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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

 

 Facultatea de Teologie Romano-Catolică are un profil particular în cadrul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” și reflectă cumva situația Bisericii Catolice din România: minoritară cât 
privește numărul, dar vie și dinamică în activitățile ei educative, sociale, spirituale și pastorale. 
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 2018, 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 130 studenți, 7 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 gestionează următoarele programe de studiu, în decembrie 2018: 

Domeniul 

fundamental 

Programe de 

licență 

Programe de masterat Programe de 

doctorat 

Teologie Teologie Romano-

Catolică Asistență 

socială 

Strategii ale carității 

creștine 

- 

 Teologie Romano-

Catolică pastorală 

Teologie Romano-Catolică 

practică și misionară 

- 
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2. STUDENȚII 

 

La 1 ianuarie 2019, Facultatea de Teologie Romano-Catolică avea: 130 de studenți, dintre care 75 la 
studii de licență, cu frecvență, și 55 de masteranzi la studii cu frecvență. 

La programele noastre de studiu avem puțini studenți. Printre cauzele scăderii numărului de studenți 
am identificat atât declinul demografic din România, cât și specificul profilului teologie.  

În anul universitar 2018-2019 situația efectivelor de studenți se prezintă astfel față de anul 

precedent: 

Departamentul Licență Masterat Doctorat TOTAL 

An referință 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Teologie 81 75 53 55 - - 134 130 

TOTAL 81 75 53 55 - - 134 130 

 

Reducerea abandonului universitar. Program tutoriat 

Pentru a mări numărul de studenți organizăm campanii de publicitate prin mijloacele de comunicare 

socială, dar și prin întâlniri directe cu elevii de la licee, acțiuni în care sunt implicați profesorii și 

studenții Facultății. Pentru a reduce abandonul universitar ne folosim de programul de tutoriat 

organizat, la inițiativa UAIC, în toate facultățile din octombrie 2018, și care se adresează în special 

studenților cu risc de abandon. 

În Facultatea noastră, de programul de tutoriat se ocupă conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu, conf.univ. 

dr. pr. Iulian Faraoanu și lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob. Studenții au fost organizați în trei grupe și, pe 

parcursul ultimelor trei luni din 2018, întâlnirile cu studenții au tratat tematici foarte diverse: 

metodologia tutoriatului (le-a fost prezentată studenților și s-a discutat pe marginea ei), rolul 

activității de tutoriat, recomandări privind alegerea disciplinelor opționale, sugestii privind 

procedura alegerii temei de licență și a coordonatorului, probleme legate de evaluarea studenților 

(metode, barem), conținutul fișei disciplinei, nevoia de flexibilizare a orarului (mai ales la master), 

alegerea modulului de master, nevoia de internshipuri. 
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Problemele ridicate de studenți sunt reflectate în temele discutate, dar mai pot fi adăugate câteva 

elemente: sentimentul unor studenți că au ajuns „din întâmplare” la o anumită specializare, frica de 

a nu promova toate examenele, nevoia de încredere (re-evaluarea relației profesor-student), 

eliminarea parteneriatelor nefuncționale (practică, internshipuri), barem afișat public la fiecare 

disciplină după examen, organizarea de cercuri științifice aferente programelor de studiu (în special 

la nivel de masterat și în cadrul cărora studenții să poată prezenta lucrări, cercetări realizate, să 

poată participa la conferințe și seminarii), schimbarea regulilor pentru organizarea cursurilor 

festive. 

 

3. CORPUL PROFESORAL 

 

În anul 2018, Facultatea 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 4 0 7 

TOTAL 7 

 

4. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 

Cercetarea științifică este o componentă esențială a activității Facultății de Teologie Romano-
Catolică. Prin aceasta urmărim recunoașterea națională și internațională a cercetării desfășurate de 
membrii Facultății și, astfel, să contribuim la misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, pentru o mai bună plasare în clasificările naționale și internaționale. 

