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Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV) organizează, în baza avizului 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi a 

aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS), doctorat 

ştiinţific în domeniile fundamentale Filologie şi Teologie. 

Şcoala Doctorală a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad organizează studii doctorale 

în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, în domeniul Filologie, conform OMECTS 

nr. 4969/31.07.2008, şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, în domeniul 

Teologie, conform OMECTS nr. 4966/31.08.2010, cu următoarele domenii de doctorat: 

 Teologie Dogmatică 

 Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească 

 Teologie morală și spiritualitate ortodoxă 

 Profesorii cu drept de a coordona teze de doctorat sunt:  

 în domeniul Teologie 

 Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus  

 Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan 

 Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja 

 Pr. prof. univ. dr. Vasile Vlad 

 

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII DOCTORALE 

 

 Spaţiile destinate studiilor universitare avansate de doctorat – se încadrează in 

standardele europene privind condițiile de studiu. Activităţile didactice, de cercetare ştiinţifică 

şi întreg procesul instructiv-educativ ale programelor de studii de licenţă, master şi doctorat 

din domeniul Filologie se desfăşoară în săli de curs, săli de seminar, săli de proiect şi 

laboratoare, bibliotecă şi săli de lectură, şi alte spaţii necesare procesului de învăţământ.  

 Capacitatea spaţiilor de învăţământ pentru programele de studii din domeniul Filologie 

şi Teologie se încadrează în standarde:  

 min 1,88 m
2
/loc, în sălile de curs; 

 1,64 m
2
/loc în sălile de seminar; 
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 1,5 m
2
/loc în sălile de lectură din bibliotecă; 

 2,5 m
2
/loc în sălile de informatică; 

 3,92 m
2
/loc în laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic-aplicativ. 

 Laboratoarele în domeniul Filologiei sunt dotate cu aparatură şi produse soft, cu 

recunoaştere naţională si internaţională, cu verificările metrologice în termen şi documentare 

completă privind modul de utilizare, modul de întreţinere şi modul de lucru pentru folosirea 

capacităţilor maxime de valorificare a posibilităţilor tehnice. Există un laborator de 

documentare în domeniul Filologiei, dotat cu aparatură şi soft-urile necesare; costuri peste 

30.000 Euro. De asemenea, există și un laborator în domeniul lingvisticii şi multimedia, care 

cuprinde aparatura şi logistica necesară în valoarea de 277.500 RON. 

  Şcoala Doctorală mai are în dotare: 

 4 Laptopuri; 

 1 Computer iMac 27’’; 

 1 Mac Book Pro 15”; 

 5 PC i5; 

 5 Monitoare ZR24W ; 

 1 Colorimetru Data Color Spyder3 Express; 

 2 Imprimante alb-negru HP LJ Pro P1102, A4, Laser; 

 2 Proiectoare Benq; 

 2 Boxe Multimedia Genius; 

 2 Reportofoane Sony. 
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ADMITEREA LA STUDII DOCTORALE 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

 

 Examenul de admitere la studii doctorale, pentru anul universitar 2017-2018, a fost 

organizat în data perioada 4-12 septembrie 2017 pentru domeniul Teologie. 

 La examenul de admitere s-au prezentat 14 candidaţi pentru domeniul Teologie, 

declaraţi admişi 13, pe 6 locuri finanţate de la buget (dintre care 3 cu bursă) şi 7 cu taxă. 

 

Evoluţia numărului total de studenţi forma de învăţământ – doctorat 
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În momentul actual își desfășoară activitatea 31 studenți-doctoranzi din care: 

 studenți-doctorazi români, din care: 

o 6 studenți-doctoranzi cu frecvență, bugetari; 

o 9 studenți-doctoranzi, cu frecvență, cu bursă; 

o 14 studenți-doctoranzi cu frecvență, cu taxă; 

 2 studenți-doctoranzi au optat pentru întreruperea pe o perioadă de un an 

universitar a studiilor universitare de doctorat. 
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 La solicitarea doctoranzilor din anii IV, V și VI Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad, în conformitate cu Regulamentul Şcolii Doctorale, a aprobat prelungirea termenului 

de susţinere a tezei de doctorat în regim cu plată. 

 În domeniul Filologie, au fost exmatriculaţi, pe motiv de nefinalizare a programului de 

studii universitare de doctorat, 4 doctoranzi (înmatriculaţi unul în 2015, unul în anul 2014 şi 

doi în 2010) s-au înaintat Senatului UAV propunerile pentru exmatricularea a 2 doctoranzi din 

anul I, din motiv de nepromovare/neprezentare la susţinerea proiectului de cercetare. În 

domeniul Teologie, au fost exmatriculaţi la cerere 2 candidaţi și unul pentru nefinalizarea 

programului de cercetare doctorală. Proiectele şi rapoartele de cercetare au fost prezentate în 

conformitate cu calendarul stabilit de conducerea Școlii Doctorale.    

 În sesiunea din ianuarie – februarie a anului universitar 2017 – 2018, studenţii 

doctoranzi din anul I s-au prezentat şi au promovat, examenele la disciplinele cuprinse în 

programul de studii avansate. 

 Pe parcursul semestrului I al anului universitar 2017 - 2018 a fost înaintat Senatului 

UAV spre validare noul Regulament de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de 

doctorat din cadrul  UAV.   

 Pe parcursul anului 2017 au fost susţinute public un număr de una teză de doctorat în 

domeniul Filologie şi șapte în domeniul Teologie, dosarele studenților doctoranzi fiind 

încărcate pe platforma Ministerului Educaţiei Naţionale. Am primit validarea a șapte teze de 

doctorat ( din cele 8 susținute în anul 2017) de către CNATDCU, una fiind în curs de 

verificare. Susţinerea publică a tezelor a fost postată de fiecare dată pe site-ul universităţii şi 

anunţată şi în scris la avizierul facultăţilor.  

