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FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

 

RAPORT PRIVIND STAREA FACULTĂȚII  

1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016 

 

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică este aceea de a oferi un răspuns prompt şi 
complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Valorizând tradiţia bimilenară a 
lumii catolice occidentale şi cea a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, şi colaborând cu 
facultăţile socio-umanistice din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza”, tânăra facultate îşi asumă 
ambiţioasa misiune a unei deschideri interculturale şi interreligioase la nivel naţional, dar şi 
internaţional, contribuind astfel la formarea unui “om european”, deschis larg valorilor culturii laice 
şi creştine, valori ce au clădit Europa şi o vor susţine în continuare. 

Această misiune-ideal se confruntă mereu cu dezorientarea şi lipsa de stabilitate şi profunzime atât a 
orientărilor fundamentale ale învăţământului românesc, cât şi ale societăţii în ansamblul ei. Alături 
de misiunea-ideal a facultăţii există angajarea ei concretă în a-şi croi o cale profundă şi de 
perspectivă care să ofere răspunsuri la aşteptările tinerelor generaţii şi să construiască împreună cu 
ele un drum etic şi profesional demn şi corespunzător identităţii umane şi creştine. 

 

1. STRUCTURA FACULTĂȚII, DEPARTAMENTUL ȘI PROGRAMELE DE STUDIU  

 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică are în componența sa un Departament de Teologie 

Romano-Catolică și, în decembrie 2016, gestionează următoarele programe de studiu: 

Domeniul 

fundamental 

Programe de licență Programe de masterat Programe de 

doctorat 

Teologie 

Teologie Romano-Catolică 

Asistenţă socială – 

acreditată din 2010 

Strategii ale carităţii creştine 

– acreditată din 2008 
- 

Teologie Romano-Catolică 
Didactică – acreditată din 
2010  
Teologie Romano-Catolică 

Pastorală – acreditată din 

2015 
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2. STUDENȚII 

 

La 1 ianuarie 2016, Facultatea de Teologie Romano-Catolică avea: 147 de studenți, din care 107 la 
studii de licență, cu frecvență, și 40 masteranzii. 

În anul universitar 2016-2017 situația efectivelor de studenți se prezintă astfel față de anul 

precedent: 

Departamentul Licență Masterat Doctorat TOTAL 

An referință 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Teologie 108 92 41 39 - - 149 131 

TOTAL 108 92 41 39 - - 149 131 

 

Activitatea didactică 

Activitatea didactică a fost coordonată de către consiliul facultăţii sub îndrumarea Rectoratului şi cu 

participarea secretariatului facultăţii. 

 

Admiterea 

Admiterea s-a desfăşurat în conformitate cu Metodologia examenului de admitere aprobată de către 

Senat. 

Principalele activităţi privind admiterea: 

1. Stabilirea criteriilor de admitere specifice facultăţii. 

2. Propunerea Comisiei de admitere pe facultate. 

3. Înscrierea candidaților. 

4. Afișarea rezultatelor concursului de admitere. 

5. Semnarea contractelor de studiu şi înmatricularea studenţilor în anul I. 

Situaţia numărului de locuri şi a candidaţilor înscrişi în anul I, în anul universitar 2015-2016 și 
2016-2017, la programele de studii de licență și masterat: 
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Studii de 
licență 

Anul I Octombrie 2015 Anul I Octombrie 2016 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Teologie 
Romano-
Catolică 
Pastorală 

23 - - - 23 11 - - - 11 

Teologie 
Romano-
Catolică 
Asistență 
Socială 

12 0 3 - 15 9 - 4 - 13 

 

Studii de 
masterat 

Anul I Octombrie 2015 Anul I Octombrie 2016 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Strategii 
ale 
carităţii 
creştine 

14 - 1 - 15 22 - 3 - 25 

 
Desfăşurarea activităţii didactice 
 
Activitatea didactică s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea activităţii 
didactice - studii universitare de licenţă şi studii universitare de master. 
Principalele activităţi: 

1. Elaborarea planurilor de învăţământ. 
2. Elaborarea Statelor de funcţiuni. 
3. Elaborarea orarelor. 
4. Elaborarea programelor analitice. 
5. Desfăşurarea activităţilor de predare. 
6. Informarea studenţilor cu privire la procesul didactic. 
7. Promovarea facultăţii prin realizarea şi distribuirea pliantelor în principalele localităţi din 

Moldova, participarea la Salonul Ofertelor Academice, colaborarea cu Centrul de informare, 
plasare şi orientare profesională (CIPO). 

