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FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 

 

RAPORT PRIVIND STAREA FACULTĂȚII  

1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017 

 

Înființată începând cu anul universitar 2002-2003, Facultatea de Teologie Romano-Catolică și-a 
propus ca misiune didactică formarea specialiștilor în domeniul asistenței sociale, al învățământului 
teologic și al activităților pastorale, printr-o pregătire teoretică și practică a studenților, la nivelul 
standardelor general acceptate pe plan național și internațional. De asemenea, și-a propus ca 
misiune științifică promovarea cercetării științifice, teoretice și aplicative, în domeniul asistenței 
sociale și al teologiei pastorale, printr-o angajare directă a studenților și a cadrelor didactice, în 
spiritul unui dialog permanent și constructiv cu celelalte științe, în special cu cele socio-umane. 

În anul 2017, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a funcționat cu două programe de studii 
universitare pentru ciclul de licență și două pentru ciclul de masterat, precum și cu un Departament 
de cercetare științifică. Cei 123 de studenți, 8 cadre didactice titulare și un cercetător, care compun 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, au fost implicați atât în activități de cercetare, cu 
recunoaștere pe plan național și internațional, cât și în activități didactice specifice, fiind în 
permanență preocupați de realizarea unui transfer real de cunoștințe și valori pozitive către studenți 
și masteranzi. 

 

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 2017, 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 2017, Facultatea de Teologie Romano-Catolică avea: 123 de studenți, din care 84 la 
studii de licență, cu frecvență, și 39 masteranzii. 

În anul universitar 2017-2018 situația efectivelor de studenți se prezintă astfel față de anul 

precedent: 

Departamentul Licență Masterat Doctorat TOTAL 

An referință 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Teologie 92 81 39 53 - - 131 134 

TOTAL 92 81 39 53 - - 131 134 

 

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 2016-2017 și 
2017-2018, la programele de studii de licență și masterat: 
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Studii de 
licență 

Anul I Octombrie 2016 Anul I Octombrie 2017 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Teologie 
Romano-
Catolică 
Pastorală 

11 - - - 11 11 1 - - 12 

Teologie 
Romano-
Catolică 
Asistență 
Socială 

9 - 4 - 13 12 - 5 - 17 

 

Studii de 
masterat 

Anul I Octombrie 2016 Anul I Octombrie 2017 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Buget 
români 

Buget 
străini 

Taxă 
români 

Taxă 
străini 

Total 
studenți 

Strategii 
ale carităţii 
creştine 

22 - 3 - 25 28 - 2 - 30 

 
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 2016-
2017 

- licență: 20 

- master: 12 

 

3. CORPUL PROFESORAL 

I. Departamentul de Teologie Romano-Catolică 

Director de departament: Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

În anul 2017, 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 3 4 0 8 

 

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

Director de departament: Conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

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 0 0 1 1 

 

III. Conducerea facultăţii: 

Decan: conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU 

Director Departamentul de Teologie Romano-Catolică: lect. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

Membrii în Senatul Universităţii: Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA 

Student: Herciu Viviana-Maria 

Membrii Biroului Consiliului Departamentului din cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: 

conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU 

lect. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 
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Consiliul Facultăţii: 

1. conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU 

2. lect. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu 

3. prof. univ. dr. pr. Emil Dumea 

4. Student David Eduard Cristian 

 

4. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

În cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică și al Departamentului de Cercetare sunt abordate 

teme ce privesc 

– studiul Bibliei și al teologiei creștine 

– promovarea identității catolice și a valorilor creștine 

– trăirea creștină în spațiul liturgic și laic 

– angajamentul social-caritativ 

– dezvoltarea personală și dialogul interconfesional și intercultural 

Activitățile de cercetare în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică urmăresc îndeplinirea 

următoarelor obiective: 

– promovarea identității culturale catolice 

– dezvoltarea activităților pastorale și a asistenței sociale 

– promovarea valorilor umaniste creștine și ale celor democratice 

– sprijinirea cerințelor educative și culturale ale lumii contemporane 

– realizarea unei deschideri interculturale și interreligioase la nivel național și internațional. 

Principalele direcțiile de cercetare din cadrul Facultății și al Departamentului de cercetare 

sunt: 

I. Biblia și teologia creștină 

(referent: conf. dr. Iulian Faraoanu; email: faraoanu@yahoo.com). 

Obiective: 

– traducerea Bibliei în limba română, 
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– publicarea de studii și comentarii la Sfânta Scriptură, 

– publicarea de studii și tratate de teologie 

– formarea biblică și teologică a agenților pastorali 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, 

Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Institutul Biblic Pontifical 

din Roma (Italia). 

Membri: pr. dr. Iulian Faraoanu, pr. Alois Bulai, pr. Eduard Pătrașcu, pr. Iosif Antili. 

II. Identitatea și cultura creștinilor catolici din România 

(referent: lect. dr. Fabian Doboș; email: fabiandobos@gmail.com). 

Obiective: 

– cercetarea documentelor referitoare la identitatea creștinilor catolici din România 

– publicarea de studii de istorie bisericească 

– promovarea identității culturale catolice în dialog cu celelalte identități religioase și culturale 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din 

Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Asociația Romano-

Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș”. 

Membri: lect. univ. dr. pr. Fabian Doboș; prof. univ. dr. pr. Emil Dumea; conf. dr. pr. Ștefan Lupu. 

dr. Dănuț Doboș; dr. Anton Coșa; asist cercet. Iosif Tamaș. 

 

III. Trăirea creștină în spațiul liturgic și laic 

(referent: conf. dr. Ștefan Lupu; email slupu@itrc.ro.) 