 Obiectivele imediat următoare ale Şcolii Doctorale sunt întărirea domenilor cu mai 

mulţi conducători de doctorat titulari, diversificarea domeniilor de studii doctorale şi 

constituirea CSUD al IOSUD din cadrul UAV. Începând cu anul universitar 2017-2018 în 

cadrul Școlii doctorale din domeniul Teologie ni s-a alăturat ca urmare a susținerii habilitării 

și Pr. prof. univ. dr. Vasile Vlad. 
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Participări ale studenților doctoranzi la Simpozioane și Conferințe 

 

1. Drd. Răzvan Perșa -  Excluderea din mănăstire a Părintelui Arsenie Boca 

 

2. Pr. drd. Traian Nojea -  Restitutio pro memoria: Episcopul martir Nicolae Popoviciu 

al Oradiei și lupta sa împotriva  ideologiei comuniste 

 

    Doctorandul Răzvan Perșa a obținut premiul I, iar Pr. Drd. Traian Nojea premiul al II-lea. 

 

Participări la Conferința Națională a Doctoranzilor, Bușteni, 30 mai – 2 iunie 2018 

 

1. Pr. drd. Traian Nojea -  Primatul papal, încotro? Noi tendinţe dogmatice, canonice şi 

pastorale ale teoriei primaţiale 

 

2. Pr. drd. Sergiu Sandu -  Hristologia părintelui Iustin Popovici şi relevanţa ei în sinteza 

neopatristică a secolului al XX-lea 
 

3. Drd. Teodor Stoienescu - Păcatul protopărinților și consecințele lui asupra firii 

umane în teologhisirea Sfântului Ioan Gură de Aur 

 

Participări la Simpozioanele Facultății de Teologie din Arad și la Simpozioanele 

doctoranzilor 

 

1. Pr. drd. Tudor Budeanu - Unitate de credință după scrierile Părinților Apostolici 

- Gândirea holist-integralistă în cadrul globalizării 

 

2. Pr. drd. Petru Ursulescu – Unitatea națională și spirituală a românilor, în concepția 

Părintelui Gheorghe Ciuhandru 

- Timotei Cipariu 1805-1887. Contribuții la promovarea limbii române literare și a 

unității naționale 

 

3. Drd. Florin Gui- Borz – Contribuțiile lui Sever Bocu la făurirea unității de neam 

- Aspecte privind Teologie luminii 

-  

4. Drd. Marius Hanganu – Paradigme de relaționare a teologiei la cultura 

contemporană, propuse de preotul profesor Dumitru Popescu 

- Interfețe teologico-culturale dezvoltate în scrierile Pr. prof. Dumitru Popescu: 

teologie și secularizare 

 

5. Drd. Remus Botoș - Biserica primului mileniu în dialog dogmatic al iubirii cu 

provocările diferitelor doctrine creștine 

- Tatăl nostru. Trei noțiuni hermeneutico-sematice 
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6. Drd. Florin Avram – Mărturisirile de credință elaborate în secolul al XVII-lea, 

expresia unității de credință a Bisericii Ortodoxe 

- Fundamentele biblice și patristice ale conceptului canonic de 

oikonomiaconstituționale din Biserica Ortodoxă a Transilvaniei între 1850-1925 

 

7. Pr. drd. Sergiu Sandu – Hristologie Ortodoxă în gândirea Sfăntului Iustin Popovici 

 

8. Drd. Sorin Săplăcan – Unitatea de credință exprimată prin iconografia din Bisericile 

Ortodoxe din România în secolele XIX și XX 

- Aspecte eshastologiec în unele icoane ale Praznicelor Împărătești ale 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos  

 

9. Drd. Laurențiu Georgescu – Problema revelației în teologia părintelui profesor Petru 

Rezuș 

- Părintele profesor Petru Rezuș - polemici și divergențe 

 

10.  Drd. Laurențiu Chilibaru – Raportul dintre ființă și ipostas la Sfântul Atanasie cel 

Mare, în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae 

- Imnul Acatistal Maicii Domnului - o analiză teologico-literară 

 

11.  Drd. Veniamin Geoldeș - Receptarea documentului de la Ravenna în teologie 

dogmatică română la 10 ani de la adoptarea lui oficială 2007-2017 

 

12.  Pr. drd. Alin Achim – Devenirea ființei umane ca persoană în Biserică, potrivit 

teologiei părintelui Dumitru Stăniloae 

 

13.  Pr. drd. Silviu Faur – Iisus Hristos – Logosul Întrupat 

 

14.  Drd. Rareș Ionescu – Drepturile omului și Biserica Creștină 

 

15.  Pr. drd. Marinco Marcov – Dreptul bisericescla sârbi în sec. VII-IX 

 

16.  Pr. drd. Nicolae Mirișan – Abateriel clerului și felurile acestora. Studiu canonic 

 

17.  Pr. drd. Traian Nojea - Demisia din preoție – implicații canonice și pastorale 

 

18.  Drd. Sorin Pătcaș - Activitatea socială a Bisericii de Rasărit în preocupările Sfântului 

Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare 

 

19.  Drd. Cătălin Vardianu – Prevederi canonice referitoare la abateri și sancțini 

bisericești formulate înainte de anul 1054 

 

 

20.  Drd Sorin Rada – Încorporarea omului în Hristos prin Jertfa Euharistică  



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

310130 Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 2929 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

21.  Drd. Vicențiu Românu – Fundamente scripturistice în gândirea dogmatică a 

părintelui Iustin Popovici 

 

22.  Pr. drd. Cristian Rădulescu – Tema Soteriologiei în viziunea Profesorului Nicoale 

Chițescu 

 