 
Finalizarea studiilor 
Studiile sunt finalizate printr-un examen de licenţă sau disertaţie. 
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Numărul absolvenţilor care au susținut examenul de finalizare a studiilor în anul universitar 2015-
2016 

- licență: 25 

- master: 23 

 

3. CORPUL PROFESORAL 

I. Departamentul de Teologie Romano-Catolică 

Director de departament: Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae 

În ianuarie 2016, Departamentul de Teologie Romano-Catolică avea următoarea structură a 
posturilor didactice ocupate de titulari, conform statelor de funcții: 

 

Departamentul Profesori Conferențiari Lectori Asistenți TOTAL 

Teologie 1 2 5 0 8 

 

II. Departamentul de cercetare al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică 

Responsabil cu activitatea de cercetare: Lect. univ. dr. pr. Fabian DOBOŞ 

Structura posturilor şi personalul de cercetare din cadrul Departamentului de cercetare al Facultăţii 
de Teologie Romano-Catolică 

 

Departamentul Cercetător ştiinţific III Cercetător ştiinţific Asistent cercetare 
TOTAL 

Teologie 1 0 1 2 

 

III. Conducerea facultăţii: 

(În anul 2016 au fost alegeri pentru conducerea Universității. Începând cu august 2016  Facultatea 
de Teologie Romano-Catolică a primit o nouă echipă de conducere). 

Decan:  

Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA / conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU 

Director Departamentul de Teologie Romano-Catolică:  

Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae / lect. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

Membrii în Senatul Universităţii:  

Lect. dr. pr. Iosif Iacob / Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA 

Student: Maria Viviana Herciu 
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Membrii Biroului Consiliului Departamentului din cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: 

Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea / conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU 

Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae / lect. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob / Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

Consiliul Facultăţii: 

1. Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea / conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU 

2. Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae / lect. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

3. Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob / Prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

4. Student Paula Cobzariu / David Eduard Cristian 

 

4. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 

I. Misiunea unităţii de cercetare 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică îşi asumă misiunea de a oferi un răspuns prompt şi 
complet cerinţelor educative şi culturale ale lumii contemporane. Facultatea îşi asumă misiunea 
unei deschideri interculturale şi interreligioase la nivel naţional, dar şi internaţional, contribuind 
astfel la formarea unui “om european”, deschis larg valorilor culturii laice şi creştine, valori ce au 
clădit Europa şi o vor susţine în continuare. 

A. Promovarea valorilor umanistice creştine şi a celor democratice în ceea ce priveşte realitatea 
socială şi relaţiile interumane, prin: 

a) educarea şi reeducarea persoanelor în problemele lor personale şi în raport cu semenii lor, 
promovând posibilităţile de autointervenţie, strategiile de asistenţă mutuală, încurajând spiritul de 
voluntariat; 

b) promovarea unei perspective umaniste şi creştine a realităţii în ansamblul ei; 

B. Facultatea îşi propune să încurajeze studenţii să cunoască şi să dezvolte potenţialul şi aptitudinile 
proprii în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, cât şi în raport cu exigenţele comunităţii şi 
ale societăţii în general. În acelaşi timp, facultatea urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de adaptare şi 
de orientare într-o societate în continuă schimbare şi în care dimensiunile spiritului religios şi cele 
ale comunicării interculturale şi intereligioase sunt determinate de tradiţiile umanismului creştin, ca 
şi de noi orientări de care trebuie să ţină cont, sau cu care trebuie să se confrunte pentru a-şi apăra 
identitatea şi propria-i misiune. 

