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PLAN MANAGERIAL 

  
 

 

  

I. INTRODUCERE 

 

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad funcţionează în cadrul 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, aflându-se în acelaşi timp şi sub ascultare şi subordonare 

faţă de Arhiepiscopia Aradului. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad asumă o viziune 

unitară asupra activităţii didactice, de cercetare şi misionare potrivit exigenţelor prevăzute în 

Carta Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în Statutul de Organizarea şi Funcţionarea Bisericii 

Ortodoxe Române şi în Protocolul încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei 

Naţionale, păstrând specificul învăţământului teologic ortodox ca funcţie a Bisericii.  

Prin prezentul PROGRAM MANAGERIAL urmărim consolidarea instituţiei de 

învăţământ superior arădean, domeniul Teologie, pe care o slujim de 15 ani. Această consolidare 

o dorim să fie realizată treptat, atât în plan naţional, cât şi internaţional. Valorile după care ne 

ghidăm în realizarea acestui PROGRAM sunt cele ale Tradiţiei teologice ortodoxe româneşti, ale   

învăţământului superior românesc, bazate pe cunoaştere, pe competiţie, pe respect, toate acestea 

având ca reper esenţial valorile învăţământului superior european. Toate aceste valori constituie 

cadrul optim pentru formarea spirituală şi edificarea gnoseologică a studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

  

 

1.1. Motivaţia candidaturii 

 

1.1.1. Dorinţa de a sluji instituţia în care m-am format: 

 

- 4 ani student în Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, specializarea Teologie Ortodoxă 

Pastorală (1996-1999); 

- 15 ani de când activez în calitate de cadru didactic: 

- 4 ani preparator suplinitor şi apoi titular (2000-2004) 

- 2 ani asistent universitar (2004-2006) 

- 3 ani lector universitar (2006-2009) 

- 4 ani conferenţiar universitar (2009-2013). 

- 2 ani profesor universitar (2013-2015) 
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- aproape 2 ani conducător de doctorat (2014 – prezent) 

 

1.1.2. Experienţa managerială câştigată în ultimii ani: 

 

- 4 ani Preşedinte al Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad 

 

1.1.3. Experienţa acumulată în structuri de conducere colectivă: 

 

- 12 ani membru în Consiliul Facultăţii de Teologie (2004-2016) 

 

 

 

II. PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE A FACULTĂŢII DE TEOLOGIE 

ORTODOXĂ „ILARION V. FELEA” DIN ARAD 

 

 

 

 

 

2.1. Baza materială 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” îşi desfăşoară activitatea în clădirea 

proprie, destinată pentru această formă de învăţământ şi marcată de istoria Institutului Teologic 

şi a Academiei Teologice arădene. Facultatea noastră dispune de o curte generoasă, precum şi de 

o Capelă (200 locuri) pentru formarea duhovnicească şi liturgică a studenţilor teologi. Spaţiile de 

învăţământ sunt generoase pentru dinamica educaţională existentă la nivelul Facultăţii, aceasta 

având şi o Bibliotecă cu aproximativ 8000 de volume şi reviste de specialitate.  

 

 

2.2. Cadre didactice 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad este moştenitoarea directă a Tradiţiei teologice ortodoxe din vestul ţării, oglindită în 

trecut de Institutul Teologic (1822-1927), apoi de Academia Teologică (1927-1948), instituţii 

care au oferit Bisericii şi societăţii româneşti, personalităţi teologice, bisericeşti şi culturale de 

renume. 

La ora actuală, dinamica educaţională este susţinută în Facultatea noastră de un corp 

profesoral bine închegat şi pregătit, specializat în disciplinele predate. Toate cadrele didactice au 

doctorat în teologie sau se află în stadii avansate de susținere a tezei de doctorat în domeniul 

Teologie, precum şi contribuţii ştiinţifice în domeniu. De asemenea există o stabilitate a cadrelor 

didactice care au norma de bază în facultate, creându-se astfel un climat propice pentru formarea 

intelectuală şi duhovnicească a studenţilor teologi, precum şi pentru afirmarea instituţiei noastre 

la nivel naţional şi internaţional. 

