 
 
Măsura 4. Instalarea unor dispozitive Acces Point care să faciliteze conectarea la Internet a 
dispozitivelor mobile în amfiteatrul A14 
  Termen: septembrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, administratorul Facultății 
 
Măsura 4. Îmbunătățirea funcționării calculatoarelor din Laboratorul de Informatică al 
Facultății. 

Termen: septembrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, administratorul Facultății 
 
 

OBIECTIV ELEMENTAR 2: 
DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE ÎN FACULTATE 

 
Măsura 1. Conștientizarea principiilor și valorilor cuprinse în proiectul managerial și în 
planul strategic 2016-2020 

Termen: permanent 
Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
 

OBIECTIV COMPLEMENTAR 1. AMPLIFICAREA COLABORĂRII CU 
ALTE FACULTĂȚI DE TEOLOGIE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE 

 
Măsura 1. Elaborarea unui protocol de colaborare în domeniul educațional și al cercetării 
științifice cu Facultățile de Teologie din București și Cluj-Napoca.  
   Termen: octombrie 2017 
   Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 2. Creșterea numărului de studenți care se folosesc de mobilitățile Erasmus.  
   Termen: decembrie 2017 
   Responsabilitate: coordonatorii Erasmus 
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Măsura 3. Facilitarea unor stagii scurte de pregătire în universități din Vestul Europei pentru 
cadrele didactice.  

Termen: octombrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 4. Inițierea unei propuneri pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa. 

Termen: octombrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
Măsura 5. Elaborarea unui proiect pentru introducerea unui modul de activități didactice 
desfășurate în limba italiană/engleză, destinat în principal studenților Erasmus.  

Termen: decembrie 2017 
  Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 
 

OBIECTIV COMPLEMENTAR 2. PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂȚII 
 

Măsura 1. Alcătuirea de articole Wikipedia, în limba română și în limba engleză, despre 
Facultate.  

Termen: iulie 2017 
Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 

Măsura 2. Actualizarea paginilor personale ale cadrelor didactice pe site-urile Research Gate 
și Google Academic, dar și pe site-ul Facultății 

Termen: permanent 
Responsabilitate: directorul Departamentului de Teologie 
 

Măsura 3. Evidențierea cadrelor didactice care apar în emisiuni de televiziune, radio, 
internet, presa scrisă (reprezentând Facultatea) sau care publică în presa de largă circulație 
(menționând afilierea lor universitară). 
  Termen: permanent 
  Responsabilitate: decanul 
 
Măsura 4. O colaborare mai strânsă cu colegii de la alte facultăți, în cadrul unor echipe 
interdisciplinare, și participarea la manifestările lor științifice. 
  Termen: permanent 
  Responsabilitate: decanul 
 
Măsura 5. Crearea canalului Youtube al Facultății de Teologie Romano-Catolică. 
  Termen: iulie 2017 
  Responsabilitate: decanul 
 
Măsura 6. Obținerea statutului de publicație BDI pentru revista Dialog Teologic.  
  Termen: decembrie 2017 

Responsabilitate: decanul, directorul Departamentului de Teologie 
 

Decan, 
Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU 