C. Formarea de specialişti în predarea religiei în şcolile statale şi cele private, ca şi de asistenţi 
sociali. Aceştia trebuie să ajungă la o maturitate umană şi creştină care să-i ajute să fie mai eficienţi 
în munca lor didactică sau de asistenţă socială. Pentru atingerea acestui scop, facultatea 
promovează: 
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a) formarea continuă, teoretică şi practică a studenţilor, respectând standarde general acceptate la 
nivel naţional şi internaţional; 

b) dezvoltarea capacităţilor care să-i ajute pe studenţi să devină specialişti în instituţiile unde vor 
activa (instituţii statale sau confesionale, private) ca organizatori de programe sau de cursuri de 
perfecţionare a celor angajaţi deja în cîmpul muncii, sau ca promotori ai informaţiilor ştiinţifice; 

D. Implicarea directă în viaţa Bisericii locale şi în munca de ameliorare a realităţilor concrete prin: 

a) participarea profesorilor de religie la activităţi de formare-perfecţionare; 

b) Stimularea activităţilor de voluntariat ale studenţilor în centre specializate;  

c) stimularea activităţilor de grup sau individuale extracurriculare, ca o completare a formării lor 
curriculare. 

E. Autoperfecţionarea cadrelor didactice şi promovarea programelor personale. 

F. Promovarea unui spirit de deschidere academică, de cooperare şi integrare universitară: 

a) în raport cu Biserica; 

b) în raport cu realitatea socială în ansamblul ei, promovând proiecte şi programe de cercetare 
ştiinţifică; 

c) în raport cu lumea academică naţională şi înternaţională, promovând colaborarea ştiinţifică, 
schimburile de studenţi şi cadre didactice şi proiecte de cercetare şi specializare comune, atât pentru 
studenţi, cât şi pentru profesori. 

 

II. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare 

Publicarea de studii, articole şi cărţi, ca rezultat al activităţii didactice şi de cercetare, la edituri şi în 
reviste de specialitate. 

Colaborarea cu instituţiile ce angajează asistenţi sociali, absolvenţi ai facultăţii, pentru o mai bună 
cunoaştere a capacităţilor şi aptitudinilor absolvenţilor de a corespunde cerinţelor locului de muncă. 

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ unde sunt angajaţi profesorii de religie, pentru o mai 
eficientă integrare a lor în activitate şi o mai bună pregătire profesională. 

Din evaluările care se fac de către instituţiile de învăţământ şi pe care le cunoaştem în cadrul 
inspecţiilor şcolare, rezultă o cunoaştere mai bună a capacităţilor, aptitudinilor şi metodelor de 
predare ale cadrelor didactice absolvente ale facultăţii. Acest fapt ne ajută să îmbunătăţim mereu şi 
să adaptăm metodele şi conţinutul programelor didactice din cadrul facultăţii, pentru specializarea 
„Teologie Romano-Catolică Didactică”. 

 

III. Sinteza a rezultatelor cercetării 2016 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică editează o revistă științifică, Dialog Teologic, clasificată 

în categoria C, însă membrii Facultății noastre publică și în alte reviste de profil din țară și 

străinătate. 
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Indicator Rezultate 2015 Rezultate 2016 

Articole indexate ISI 2 - 

Lucrari Indexate BDI 11 5 

Lucrari Non-ISI, Non-BDI 12 4 

Comunicari, Expozitii, Poster - - 

Carti Publicate in Edituri 
Nationale 

10 18 

Capitole in Carti Publicate in 
Edituri Nationale 

14 23 

Carti publicate in Edituri 
Internaționale 

- - 

Capitole in Cărți Publicate in 
Edituri Internaționale 

- - 

Evenimente științifice 
organizate 

2 6 

 

5. BAZA MATERIALA 

 

În corpul A se află Decanatul, Departamentul de Teologie, Secretariatul şi 1 amfiteatru cu 

capacitate de 125 locuri. 

În clădirea RomTelecom se află Departamentul de cercetare: două birouri pentru membrii 

Departamentului de cercetare şi o sală de seminar. 

În corpul Miclescu se află un laborator de informatică. 

Echipamente. Pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice şi de cercetare în teologie, facultatea 

dispune de mai multe dotări materiale, obţinute în timp fie din venituri proprii, fie din sponsorizări: 

- 32 calculatoare;- 1 server; - 1 tablă sensibilă + punct acces reţea; - 2 videoproiectoare; - 2 

laptopuri - 1 multifuncţională laser color; - 1 copiator alb-negru; - 1 imprimantă alb-negru. 