 

2.3. Educaţie şi formare duhovnicească 

 



 4 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad are toate cele trei cicluri de formare academică: licenţă, master şi doctorat. Studenţii, 

masteranzii şi doctoranzii beneficiază de Capela Facultăţii (laboratorul duhovnicesc) în care se 

pot forma din punct de vedere cultic-liturgic, omiletic-catehetic şi spiritual după un Program bine 

stabilit. Pentru formarea lor intelectuală, beneficiază – pe lângă sursele online oferite la nivelul 

Universităţii şi ale Bibliotecii universitare – de o Bibliotecă de 8000 de volume şi reviste de 

specialitate, precum şi de Biblioteca Arhiepiscopiei Aradului (aprox. 30.000 volume şi reviste de 

specialitate). Fac precizarea că atât Capela cât şi Biblioteca facultăţii au fost constituite prin 

implicarea directă pe care am avut-o în acest sens. 

 

 

2.4. Cercetare ştiinţifică 

 

 

Cadrele didactice ale Facultăţii noastre sunt angajate în cercetarea teologică actuală atât 

la nivelul Patriarhiei Române, cât şi la nivelul cercetării teologice în plan internaţional. 

Rezultatele cercetării sunt publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în volumele 

simpozioanelor naţionale şi internaţionale organizate de Facultatea noastră, precum şi în paginile 

revistei Teologia, revistă editată de corpul profesoral al Facultăţii noastre şi recunoscută la nivel 

naţional şi nu numai. Facultatea noastră editează săptămânal din anul 2000 şi publicaţia pastoral-

misionară Calea Mântuirii. Fac precizarea că din anul 2012 sunt Redactor şef al revistei 

Teologia, iar din anul 2000 redactor al publicaţiei pastoral-misionare Calea Mântuirii.  

 

2.5. Manifestări studenţeşti 

 

Facultatea noastră sprijină activităţile studenteşti care constau în: a) organizarea de 

simpozioane bianuale cu participarea studenţilor de la alte facultăţi de profil din ţară; b) 

organizarea unor conferinţe teologice cu invitaţi din ţară şi străinătate; c) organizarea altor 

întruniri ale studenţilor. În acest sens înţelegem să fim aproape de căutările şi năzuinţele 

studenţilor noştri în plan academic şi de formare duhovnicească. 

 

 

2.6. Cooperări interne şi externe 

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad dezvoltă strânse legături cu 

celelalte Facultăţi de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române. Amintim în acest sens 

buna colaborare cu Facultăţile de Teologie din Bucureşti, Sibiu, Cluj şi Craiova, cu prima dintre 

acestea având un parteneriat viabil şi la nivelul Şcolii doctorale. În plan extern, Facultatea 

noastră este angajată într-o bună colaborare cu specialiştii disciplinei Teologie Dogmatică din 

Europa şi America prin intermediul Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi înfiinţată 

la Arad (2007), precum şi cu specialişti din cadrul disciplinei Drept canonic. De asemenea, sunt 

dezvoltate legături cu Facultatea de Teologie din Opole (Polonia) şi Facultatea de Teologie din 

Sofia (Bulgaria). Fac precizarea că sunt membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a 

Dogmatiştilor Ortodocşi înfiinţată la Arad (2007). 

 



 5 

 

2.7. Provocările contextului actual: puncte slabe şi riscuri 

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad îşi desfăşoară activitatea 

într-un context provocator, atât din perspectiva dinamicii învăţământului european, cât şi din 

perspectiva exigenţelor şi configuraţiei învătământului teologic la nivelul Patriarhiei Române. 

 Dintre aceste provocări amintim: 

- scăderea numărului de studenţi în ultimii ani la Facultatea de Teologie la ciclul de licență; 

- dificultăţi în atragerea cadrelor didactice compatibile cu exigenţele Şcolii doctorale; 

- riscul de abandon şcolar şi lipsa de motivaţie faţă de procesul educaţional în general, 

manifestată de o parte dintre studenţi; 

- scăderea nivelului resurselor financiare bugetare alocate; 

- scăderea numărului de absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat 

- scăderea numărului vocaţiilor sacerdotale într-o lume secularizată 

- migrarea studenţilor către universităţi din Uniunea Europeană; 

- riscul descentralizării alocării fondurilor bugetare pe fiecare facultate; 

- necesitatea creării unor noi spaţii de învăţământ şi renovarea celor existente 

- necesitatea unor ample lucrări de modernizare la clădirea Facultăţii. 