23.  Pr. drd. Ionel Scânteie – Taina Sfântului Botez-început și temei al vieții duhovnicești 

 

24.  Pr. drd. Radu Scânteie – Dar firesc și dar duhovnicesc. Distincții la Sfântul Grigorie 

Palama 

 

25.  Drd. Teodor Stoienescu – Triadologia Sfântului Grigorie de Nazianz 

 

26.  Pr. drd. Petru Suciu – Perspectvă morală asupra tulburării de personalitate obsesiv-

compulsivă 

 

27.  Drd. Vasile Suciu – Aspecte ecumenice în eclesiologia contemporană 

 

28.  Pr. drd. Virgil Bolea – Principiul autonomiei bisericești în cadrul reformei 

 

29.  Drd. Cătălin Vardianu – Prevederi acanonice referitoare la abateri și sancțiuni 

bisericești formulate înainte de anul 1054 

 

 De asemenea, amintim că doctoranzii noștri au participat și la cursurile Școlii de vară 

ale doctoranzilor din Patriarhia Română, organizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din 

cadrul Universității ” 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
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STRATEGIA ŞCOLII DOCTORALE  
  

Prezenta strategie a fost alcătuită în conformitate cu prevederile: 

 
- Legea Învăţământului nr. 1/2011 

- Carta Universităţii  

 

I. PROVOCĂRI 

 

Învăţământul superior teologic se află într-un moment crucial al evoluţiei sale datorită 

procesului de reformă. Trebuie să conştientizăm faptul că se construieşte un spaţiu european 

al învăţământului superior românesc. Orice ezitare în procesul de compatibilizare a 

învăţământului teologic de la noi cu cel din celelalte ţări europene va fi greu de recuperat. 

Schimbările care se realizează în structura învăţământului superior au la bază ideea 

fundamentală că niciun domeniu nu poate să prospere dacă absolvenţii săi nu sunt bine 

pregătiţi. Abordarea schimbărilor din punctul nostru de vedere ar trebui să se axeze mai mult 

pe aspectele interne ale problemei (ce putem face noi) şi mai puţin pe cele externe, pe care nu 

le putem controla, însă trebuie să fim conştienţi de faptul că reuşita va depinde şi de condiţiile 

externe (legislaţia, finanţarea nu numai din fonduri bugetare şi din taxe, dezvoltarea 

economiei etc.), elaborarea unor strategii proprii, analize şi soluţii pentru ridicarea nivelului 

calităţii în condiţiile competenţei şi concurenţei în plan religios. 

Planul Strategic General al Şcolii doctorale, Domeniul Teologie cuprinde obiective 

generale privind dezvoltarea pe termen lung a Şcolii doctorale (SD) din cadrul Universităţii 

„Aurel Vlaicu” din Arad (UAV). 

Planul Strategic General are un orizont de 4 ani, corespunzător mandatului în curs. Pe 

perioada celor 4 ani condiţiile societăţii şi implicit ale UAV se schimbă. Prin urmare, trebuie 

proiectată o strategie solidă dar în acelaşi timp flexibilă, astfel încât să corespundă în orizontul 

de timp alocat eventualelor provocări sau oportunităţi determinate de evoluţia societăţii şi a 

UAV. 

Obiectivele generale prevăzute în Planul Strategic General se materializează prin 

Planul Strategic pe termen mediu al Şcolii doctorale, Domeniul Teologie, elaborat de 

Consiliul Şcolii doctorale (CSD) la începutul mandatului, urmând ca la finalul mandatului 

CSD să prezinte un raport asupra modului de îndeplinire a obiectivelor specifice asumate şi 

convergenţa acestora cu Planul Strategic General al Şcolii doctorale (PSG-SD). Orizontul 

Planului Strategic pe Termen Mediu al Şcolii doctorale este de 4 ani, până la următoarele 

alegeri. 

Obiectivele specifice prevăzute în Planul Strategic pe Termen Mediu al Şcolii 

doctorale sunt detaliate în cadrul Planurilor de Implementare Anuale ale Şcolii doctorale 

(PIA-SD). Acestea se vor elabora în fiecare an şi vor conţine măsurile specifice avute în 

vedere în anul respectiv. 
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Planul Strategic pe Termen Mediu al Şcolii doctorale cuprinde: 

 

 Organizarea actuală a Studiile Universitare de doctorat-Teologie (SUD-T); 

 Obiectivele majore privind organizarea SUD-T; 

 Reorganizarea Şcolii doctorale; 

 Asigurarea resurselor financiare necesare organizării SUD-T; 

 Consolidarea activităţilor de cercetare în cadrul SUD-T; 

 Normarea corespunzătoare a activităţii desfăşurate în cadrul SUD-T; 

 Stimularea personalului implicat în derularea SUD-T; 

 Publicarea rezultatelor activităţii desfăşurate în cadrul STU-T; 

 Marketingul şi promovarea SD; 

 Parteneriate strategice în vederea dezvoltării SUD-T;  

Consiliul Şcolii doctorale (CSD) este responsabil de coordonarea activităţii Şcolii 

doctorale- Teologie, de organizarea Studiilor Universitare de Doctorat (SUD) şi de 

implementarea obiectivelor asumate prin Planul Strategic General, Planul Strategic pe Plan 

Mediu precum şi de coordonarea cu celelalte politic ale UAV. 

 

1. Organizarea actuală a Studiilor Universitare de Doctorat 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV) organizează, în baza avizului 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi a 

aprobării Ministerului Educaţiei Naționale (MEN), doctorat ştiinţific în domeniile 

fundamentale „Filologie” şi „Teologie.  

