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PROFILUL ŞTIINŢIFIC ŞI INTERESELE/TEMELE DE CERCETARE
ALE CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT DIN UAV

Nr.
crt.

1.

2.

Funcţia

Numele şi prenumele

Prof. univ. dr.

IOJA Cristinel
cristi.ioja@yahoo.com
Nr. tel. 0745541897

Prof. univ. dr.

TULCAN Ioan
tulcan_ioan@yahoo.com
Nr. tel. 0745608441

Profilul ştiinţific şi interesele/temele de cercetare
1. Aspecte definitorii ale dezvoltării dogmaticii
ortodoxe în teologia ortodoxă
2. Problema revelaţiei şi importanţa acesteia în
contextul postmodernităţii
3. Cosmologia ortodoxă şi semnificaţiile acesteia
pentru dialogul teologie-ştiinţă
4. Antropologia ortodoxă şi semnificaţia ei eclesială în
contextul antropologiei reductive actuale
5. Importanţa aeshatologiei în structura şi conţinutul
dogmaticii actuale
1. Doctrina trinitară în gândirea şi preocupările
teologilor ortodocşi români şi relevanţa ei pentru
teologia şi viaţa bisericii
2. Caracteristicile cunoaşterii lui Dumnezeu în

Observaţii

ortodoxie
3. Eclesilogia ortodoxă în dialogul ei cu teologia
româno-catolică
4. Iconomia Fiului şi a Duhului Sfânt în viaţa Bisericii
şi semnificaţia acesteia pentru mântuirea
credincioşilor şi pentru viaţa lumii
5. Coordonate ale antropologiei ortodoxe şi valenţele
acesteia în post-modernitate
1. Valorile moral-duhovnicești în Postmodernitate
2. Islamul în Europa de astăzi şi impactul său asupra
valorilor morale creștine
3. Pluralitatea eticilor în contemporaneitate în raport
cu Adevărul eclezial creștin ortodox
3.

Prof. univ. dr.

VLAD Vasile
prvasile_v@yahoo.com
Nr. tel. 0786 294 873

4. Condiţia femeii în Islam și în creștinism
5. Transplantul de organe – O abordare medicalteologică
6. Dimensiunea liturgică a vieții morale
7. Valoarea trupului în spiritualitatea ortodoxă în
raport cu eticile seculare
1. Central and Eastern-European Bible Commentary –
Interpretarea contextuală a Epistolei către Romani în

4.

Prof. univ. dr.

CONSTANTINEANU Corneliu
constantineanu.corneliu@yahoo.com
Nr. tel. 0740 200 382

Estul Europei
2. Evanghelia ca adevăr public – contribuții biblice la
o teologie publică pentru binele comun
3. Utilizarea textelor sacre în teologia publică
4. Identitate, spiritualitate și teologie penticostală în

contextul contemporan
5. Misiunea comunităților creștine în spațiul public
1. Interpretarea textelor sacre în contexte sociale și
eclesiale specifice – strategii de contextualizare
2. Baze biblice pentru dialogul inter-religios și interdisciplinar, în spațiul public
3. Noțiuni de etică creștină și fundamentarea acestora
5.

Prof. univ. dr.

MĂCELARU Marcel
mvmacelaru@icloud.com
Nr. tel. 0730 068 863

în contextul narațiunilor veterotestamentare
4. Dimensiuni ale spiritualității penticostale și
impactul socio-cultural al comunităților penticostale în
contemporaneitate
5. Adresarea din punct de vedere teologic a situațiilor
liminale din societatea contemporană - migrație,
violență, discriminare, etc.
1. Reforma protestantă și catolică în secolul XVI
2. Puritanism în secolul XVII

6.

Prof. univ. dr.

SIMUŢ Corneliu
corneliu.simut@gmail.com
Nr. tel. 0727 885 646

3. Esoterism și parateologie în secolul XVIII
4. Idealism și liberalism în secolul XIX
5. Secularizare, teologie laică și teologie publică în
secolele XX–XXI
1. Space and identity in Tracy Chevalier’s prose

7.
MIHĂILESCU Clementina

Conf. univ. dr.

mihailescuclementina@yahoo.co
m;
Nr. tel.0743 296 623

2. From magic realism to feminist dystopia in Angela
Carter’s novels
3. Peter Ackroyd’s posmodern novels at the turn of the
millenium
4. The dramatic and lyrical features of Virginia Woolf’s
novels

5. Personal time and history in Kazuo Ishiguro’s
novels
6. The dystopian novels of Doris Lessing

1.

Proiectarea

și

managementul

curriculumului

educaţional
2.
8.

Conf. univ. dr.

BUNĂIAŞU Claudiu
claudiu_bunaiasu@yahoo.com
Nr. tel. 0730 605 686

Elaborarea

și

managementul

proiectelor

educaționale
3.

Ipostaza curriculară a dezvoltării competențelor

profesionale și transversale
4.

Dezvoltarea curriculumului intercultural în

România
5.

Didactica universitară

1. Istoria Bisericii Ortodoxe românești din Ardeal, Banat,

9.

Prof. univ. dr.

DOBREI Florin
florin.dobrei@yahoo.com
Nr. tel. 0735 318 282

Crișana, Maramureș și părțile Aradului
2. Ortodoxie și alteritate confesională în spațiul
intracarpatic
3. Cultura teologică românească

DIRECTOR ŞDI
prof. univ. dr. chim. Florentina-Daniela MUNTEANU