 

 

2.8. Oportunităţile actuale ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad 

 

 

- integrarea în spaţiul european al învăţământului 

- buna colaborare cu Centrul eparhial în vederea unui învăţământ de calitate  

- poziţia favorabilă, fundamentată pe calitate, a Facultății noastre, în procesul reorganizării 

învăţământului teologic românesc - o singură Facultate pe mitropolie 

- o bună dezvoltare a relaţiilor internaţionale prin organizarea unor manifesări ştiinţifice de 

prestigiu 

- o bună dezvoltare a relaţiilor cu celelalte Facultăţi de profil din Patriarhia Română 

- integrarea cadrelor didactice în viziunea Patriarhiei Române cu privire la cercetarea în 

învăţământul superior: manuale, dicţionare, enciclopedi, sinteze, tratate. 

- libertatea de alocare a fondurilor atrase de Facultate din surse extrabugetare 

 

 

 

 

III. PREZENTAREA STRATEGIEI FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

„ILARION V. FELEA” PENTRU MANDATUL 2016-2020 
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3.1. Baza materială 

 

 

În ceea ce priveşte baza materială a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, aceasta va 

trebui îmbunătăţită cu construirea unui Cămin studenţesc şi a unei Cantine studenţeşti, pentru ca 

studenţii teologi să aibă la îndemână toate facilităţile necesare unui program educaţional şi 

duhovnicesc. În acest context sunt necesare şi lucrări de renovare a interiorului Facultăţii şi de 

îmbunătăţire a mobilierului din anumite săli de curs. Biblioteca Facultăţii va trebui dotată în 

continuare cu lucrări actuale de referinţă în domeniu şi racordată la sursele online.  

 

 

 

3.2. Cadre didactice 

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad are un corp profesoral bine pregătit, compatibil cu 

fiecare disciplină pe care o predă. În vederea creşterii calităţii actului educaţional şi de formare 

duhovnicească a studenţilor teologi şi a masteranzilor este necesară o pregătire continuă a 

cadrelor didactice. În acest sens trebuie asumate mai multe acţiuni: 

- o şi mai bună racordare a cadrelor didactice la mişcarea ideilor din domeniul de referinţă 

în plan european 

- o şi mai bună relaţionare cu alţi profesori din alte centre universitare din străinătate şi din 

ţară 

- o implicare a fiecărui cadru didactic în aprofundarea datelor disciplinei pe care o predă 

prin stadii de cercetare la alte Facultăţi de Teologie din Europa 

- o abordare a disciplinelor teologice în context misionar şi apologetic 

- implicarea în organizarea conferinţelor şi simpozioanelor anuale propuse de Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

- o bună relaţionare cu studenţii, cu problemele şi căutările lor 

- asumarea muncii în echipă – o practică care a dat roade în Facultatea noastră 

Motivarea profesorilor facultăţii trebuie să urmărească şi stimularea prin acordarea 

distincţiilor materiale (salarii de merit şi gradaţii de merit). 

 

 

3.3. Educaţie şi formare duhovnicească 

 

 

În ceea ce priveşte atragerea sudenţilor spre Facultatea noastră, precum şi modul în care 

gândim  formarea intelectuală şi duhovnicească a lor sunt necesare următoarele: 

 

- promovarea programelor de studii ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă prin editarea de 

pliante, CD-uri şi site-uri de prezentare; 

- încheierea de acorduri cu Inspectoratele şcolare din regiune şi organizarea de 

cursuri/dezbateri cu potenţialii candidaţi ai programelor de studii din Facultatea de 

Teologie Ortodoxă; 
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- participarea anuală la „Târgul educaţiei” pentru cunoaşterea specificului unei facultăţi cu 

caracter vocaţional de către viitorii studenţi; 

- orientarea potenţialilor studenţi spre Facultatea noastră trebuie dezvoltată prin 

parteneriate cu şcolile din regiune, cu alte eparhii. O atenţie deosebită trebuie acordată 

atragerii studenţilor străini; 

-  organizarea admiterii anuale a absolvenţilor de liceu la programul de studii al Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă; 

- acordarea de burse din fonduri bugetare pentru studenţii merituoşi; 

- urmărirea periodică a situaţiei şcolare a studenţilor şi emiterea deciziilor pentru 

optimizarea procesului didactic; 

- integrarea lor într-un program duhovnicesc şi educaţional specific; 

- încheierea, în colaborare cu structurile universităţii, a unor convenţii ferme pentru 

efectuarea orelor de practică pedagogică, prevăzute în planurile de învâţământ ale 

programelor de studii; 

- reorganizarea site-ului facultăţii astfel încât acesta să poată fi actualizat on-line cu 

informaţii referitoare la specializări, planuri de învăţământ, programe analitice, cercetare 

ştiinţifică şi programul manifestărilor ştiinţifice – transparenţa informaţiilor. 