Şcoala Doctorală a UAV din Arad, în domeniul Teologie, funcţionează pe baza 

Ordinului MECTS nr. 4966 din 31 august 2010, cu următoarele domenii de doctorat: 

 

 Teologie Dogmatică 

 Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească 

 Teologie morală și spiritualitate ortodoxă 

Şcoala doctorală funcţionează pe baza „Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Şcolii Doctorale de Teologie ortodoxă”, aprobat de Senatul universitar al UAV 

Arad. Regulamentul, în baza autonomiei universitare, stabileşte exigenţele proprii la 
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admiterea la doctorat, organizarea ciclului de studii universitare de doctorat, drepturile şi 

obligaţiile conducătorilor de doctorat şi ale doctoranzilor, elaborarea şi susţinerea tezei de 

doctorat şi conferirea titlului de doctor.  

În prezent, în Şcoala doctorală a UAV Arad, domeniul Teologie, îşi desfăşoară 

activitatea 4 conducători de doctorat şi 29 de doctoranzi. 

Conform regulamentului actual, doctorandul îţi desfăşoară activitatea pe perioada 

studiilor universitare de doctorat în baza prevederilor unui contract de studii doctorale 

încheiat între UAV Arad, doctorand şi conducătorul de doctorat. Contractul de studii 

doctorale stipulează drepturile şi obligaţiile părţilor, în conformitate cu prevederile 

regulamentului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de trei ani, dar poate fi prelungită 

ci 1-2 ani, în condiţiile prevăzute de lege, cu acordul Senatului UAV. Ciclul de studii 

universitare de doctorat este compus din „Programul de pregătire universitară avansată”, cu o 

durată de un semestru şi „Programul de cercetare ştiinţifică”, cu o durată de cinci semestre, 

finalizat cu susţinerea tezei de doctorat. 

Programul de pregătire universitară avansată se desfășoară în UAV pe baza unui plan 

de învățământ aprobat de Senatul UAV. Planul cuprinde un semestru cu o durată de 12 

săptămâni. 

În primul semenstrul, pe lângă disciplinele fundamentale se studiază și două discipline 

opționale, la alegere, care asigură tuturor doctoranzilor o viziune unitară în abordarea 

cercetării științifice specifice domeniului teologie și, respectiv, aptitidini de management al 

proiectelor de cercetare științifică. Aceste discipline sunt: 

- Problematica cunoașterii teologice în contemporaneitate; 

- Dezvoltarea doctrinei trinitare la Părinții răsăriteni; 

- Regimul sinodalității după legislația canonică a Bisericii. 

Semestrul al II-lea al primului an este și o perioadă de intensă cercetare bibliografică 

în domeniul științific de doctorat, finalizată prin elaborarea Proiectului de Cercetare 

Științifică, care se susține la sfârșitul semestrului. 
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Programul de cercetare științifică  este organizat individual pentru fiecare doctorand 

în domeniul de doctorat în care s-a înmatriculat. 

Rezultatele intermediare ale programului de cercetare științifică sunt prezentate de 

doctorand prin trei rapoarte de cercetare susținute public și evaluate în semestrele 3, 4 și 5 

din cadrul ciclului de studii doctorale. În semestele 5 și 6 din cadrul studiilor universitare 

doctorale, studentul-doctorand finalizează teza, o susține în departament (comisia de 

apreciere) și apoi public. Evaluarea tezei se face de către o comisie propusă de coordonatorul 

de doctorat, avizată de Directorul Școlii Doctorale și aprobată de Senatul UAV. 

Conferirea titlului de doctor se face prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, la 

propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare. 

 

2. Obiectivele majore privind reorganizarea Studiilor Universitare de 

Doctorat – Teologie 

 

 Obiectivele strategice din cadrul planului managerial al Şcolii doctorale converg cu 

obiectivele generale menţionate în cadrul PSG-SD. Planul managerial al Şcolii doctorale îşi 

propune să materializeze ţintele specifice propuse pentru intervalul de timp 2016-2020. 

Acestea sunt: 

 

 Reorganizarea Şcolii doctorale (SD) în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

 Asigurarea resurselor necesare SUD; 

 Normarea corespunzătoare a activităţilor desfăşurate în cadrul SUD; 

 Consolidarea activităţii de Cercetare în cadrul SUD; 

 Stimularea personalului implicat în desfăşurarea SUD; 

 Raportarea corespunzătoare şi publicarea rezultatelor activităţii desfăşurate în 

cadrul SUD; 

 Promovarea adecvată şi creşterea vizibilităţii SD; 

 Stabilirea de parteneriate strategice. 
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Prin obiective amintite mai sus, se va urmări: 

 

 Ridicarea nivelului de clasificare instituţională a UAV Arad; 

 Revitalizarea SD, care stagnează în momentul de faţă datorită constrângerilor 

legate de vârsta conducătorilor de doctorat; 

 Creşterea numărului de conducători de doctorat; 

 Creşterea numărului de studenţi-doctoranzi; 

 Motivarea şi recompensarea corespunzătoare a personalului implicat în SUD; 

 Dezvoltarea de programe de doctorat în co-tutelă alături de specialişti de 

marcă din cadrul universităţilor de renume naţionale şi internaţionale; 

 Micşorarea nivelului de birocraţie şi fluidizarea procedurilor operaţionale 

specifice SUD; 

 Creşterea prestigiului UAV Arad ca IOSUD şi promovarea corespunzătoare la 

nivel naţional şi internaţional. 

3. Reorganizarea Şcolii Doctorale 

 

 Reorganizarea SD, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va cuprinde 

următoarele aspecte: 

 

1) Înfiinţarea structurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, după cum urmează: 

 

 Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat; 

 Consiliul Şcolii Doctorale. 