 

Rezultatele cercetării 

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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Sinteză a rezultatelor cercetării 2018 

 

Indicator Rezultate 2017 Rezultate 2018 Evoluție procentuală 

Articole indexate ISI 1 1 (revista Expository 
Times) 

0% 

Lucrări Indexate BDI 7  7 0% 

Lucrări Non-ISI, 
Non-BDI 

9 3 descreștere 

Comunicări, 
Expoziții, Poster 

12 6 descreștere 

Cărți Publicate în 
Edituri Naționale 

9 13 creștere circa 50% 

Capitole în Cărți 
Publicate în Edituri 
Naționale 

1 6 creștere considerabilă 

Cărți publicate în 
Edituri 
Internaționale 

0 0 0% 

Capitole în Cărți 
Publicate în Edituri 
Internaționale 

3 0 descreștere 

Evenimente științifice 
organizate 

15 12 ușoară descreștere 

 

5. BAZA MATERIALĂ 

 

Pentru desfășurarea procesului de învățământ Facultatea de Teologie Romano-Catolică dispune de o 

serie de spații proprii (săli de curs, săli de seminar și laboratoare), precum și de spații puse la 

dispoziție de Institutul Teologic Romano-Catolic Iași: 
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Spații didactice proprii 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr. locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Dotări sală 

Smartboard 
Video 

proiector 

Nr. 

Computere 

Amf. A14 125 110    

Sala TC 15 -   7 

Sala 311 10 17.64m2 Da   

TOTAL 150 127.64    

 

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 

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 
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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. 

Locuri de cazare ocupate de studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică în anul universitar 2017-
2018: 

Complex studențesc Căminul Nr. locuri 

Titu Maiorescu C6 5 

Târgușor Copou C1 2 

Târgușor Copou C3 1 

Codrescu C11 4 
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Oratoriul ”Dominic Savio”   5 

Căminul ”Sf. Iosif”  69 

TOTAL 86 

 

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. 

 

6. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

Actualmente, Facultatea de Teologie Romano-Catolică are încheiate 4 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 2018 facultatea a primit vizite de la parteneri internaționali, cu ocazia 
manifestărilor științifice internaționale. Un număr de 2 studenți au beneficiat de practică în 
străinătate prin programul ERASMUS +. 

 

7. COOPERAREA CU MEDIUL ECONOMIC / SOCIAL ȘI COMUNITATEA 

 

În anul 2018, 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. Realizată 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 facultății. 

 

8. PERSPECTIVE PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU 

 

Oferta academică 

Pe parcursul anului 2019, vor fi finalizate demersurile de reacreditare a programelor de licență, și 

master oferite de facultate. 

Programe noi: Master - Religia creștină în dialog cu provocările lumii contemporane. 
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Studenți 

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

recrutare va impune, în continuare, diversificarea și intensificarea demersurilor de atragere și 

păstrare a studenților. 

Pentru ambele obiective vor fi atrase fonduri disponibile prin diverse linii de finanțare (cu precădere 

ROSE). Proiectul „Experiență universitară timpurie pentru elevi aflați în situație de risc - 

TEOSPOR” pregătit pentru depunere în aprilie 2019 a fost aprobat și urmează să fie implementat. 

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 

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

Cadre didactice 

Între gradele didactice “mici” și “mari” există un oarecare echilibru: 3 posturi mari și 4 posturi de 

lector. În viitor, se simte exigența întăririi corpului profesoral prin scoaterea la concurs a unor 

posturi de lector și asistent. 

Baza materială 

Proiectarea unei strategii de investiții, din fonduri proprii, în baza materială a facultății a fost 

periclitată de deficitul bugetar constant. Creșterea semnificativă a nivelului de finanțare din 

contractul instituțional pentru anul 2018-2019 creează premisa unui an fiscal 2019 cu echilibru 

bugetar.  

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

economic și social.  

 

Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu 

 