-  dezvoltarea de proiecte de cooperare sau asociere cu facultăţile similare, de prestigiu, din 

ţară şi străinătate pentru optimizarea pregătirii studenţilor din ciclurile superioare de 

formare: master, doctorat; 

- întărirea şi impunerea Şcolii doctorale între celelalte Şcoli doctorale de profil din ţară; 

- întreţinerea relaţiilor existente cu facultăţi din universităţi de prestigiu din ţară şi 

străinătate, precum şi încheierea unor noi acorduri de parteneriat; 

- organizarea unor acţiuni colective la nivelul facultăţii (aniversarea unor evenimente 

deosebite din viaţa membrilor comunităţii) şi continuarea unor acţiuni de tradiţie 

(Concertul de colinde, Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, etc.) la care să fie implicaţi 

studenţii şi masteranzii. 

 

 

3.4. Cercetarea ştiinţifică 

 

 

În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică vom continua linia specifică învăţământului teologic, 

linie asumată deja de Facultatea noastră în ceea ce priveşte: 

 

- susţinerea revistei Teologia a Facultăţii noastre prin studii de referinţă şi prin deschidere 

faţă de contribuţiile autorilor din străinătate şi de la alte Facultăţi din ţară 

- asumarea unor proiecte cu caracter interdisciplinar, ţinându-se cont de contextul 

universitar interdisciplinar în care Teologia ortodoxă este chemată să se afirme. 

- o orientare şi mai aplicată asupra unor proiecte teologice la nivelul Patriarhiei Române şi 

la nivelul dialogului ecumenic 

- organizarea unor simpozioane naţionale şi internaţionale cu caracter teologic şi 

interdisciplinar 

- elaborarea volumelor de studii rezultate din organizarea de conferinţe şi simpozioane 

naţionale şi internaţionale 

- implicarea în proiecte de cercetare din cadrul ariei Ştiinţelor umaniste şi sociale 
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3.5. Manifestări studenţeşti 

 

 

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii vor beneficia de susţinere logistică şi consiliere în ceea 

ce priveşte: 

- organizarea de simpozioane bianuale cu editarea unui volum de studii 

- organizarea unor conferinţe cu personalităţi teologice din ţară şi străinătate 

- organizarea unor simpozioane la nivelul şcolii doctorale cu editarea unor volume de 

studii 

În ceea ce priveşte Şcoala doctorală, aceasta trebuie să vizeze formarea unor specialiști de 

înaltă ţinută academică şi morală, implicați în proiecte de cercetare de reală valoare. Personalul 

didactic al Facultăţii noastre poate fi îmbunătăţit prin selecţie de cei care se ridică la exigenţele 

unui învăţământ teologic racordat la valorile Bisericii şi ale învăţământului teologic în plan 

european.  

 

 

3.6. Cooperări interne şi externe 

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad va dezvolta cooperări cu alte instituţii de profil 

din ţară şi străinătate. Atenţia noastră se axează pe dezvoltarea unei cooperări cu Facultatea de 

Teologie din Atena, Sarajevo, Belgrad, dar şi cu alte instituţii de profil din Occident. Cooperările 

interne se vor axa în special pe proiecte comune de cercetare teologică cu profesori de la 

Facultăţile de Teologie din Bucureşti, Sibiu, Cluj şi Craiova. Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Ilarion V. Felea” trebuie să asigure un impact pozitiv în orientarea absolvenţilor de liceu către 

domeniul de studiu al facultăţii, iar acest impact va fi asigurat şi de deschiderea acesteia spre 

instituţiile de profil renumite din ţară şi străinătate. 

 

 

 

IV. CONCLUZII 
 

 

Prin implementarea obiectivelor planului managerial de mai sus se consolidează poziţia 

consacrată a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” atât în Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad, cât şi în rândul Facultăților de Teologie de prestigiu din ţară, conform 

evaluărilor naţionale ale domeniilor de studii. De asemenea, se asigură continuarea şi 

consolidarea cooperării cu mediul universitar european. 

Considerăm că obiectivele propuse în acest PROGRAM MANAGERIAL şi mijloacele de 

realizare a lor, asigură, în mod realist, continuitatea în dezvoltarea şi impunerea Facultăţii noastre 

la nivel naţional şi internaţional.                                     
 

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja 