2) Analiza modului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, în 

vederea conformării la prevederile LEN şi COD: 

 

 Analiza criteriilor de selecţie, admiterea şi angajarea în programele de 

studii universitare de doctorat; 

 Analiza structurii actuale şi a modului de desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat; 

 Analiza oportunităţii disciplinelor opţionale studiate în momentul de 

faţă: 

3) Evaluarea internă a performanţelor conducătorilor de doctorat şi a SD în ansamblu; 
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4) Conţinutul şi finalizarea programelor de studii universitare de doctorat: 

 

 

 Analiza programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 

 Analiza programului de cercetare ştiinţifică; 

 Analiza modului de realizare actual al tezei de doctorat şi de finalizare 

a studiilor universitare de doctorat; 

5) Analiza drepturilor şi a obligaţiilor studentului-doctorand; 

 

6) Analiza drepturilor şi a obligaţiilor conducătorului de doctorat; 

 

 

7) Normarea corespunzătoare a activităţilor de conducere şi de îndrumare a SUD, 

prin comenzi ale SD către departamentele UAV Arad; 

 

8) Realizarea proiectului de buget al SD şi analiza eficienţei economico-financiare a 

modului de organizare a SUD; elaborarea de propuneri şi implementarea acestora 

privind creşterea eficienţei SD. 

 

 

9) Analiza structurilor actuale şi a dotărilor actuale ale SD şi elaborarea de propuneri 

privind optimizarea acestora. 

 

4. Asigurarea resurselor financiare necesare organizării SUD-T 

 

Resursele financiare necesare pentru organizarea corespunzătoare a SUD-T se vor 

structura în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi vor cuprinde următoarele categorii 

de cheltuieli: 

 

 Bursa studentului doctorand; 

 Salarizarea conducătorilor de doctorat; 

 Salarizarea membrilor comisiei de îndrumare; 

 Program de pregătire bazat pe studii avansate; 

 Program de pregătire suplimentar; 

 Fonduri pentru cercetare. 
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În vederea stabilirii necesarului corect de finanţare, SD va desfăşura următoarele 

activităţi: 

 Va analiza modul de normare actual al activităţii de conducere de doctorat şi 

va propune, dacă este cazul, restructurarea acesteia, în vederea încadrării în 

bugetul real de timp alocat dar şi în sumele disponibile pentru finanţare SUD-

T; 

 Va întocmi în fiecare an bugetul de venituri şi cheltuieli al SD şi va propune 

aprobarea acestuia de către senatul UAV. 

În vederea mobilizării resurselor financiare pentru desfăşurarea corespunzătoare a 

SUD-T, UAV prin SD vor utiliza diverse surse de finanţare posibile:  

 

 Finanţarea de bază; 

 Realizarea de activitate de cercetare pe bază de contract care să co-finanţeze 

activităţi desfăşurate în cadrul SUD-T; 

 Accesarea de programe de finanţare specifice domeniului de Teologie, care să 

contribuie la asigurarea resurselor necesare desfăşurării SUD-T; 

 Alte surse care pot fi atrase. 

SD va utiliza cota de regie pentru susţinerea şi implementarea activităţii desfăşurate în 

cadrul SUD-T prin:  

 

 Asigurarea mijloacelor financiare necesare multiplicării tezelor de doctorat şi a 

rezumatelor tezelor de doctorat; 

 Asigurarea plăţii salariilor şi a cheltuielilor de deplasare şi diurna pentru 

membrii comisiei de doctorat; 

 Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea de simpozioane, 

conferinţe, seminarii şi workshopuri ale SD; 

 Susţinerea publicării de articole elaborate de către studenţii-doctoranzi în 

revistele de specialitate; 

 Alte activităţi specifice SD care necesită suport financiar ce poate asigura 

succesul realizării programelor de doctorat. 

5. Consolidarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în cadrul Studiilor 

Universitare de Doctorat – Teologie 

 

 SUD-T reprezintă una din sursele importante ale activităţii de cercetare ştiinţifică 

desfăşurate în cadrul UAV Arad.  
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În vederea întăririi activităţii de cercetare desfăşurate în cadrul programelor de 

doctorat se vor avea în vedere următoarele măsuri: 

 

 UAV Arad va sprijini creşterea numărului de îndrumători de doctorat abilitaţi 

şi va susţine menţinerea şi dezvoltarea SD, 

 Centrele de cercetare din cadrul UAV Arad va sprijini SD prin punerea la 

dispoziţie a infrastructurii de cercetare pentru realizarea cercetărilor necesare 

în cadrul SUD-T; 

 Conducătorii de doctorat se vor afilia centrului de cercetare de la Facultatea de 

Teologie şi vor raporta activitatea specifică doctoratului prin intermediul 

centrului de cercetare; 

 Studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat vor publica articole ştiinţifice 

şi vor raporta aceste articole în numele centrului de cercetare din care 

îndrumătorii de doctorat fac parte; 

 În măsura disponibilităţii, centrul de cercetare poate finanţa activitatea de 

cercetare desfăşurată în cadrul SUD-T dar şi activităţi adiacente precum 

participarea la manifestări ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi în situaţia 

susţinerii de articole ştiinţifice. 

6. Normarea corespunzătoare a activităţii desfăşurate în cadrul Studiilor 

Universitare de Doctorat 

 

Statul de Funcţiuni al Şcolii Doctorale, Domeniu: Teologie, se va materializa prin 

comenzi de normare ce se vor adresa Departamentului de Discipline Teologice care are în 

componenţa sa conducători ştiinţifici de doctorat. Comenzile de normare vor cuprinde 

activităţile specifice SUD, după cum urmează: 

 Normarea activităţilor de conducere de doctorat (aplicabilă conducătorilor de 

doctorat); 

 Normarea activităţilor de îndrumare de doctorat (aplicabilă membrilor comisiei 

de îndrumare). 