Obiective: 

– aprofundarea vieții liturgice și a formelor sale de exprimare 

– traducerea cărților liturgice în limba română, 

– publicarea de studii de liturgie, cateheză și pastorală 

– formarea cateheților și a agenților pastorali 



 

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

 

 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică; Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, 

Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Congregația pentru Cultul 

divin și Disciplina Sacramentelor (Roma, Vatican). 

Membri: conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu, lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț, lect. univ. dr. pr. Mihai 

Pătrașcu, pr. Mihai Roca, pr. Toni-Mihăiță Cântaciu. 

 

IV. Activitatea socială și caritativă a Bisericii 

(referent: lect. dr. Lucian Farcaș; email: lfarcas58@gmail.com) 

Obiective: 

– cunoașterea doctrinei sociale a Bisericii, 

– traducerea documentelor magisteriale referitoare la doctrina socială a Bisericii, 

– publicarea de studii de doctrină socială, 

– studierea fenomenelor sociale, 

– formarea asistenților sociali 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din 

Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Confederația Caritas 

România. 

Membri: lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș, conf. univ. dr. pr. Iosif Enășoae, lect. univ. dr. Fabian 

Doboș, lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob pr. drd. Egidiu Condac. 

 

V. Biserica în dialog cu omul, cultura și societatea contemporană 

(referent: prof. dr. Emil Dumea; email: edumea58@yahoo.com) 

Obiective: 

– promovarea raporturilor interdisciplinare dintre teologie, filozofie, istorie și sociologie, 

– dialogul teologic, cultural și ecumenic cu Biserica Ortodoxă și cu celelalte culte și forme de 

organizare religioasă din România, 

– aprofundarea unor elemente ale artei creștine: muzică, literatură, pictură 
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– formarea agenților pastorali 

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, 

Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România. 

Membri: prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, lect. univ. dr. pr. Iulian Valerian Ianuș; lect. univ. dr. pr. 

Benone Farcaș, lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob, pr. Cornel Cadar. 

 

Realizarea direcțiilor de cercetare are lor prin: 

- Organizarea de sesiuni științifice și simpozioane naționale și internaționale pe diferite teme de 

cercetare, legate de analiza teologică a societății contemporane. 

- Crearea unor colecții publicistice în care se vor publica rezultatele cercetărilor precum și 

traducerile unor lucrări de specialitate; 

- Instituirea de arii de cercetare teologică în diferite domenii și în colaborare cu diverse instituții de 

învățământ și de cercetare din țară și străinătate; 

- Identificarea potențialilor finanțatori ai activităților de cercetare științifică; 

- Colaborarea cu echipele de cercetare din cadrul Universității, precum și din alte instituții și centre 

de cercetare; 

- Cercetare documentară și consultanță în instituții academice, centre de cercetare și universități, 

pentru a testa ipotezele de lucru, prin confruntarea cu opiniile unor specialiști din acest domeniu; 

- Participări la manifestări științifice și activități de formare (cursuri, prelegeri științifice, prezentări, 

sesiuni de formare, work-shop-uri etc.); 

- Elaborarea și publicarea de articole, cărți, rapoarte de cercetare și studii în volume de lucrări 

științifice și reviste recunoscute pe plan național și internațional; 

- Participare la mobilități naționale și internaționale, stagii de cercetare și documentare. 

 

Sinteza a rezultatelor cercetării 2017 

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 2016 Rezultate 2017 

Articole indexate ISI - 1 + 2 ERIH+ 

Lucrari Indexate BDI 5 4 

Lucrari Non-ISI, Non-BDI 4 6 

Comunicari, Expozitii, 
Poster 

- 12 

Carti Publicate in Edituri 
Nationale 

18 8 

Capitole in Carti Publicate 
in Edituri Nationale 

23 1 

Carti publicate in Edituri 
Internaționale 

- - 

Capitole in Cărți Publicate 
in Edituri Internaționale 

- 4 

Evenimente științifice 
organizate 

6 13 

 

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 
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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 2016-
2017: 

Complex studențesc Căminul Nr. locuri 

Titu Maiorescu C6 2 

Târgușor Copou C1 1 

Târgușor Copou C3 1 

Codrescu C11 2 

Oratoriul ”Dominic Savio”   12 

Căminul ”Sf. Iosif”  86 

TOTAL 104 

 

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 2016-2017 și 2017-2018 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. 

 



 

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

 

 

Numărul burselor 
de studiu 

2016-2017 2017-2018 
sem I sem II sem I 

33 28 30 
 

Numărul burselor 
sociale acordate 

2016-2017 2017-2018 
sem I sem II sem I 

13 14 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.) 

 

6. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

Actualmente, Facultatea de Teologie Romano-Catolică are încheiate 4 de acorduri ERASMUS cu 4 
de universități din 4 țări, însă prin efortul membrilor săi caută să lărgească participarea Facultății la 
cooperarea internațională și la mobilitatea studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor. 

Pe parcursul anului 2017 facultatea a primit vizite de la parteneri internaționali, cu ocazia 
manifestărilor științifice internaționale. Un număr de 6 studenți au beneficiat de practică în 
străinătate prin programul ERASMUS +. 

 

7. COOPERAREA CU MEDIUL ECONOMIC / SOCIAL ȘI COMUNITATEA 

 

În anul 2017, 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; 
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–  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. 

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 2018, vor fi finalizate demersurile de reacreditare a programelor de licență și 

master oferite de facultate. 

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.  

Implicarea studenților noștri, prin intermediul organizațiilor studențești active în facultate, în toată 
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diversitatea de activități școlare și extrașcolare, este un avantaj ce nu trebuie pierdut sau neglijat. 

Baza materiala 

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 2017 a fost prezentat în 

ședința Consiliului Facultății din data de 18.04.2018. 

 

Decan 

conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu 

 