În afară de aceste spaţii, Facultatea de Teologie Romano-Catolică dispune de o bază materială 

complexă, formată din spaţii de învăţământ, spaţii de cercetare (laboratoare), spaţii de lectură 

(biblioteci) şi echipamente de cercetare, puse la dispoziţie de Institutul Teologic Romano-Catolic, în 

regim de custodie: 
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 Spaţiile de învăţământ sunt formate dintr-un amfiteatru de 200 de locuri (corpul A), şase săli de 

curs şi seminar cu câte 30 de locuri fiecare (3 în corpul D1 şi 3 în corpul D2), o sală de proiecţii 

video de 30 de locuri (în corpul A), o sală de calculatoare cu 30 de locuri (corpul B), o capelă cu 

400 de locuri pentru practica religioasă şi exerciţiile de cult. Toate spaţiile de învăţământ sunt 

proaspăt renovate şi dotate cu mobilier şi aparatură nouă. 

 Spaţiile de cercetare sunt formate din 4 săli ale Laboratorului de Cercetare Biblică şi Istorică (cu 

o suprafaţă de 49,15 mp), Laboratorului de Teologie şi Dialog Ecumenic (75,95 mp), Laboratorului 

de Cateheză (44,35 mp) şi Laboratorului de Muzică Sacră (69,40 mp). 

 În holul mare al Institutului Teologic Romano-Catolic (corpul A), cu o suprafaţă de 201,80 mp, 

se pot organiza expoziţii temporare. 

 Spaţiile de lectură sunt organizate în cadrul Bibliotecii Institutului Teologic Romano-Catolic 

„Sfântul Iosif” din Iaşi (cu un fond de 40 000 volume), cu un număr de 60 de locuri. 

Spații didactice proprii 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr. locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Dotări sală 

Smartboard 
Video 

proiector 

Nr. 

Computere 

Amf. A14 125 110    

Sala TC 15 30   7 

Sala 311 10 17.64m2 Da   

TOTAL 150 157.64    

 

Spații puse la dispoziție de Institutul Teologic Romano-Catolic Iași 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Amfiteatrul 200 376 

Sala 1 20 64 

Sala 2 20 64 



 

Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi 
Telefon +40 232 201115; Fax +40 232 201114 
www.ftrc.uaic.ro; e-mail ftrc@uaic.ro 

 

 

Sala 3 20 64 

Sala 4 20 64 

Sala 5 20 64 

Sala 6 20 64 

Sala de calculatoare 30 70 

Sala proiecții video 20 76 

Laborator de Cercetare Biblică și Istorică 15 46 

Laborator de Teologie și Dialog Ecumenic 15 

50 

 

Laborator de Cateheză 15 46 

Laborator de Muzică Sacră 15 70 

Biblioteca  206 

Sala de lectură a Bibliotecii 50 384 

TOTAL 490 1.708 

 

Bibliotecă 

Studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică au acces la facilitățile oferite de Biblioteca 

Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași (peste 2.500.000 de unități bibliografice), precum 

și la Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași (peste 40.000 de unități bibliografice).  

În ceea ce privește posibilitățile de documentare, pe lângă sursele oferite de aceste două biblioteci, 

studenții și personalul academic beneficiază de acces gratuit la cele mai importante resurse on-line 

de documentare științifică la nivel mondial. 

Facilități de cazare 

Studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică se pot caza în Căminele Universității, în Căminul 
„Sfântul Iosif” al Institutului Teologic Romano-Catolic Iași și în Oratoriul „Dominic Savio” al 
Episcopiei Romano-Catolice Iași. 
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Locuri de cazare ocupate de studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică în anul universitar 2015-
2016: 

Complex studențesc Căminul Nr. locuri 

Titu Maiorescu C6 9 

Târgușor Copou C1 1 

Codrescu C10 1 

Oratoriul ”Dominic Savio”   14 

Căminul ”Sf. Iosif”  94 

TOTAL 119 

 

Pe lângă facilitățile de cazare se adaugă și spațiile de servire a mesei la Cantina restaurant „Titu 
Maiorescu” (aprox. 883 locuri), Cantina restaurant „Gaudeamus” (120 locuri), Cantina restaurant 
„Akademos” (150 locuri). 