Norma fiecărui conducător de doctorat dar şi a membrilor comisiilor de îndrumare este 

compusă din activităţi conforme cu legea Educaţiei naţionale, Codul Studiilor Universitare de 

Doctorat şi cu Statutul Cadrelor Didactice al UAV. 

 Numărul de ore convenţionale pentru fiecare categorie de activităţi, de conducere sau 

de îndrumare, se va stabili prin Regulamentul Şcolii Doctorale, domeniul Teologie, pe baza 

unei analize la nivelul CSD cu avizul Consiliului de Administraţie al UAV şi cu aprobarea 

Senatului UAV. Criteriile care se vor avea în vedere vor fi: 

 Numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate coordona un conducător de 

doctorat; 
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 Numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate îndruma un membru dintr-o 

comisie de doctorat; 

 Bugetul alocat pentru salarizarea conducătorului de doctorat; 

 Bugetul alocat pentru salarizarea membrilor comisiei de îndrumare; 

 Complementaritatea cu alte activităţi profesionale, didactice şi de cercetare 

desfăşurate de către conducătorii de doctorat. 

7. Stimularea personalului implicat în derularea Studiilor Universitare de 

Doctorat-Teologie  

 

Personalul implicat în desfăşurarea SUD-T va beneficia de recunoaştere şi sprijin din 

partea UAV Arad şi va fi stimulat prin: 

 

 Încadrarea corespunzătoare a activităţilor de conducere şi îndrumare a SUD-T 

în statele de funcţiuni, realizând în acest fel recunoaşterea muncii depuse şi a 

contribuţiilor la dezvoltarea SUD-T a UAV Arad; 

 Recunoaşterea meritelor în cadrul UAV Arad şi vizualizarea acestora în 

materiale promoţionale şi pe site-ul SD dar şi pe site-ul centrului de cercetare, 

departamentului şi facultăţii şi UAV Arad; 

 Posibilitatea asigurării cheltuielilor de participare la manifestări naţionale şi 

internaţionale din cota de regie alocată SD, cu aprobarea conducătorilor de 

doctorat şi a CSD; 

 Posibilitatea asigurării cheltuielilor necesare pentru organizarea de conferinţe, 

seminarii şi workshopuri; 

 Susţinerea publicării de articole ştiinţifice elaborate de către studenţii-

doctoranzi în reviste cotate în bazele de date sau în alte publicaţii naţionale şi 

internaţionale: 

 8. Publicarea rezultatelor activităţii desfăşurate în cadrul Studiilor Universitare 

de Doctorat – Teologie 

 

 Raportarea precum şi diseminarea şi popularizarea rezultatelor SUD-T reprezintă o 

activitate obligatorie pentru studenţii-doctoranzi. În vederea dezvoltării acestei activităţi se 

vor adopta următoarele măsuri: 

 Studenţii-doctoranzi vor avea obligaţia de a publica minim două articole 

ştiinţifice pe an, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a Şcolii Doctorale de Teologie; face excepţie primul an din cadrul programului 
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de doctorat în care sunt prevăzute activităţi de pregătire suplimentară şi de 

pregătire avansată; 

 Şcoala Doctorală (SD) va centraliza activitatea de publicare a articolelor 

rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul SUD-T; studenţii- 

doctoranzi au obligaţia de a transmite toate informaţiile conducătorului de 

doctorat şi CSD; 

 SD va restructura site-ul propriu în conformitate cu cerinţele legale în vigoare; 

pe site vor fi prezentate lista publicaţiilor ştiinţifice şi rezumatele acestora 

realizate de către studenţii-doctoranzi precum şi oportunităţile de publicare în 

cadrul manifestărilor ştiinţifice viitoare; 

 SD va asigura publicarea pe site-ul propriu a rezultatelor tezelor de doctorat 

realizate de către studenţii-doctoranzi; 

 SD va centraliza participarea la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice a 

studenţilor doctoranzi, pe baza raportării acestora; 

 SD are responsabilitatea actualizării informaţiilor prezentate în site-ul propriu. 

 

9. Promovarea şi creşterea vizibilităţii Şcolii Doctorale 

 

Activităţile de marketing şi promovare contribuie la vizibilitatea SUD-T realizate în 

cadrul UAV Arad şi implicit la dezvoltarea acestora. 

SD va fi responsabilă pentru realizarea activităţilor de marketing, promovare şi 

creştere a vizibilităţii SUD-T. Măsurile avute în vedere sunt: 

a) Realizarea unui site al SD atractiv care, în conformitate cu prevederile legale, 

să prezinte  următoarele informaţii: 

 regulamentul SD; 

 informaţii privind posturile vacante pentru studenţii-doctoranzi; 

 informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; 

 informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor 

doctorale; 

 informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de 

doctorat; 

 informaţii privind modul de admitere la SD; 

 informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor 

suportate de studentul-doctorand; 
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 modelul contractului-cadru de studii doctorale; 

 informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe 

care îi coordonează, care includ cel puţin lista publicaţiilor  acestora; 

 informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale 

conducătorilor de doctorat; 

 informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standardele de elaborare, 

proceduri şi criterii de evaluare a acestora; 

 rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, 

precum şi data, ora şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 

20 zile înaintea susţinerii acestora; 

 adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe 

un site administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

b) Prezentarea şi actualizarea permanentă a realizărilor în domeniul SUD-T pe site-ul 

SD; 

c) Participarea la târguri, expoziţii şi alte manifestări naţionale şi internaţionale 

specifice SUD-T prin care să prezinte capacităţile şi realizările SD-UAV Arad; 

d) Realizarea de materiale promoţionale şi difuzarea acestora; 

e) Publicarea de articole în presă de prezentare a capacităţilor şi realizărilor UAV Arad 

în domeniul Cercetării; 

f) Identificarea şi facilitarea de contacte naţionale şi internaţionale cu alte IOSUD şi 

SD; 

g) Realizarea de interviuri radiofonice şi de televiziune, în care să se prezinte 

activitatea SD; 

h) Prezentarea tuturor conducătorilor de doctorat pe site-ul SD, incluzând CV, 

referinţe, articole publicate, preocupări anterioare, actuale şi de viitor; 

i) Prezentarea tuturor studenţilor-doctoranzi pe site-ul SD, incluzând CV, referinţe, 

articole publicate, preocupări anterioare, actuale şi de viitor; 

j) Realizarea de filme scurte promoţionale care să prezinte capacităţile, laboratoarele, 

dar şi realizările studenţilor-doctoranzi şi integrarea acestora pe site-ul SD; 

k) Promovarea SD prin intermediul Simpozionului internaţional organizat tot la doi 

ani de către UAV Arad. 

 

  

 

10. Parteneriate strategice în vederea dezvoltării Studiilor Universitare de Doctorat 

 

 Importanţa realizării de parteneriate strategice în vederea dezvoltării SUD-T este 

foarte mare. Se vor urmări cu precădere următoarele măsuri: 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

310130 Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 2929 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 SD prin intermediul CSD va coordona activitatea de dezvoltare a 

parteneriatelor strategice în domeniul SUD-T; 

 SD este responsabilă de dezvoltarea relaţiilor naţionale şi internaţionale 

cu alte IOSUD şi alte SD; 

 SD va realiza o listă cu instituţiile cu care UAV Arad a stabilit până în 

momentul de faţă parteneriate strategice de succes; acestor instituţii li 

se vor transmite regulat materiale promoţionale în ceea ce priveşte 

SUD-T; 

 Parteneriatele strategice cu IOSUD de prestigiu la nivel naţional şi 

internaţional vor fi prezentate în detaliu, după acordării binecuvântării, 

pe site-ul SD; 

 Invitarea de personalităţi care să dezvolte programe doctorale în co-

tutelă alături de conducătorii de doctorat din cadrul UAV Arad; 

 SD prin intermediul CSD va desfăşura activităţi de lobby faţă de 

instituţii naţionale şi internaţionale în vederea stabilirii de parteneriate 

reciproc avantajoase, în vederea dezvoltării SUD-T. 
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TEMELE TEZELOR DE DOCTORAT SUSŢINUTE 

DOMENIUL FILOLOGIE 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Titlul tezei de doctorat Anul 

susţinerii 

Coordonatorul ştiinţific 

1. Paul Bianca 

Felicia 

Subordonarea în limba 

română contemporană 

 

2010 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

2. Redeş 

Simona 

Abordarea contrastivă a 

substantivului în limba 

română şi limba engleză 

 

2010 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

3. Goron 

(Margan) 

Emanuela 

Abordarea contrastivă a 

verbului în limbile română şi 

engleză 

 

2011 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

4. Nemţuţ 

Paula Alina 

Laura 

Modurile nepersonale ale 

verbului în limba română 

contemporană 

 

2011 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

5. Pădurean 

Alina 

Nicoleta 

Abordarea contrastivă a 

substantivului în limba 

română şi în limba germană 

 

2011 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

6. Oniţă Adina Aspecte contrastive ale 

verbului în limba română şi 

în limba germană 

 

2011 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

7. Schweiger 

(Măduţa) 

Gyongyver 

Complementele 

necircumstanţiale în limba 

română comtemporană 

 

2012 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

8. Şipoş 

(Stoenescu) 

Anca 

Patricia 

Predicatul şi predicaţia în 

lmba română contemporană 

 

2012 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

9. Zah Maria 

Emanuela 

Împrumuturile în limba 

română contemporană. 

Calcul lingvistic 

2012 Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

10. Şerban 

Laura Adela 

Neologismele în presa 

română actuală 

2013 Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

11. Velovan 

(Vorindan) 

Codruţa  

Abordarea contrastivă a 

adjectivului în limbile 

română şi germană 

 

2013 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 
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12. Popa 

(Lucaciu) 

Nicoleta 

Marina 

Conectorii gramaticali şi 

pragmatici ai raportului de 

coordonare în limba română 

actuală 

 

2013 

 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

13. Brade Diana Poezia  vizuală şi 

concretizările sale istorice 

2014 Prof. univ. dr. Ionel 

Funeriu 

14. Sava 

Alexandru 

Toma 

Canonul literar britanic în 

curricula academică 

românească 

 

2014 

Prof. univ. dr. Ionel 

Funeriu 

15. Cociuba 

Ancuţa 

Margareta 

Complementul circumstanţial 

în limba română actuală 

 

2014 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

16. Gorcea 

Adela 

Cristiana 

Valori documentare în 

scrierile lui Ioan Slavici 

 

2015 

Prof. univ. dr. Ionel 

Funeriu 

17. Lari 

(Bicăzan) 

Floarea-

Rodica 

Tendinţe şi evoluţii ale 

poeziei religioase în perioada 

interbelică şi contemporană 

 

2015 

Prof. univ. dr. Ionel 

Funeriu 

18. Corla (Hanţ) 

Cristina 

Prepoziţia şi grupul 

prepoziţional în limba 

română actuală 

 

2016 

Prof. univ. dr. Lizica 

Mihuţ 

19. Ando 

Andrei 

Pamfil Şeicaru. Autor şi 

personaj literar 

2016 Prof. univ. dr. Ionel 

Funeriu 

 

20 

Dumitrache 

Nicoleta 

Alina 

Ipostazele feminităţii în opera 

lui Mircea Eliade 

 

2016 

Prof. univ. dr. Ionel 

Funeriu 

 

21 

Ando Andrei Pamfil Șeicaru. Autor și 

personaj literar 

 

2016 

Prof. univ. dr. 