Accesul persoanelor cu dizabilități 

Spațiile didactice gestionate de Facultatea de Teologie Romano-Catolică sunt accesibile persoanelor cu 
dizabilități motorii. 

Acces la Internet: 

În anul universitar 2006-2007, au fost achiziţionate, în cadrul programului Laborator de licenţă, 20 

de calculatoare. 17 dintre aceste calculatoare au fost instalate într-o sală de lectură a bibliotecii de 

Litere, fiind conectate la Internet şi putând fi utilizate de către studenţii Facultăţii de Teologie 

Romano-Catolică şi de studenţii Facultăţii de Litere. 

Burse studenţi 

Bursele studenţeşti care s-au acordat în anii universitari 2015-2016 și 2016-2017 au fost: burse de 

studiu integrale şi parţiale şi burse sociale 

Bursele au fost acordate în conformitate cu Regulamentul de burse al Universităţii şi cu criteriile 

specifice stabilite de facultate. 
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Numărul burselor 
de studiu 

2015-2016 2016-2017 
sem I sem II sem I 

31 40 33 
 

Numărul burselor 
sociale acordate 

2015-2016 2016-2017 
sem I sem II sem I 

11 11 13 
 

Tabere studenţeşti 

Studenţii beneficiază de bilete gratuite de tabără în vacanţele de vară. Numărul locurilor de tabără este 

distribuit de Rectoratul Universităţii în conformitate cu Metodologia privind repartizarea locurilor în tabere 

studenţeşti. 

Bugetul facultăţii 

Bugetul facultăţii este alcătuit din venituri provenite din finanţarea de bază şi din venituri proprii (taxe de 

şcolarizare, taxe de înmatriculare, taxe de reexaminare, taxe de reînmatriculare şa.) 

Activităţi extracurriculare 

Pe lângă formarea intelectuală şi profesională, realizată prin intermediul cursurilor şi a altor tipuri de 

activităţi (conferinţe, simpozioane şi prelegeri), în diferite instituţii din Iaşi şi din alte centre ale Moldovei, 

studenţii au beneficiat şi de diferite alte programe şi activităţi care să le asigure o formare culturală, 

spirituală şi umană. 

- Activităţile specifice începutului de an universitar care vizau familiarizarea studenţilor anului I cu mediul 

academic şi cu atmosfera specifică oraşului Iaşi, coordonată de pr. Iosif Iacob. 

- Celebrarea Sfintei Liturghii care se desfăşura de două ori pe lună în capela Centrului de plasament „Sf. 

Iosif” din Iaşi. 

- 11-14 februarie 2016, ieşire cu caracter recreativ la Poiana Micului, organizată de pr. Iosif Iacob.  

- 20 februarie 2016, Ziua Socială pentru Studenţi, având ca temă: "Mediul natural. Perspective teologice şi 

moral-sociale", a patra ediţie, un seminar în lumina Doctrinei Sociale a Bisericii. Evenimentul s-a 

desfăşurat la Seminarul “Sfântul Iosif” din Iaşi.  

- 10 iunie, Concert de muzică sacră, Corala "Universitas" a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi. 

- 23 octombrie 2016, Balul bobocilor, Sala de festivităţi la Parohia „Sfântul Anton”, Iaşi. 
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- 29 octombrie 2016, în cadrul Zilelor Universităţii organizarea unei zile cu caracter cultural-religios, în 

vederea cunoaşterii oraşului Iaşi – vizitarea unor mănăstiri, case memoriale, muzee şi biserici; organizat de 

pr. Iosif Iacob. 

- Organizarea activităţilor din cadrul Asociaţiei Studenţilor Catolici, întâlnirile ordinare în fiecare zi de luni, 

orele 21.00; serate culturale şi catehetice prin vizionarea unor filme sau documentare cu dezbateri pe 

marginea conţinutului celor prezentate; zile de sâmbătă recreative şi de formare în cadrul căminului 

„Dominic Savio”, Iaşi, coordonate de pr. Fabian Doboș. 

- organizarea Zilei de Reculegere din Advent, ghidul spiritual coordonat de pr. Iacob Iosif la Centrul 

Diecezan Caritas Iaşi, str. Sărăriei, nr. 134. 

- Advent 2016: Organizarea activităţilor de voluntariat cu ocazia “Crăciunului” prin strângere de fonduri în 

vederea ajutorării unor familii sărace şi vizitarea unor bolnavi şi bătrâni singuri, iniţiativă coordonată de pr. 

Iosif Iacob. 

 

6. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

Actualmente, Facultatea de Teologie Romano-Catolică are încheiate 1 de acord ERASMUS cu Via 
University College, însă prin efortul membrilor săi caută să lărgească participarea Facultății la 
cooperarea internațională și la mobilitatea studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor. 

Pe parcursul anului 2016 facultatea a primit vizite de la parteneri internaționali, cu ocazia 
manifestărilor științifice internaționale. Un număr de 9 studenți au beneficiat de practică în 
străinătate prin programul ERASMUS +. 

 

7. COOPERAREA CU MEDIUL ECONOMIC / SOCIAL ȘI COMUNITATEA 

 

În anul 2016, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a continuat să se implice activ și responsabil 
în comunitate prin: 

– formarea de absolvenți calificați și capabili să răspundă nevoilor prezente și viitoare ale 
angajatorilor; 

– completarea competențelor profesionale transmise absolvenților cu valori, principii, norme, 
modele care să dezvolte dimensiunea morală a personalității lor; 

–  încurajarea participării active în viața comunității a studenților, absolvenților, cadrelor didactice 
și de cercetare; 

– adaptarea serviciilor educaționale și de cercetare la nevoile mediului economic și social. 
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Pentru aceasta a realizat: 

1. Instituționalizarea dialogului cu partenerii economici și sociali. Încheierea de acorduri bilaterale 
care să vizeze: 

– practica studenților.  

– identificarea în comun de priorități pentru activități de cercetare. 

– accesul reciproc la rezultatele cercetărilor, inclusiv invitarea reprezentanților partenerilor 
economici și sociali la toate manifestările științifice, dezbaterile și evenimentele organizate de 
facultate, atunci când acestea nu au fost organizate în comun. 

– activități comune de evaluare și identificare ale nevoilor de formare/dezvoltare ale resurselor 
umane ale partenerilor din mediul economic și social. 

– adaptarea ofertei de formare inițială și continuă, dar și a celei de cercetare-dezvoltare a facultății 
la nevoile partenerilor. 

2. Creșterea prezenței facultății, inclusiv prin organizațiile studențești, în viața socială și culturală 
a comunității. Realizata prin: 

– încurajarea dezbaterilor inițiate, moderate și diseminate de colectivele noastre ; 

– organizarea de evenimente culturale și științifice comune cu instituții  academice și artistice din 
Iași și din țară, dedicate publicului larg; 

– încurajarea implicării în evenimente și campanii sociale. Un rol special au avut studenții facultatii. 

 

8. PERSPECTIVE PE TERMEN SCURT SI MEDIU 

Oferta academica 

Pe parcursul anului 2017, vor fi finalizate demersurile de reacreditare a programelor de licență și 

master oferite de facultate. 

Programe noi: Masterat: Teologie romano-catolică practică și misionară. 

Studenți 

Perspectiva demografica de continuă reducere a numărului de potențiali candidați din bazinul de 

recrutare va impune, in continuare, diversificarea și intensificarea demersurilor de atragere si 

păstrare a studenților. 

Noile programe de studiu, deja menționate, vizează o creștere a numărului de studenți.  
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Implicarea studenților noștri, prin intermediul organizațiilor studențești active în facultate, în toată 

diversitatea de activități școlare și extrașcolare, este un avantaj ce nu trebuie pierdut sau neglijat. 

Cadre didactice 

Dezechilibrul intre gradele didactice “mici” și “mari” din prezent a impus scoaterea la concurs a 

unui numar de posturi de asistent. Odata cu ocuparea lor, discrepanta va fi semnificativ diminuata. 

Baza materiala 

Proiectarea unei strategii de investitii, din fonduri proprii, in baza materiala a facultatii a fost 

periclitata de deficitul bugetar constant.  

Independent de sursele proprii, ne propunem atragerea de resurse de la partenerii din mediul 

economic si social.  

Acest raport privind starea Facultății de Teologie Romano-Catolică în anul 2016 a fost prezentat în 

ședința Consiliului Facultății din data de 06.04.2017. 

 

Decan 

conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu 

 