Ionel Funeriu 

 

22 

Marcu Oniga 

Roxana Alina 

Categoria gramaticală a 

intensității în limba română 

actuală 

 

2016 

Prof. univ. dr. 

Lizica Mihuţ 

 

23 

Copăceanu 

Monica Dana 

Corina 

Câmpul lexico- semantic al 

verbelor onomatopeice în 

limba română actuală 

 

2016 

Prof. univ. dr. 

Lizica Mihuţ 
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24 

Achim Diana 

Otilia 

Ipostaze ale naratarului în 

discursul narativ literar 

 

2016 

Prof. univ. dr. 

Ionel Funeriu 

 

 

25 

 

Drăgan 

Daniela Lucia 

Imagini ale femininului 

tradițional în proza 

ardelenească.( Ioan Slavici, 

Liviu Rebreanu, Ion 

Agârbiceanu) 

 

 

2016 

 

 

Prof. univ. dr. 

Ionel Funeriu 

 

26 

Petrescu 

Anca Liliana 

Timpul și aspectul verbului în 

limba română 

2017 Prof. univ. dr. 

Lizica Mihuţ 
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TEMELE TEZELOR DE DOCTORAT SUSŢINUTE 

DOMENIUL TEOLOGIE 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Titlul tezei de 

doctorat 

Specializarea Anul 

susţinerii 

Coordonatorul 

ştiinţific 

 

 

1. 

 

Adam 

Alexandru 

Dan 

Conceptul de 

persoană la Pr. 

Dumitru Stăniloae 

şi relevanţa 

acestuia în 

contemporaneitate 

 

 

Teologie 

Dogmatică 

 

 

2014 

 

 

Pr. prof. univ. dr.  

Ioan Tulcan 

 

 

2. 

 

Fibişan 

Răzvan 

Emanuel 

Valoarea tradiţiei 

ortodoxe în 

perspectivă 

ecumenică în 

gândirea Pr. prof. 

Dr. Ion Bria 

 

 

Teologie 

Dogmatică 

 

 

2015 

 

 

Pr. prof. univ. dr.  

Ioan Tulcan 

 

 

3. 

 

 

Martiniuc 

Ionel Mugurel 

Biserica Ortodoxă 

din Bucovina în 

perioada 

stăpânirii 

habsburgice 

(1774-1918. Studiu 

istoric canonic 

 

 

Drept 

bisericesc 

 

 

 

2016 

 

 

Pr. prof. univ. dr. 

Constantin Rus 

 

 

4. 

 

 

Ruşeţ Răzvan-

Dumitru 

Instanţele de 

judecată ale 

Patriarhiei 

Române în secolul 

al XX-lea. Studiu 

canonic 

 

 

Drept 

bisericesc 

 

 

 

2016 

 

 

Pr. prof. univ. dr. 

Constantin Rus 
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5. 

 

 

 

Iovan Marius 

Profesor Doctor 

Iorgu D. Ivan și 

opera sa canonică. 

O evaluare 

canonică a 

contribuției sale la 

sistematizarea 

Dreptului 

bisericesc 

 

 

Drept 

bisericesc 

 

 

 

2016 

 

 

 

Pr. prof. univ. dr. Ioan 

Tulcan 

 

 

 

6. 

 

 

 

Orădan Paul 

Sebastian 

Nichifor Crainic și 

Dumitru 

Stăniloae- 

relevanța Misticii 

în Înnoirea 

Dogmaticii 

Ortodoxe din 

Romania în sec. al 

XX lea 

 

 

Teologie 

dogmatică 

 

 

 

2016 

 

 

Pr. prof. univ. dr. 

Constantin Rus 

 

 

7. 

 

Perșa Răzvan 

Tudor 

Natura canoanelor 

și principiile de 

interpretare a lor 

în dreptul canonic 

ortodox al 

secolelor XIX-XX 

 

Drept 

bisericesc 

 

 

2017 

 

 

Pr. prof. univ. dr. 

Constantin Rus 

 

 

 

8. 

 

 

Românu  

 

Vicențiu Ilie 

Centralitatea lui 

Iisus Hristos, 

Dumnezeul-om, în 

gândirea 

dogmatică a 

părintelui Iustin 

Popovici 

 

 

Teologie 

dogmatică 

 

 

 

 

2017 

 

 

Pr. prof. univ. dr.  

 

Cristinel Ioja 

 

9. 

Stoienescu 

Ioan 

Alexandru 

Revelație și istorie 

în gândirea 

Sfântului Maxim 

Mărturisitorul 

Teologie 

dogmatică 

 

2017 

 

Pr. prof. univ. dr. 

Cristinel Ioja 

 

 

10. 

 

 

Achim Alin 

Nicușor 

Ontologie și 

Personalism în 

teologia părintelui 

Dumitru Stăniloae 

și a profesorului 

Christos Yannaras 

 

Teologie 

dogmatică 

 

 

2017 

 

Pr. prof. univ. dr. 

 Ioan Tulcan 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

310130 Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 2929 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

11. 

 

Rădulescu 

Cristian 

Teologie și 

Biserica în 

conceptia 

profesorului dr. 

Nicolae Chițescu 

 

Teologie 

dogmatică 

 

2017 

 

Pr. prof. univ. dr. Ioan 

Tulcan 

 

 

12. 

 

 

Geoldeș Ioan 

Veniamin 

Taina bisericii și 

implicațiile 

sacramentale în 

cadrul dialogului 

teologic dintre 

Biserica Ortodoxă 

și Biserica 

Romano Catolică 

 

 

Teologie 

dogmatică 

 

 

 

2017 

 

 

 

Pr. prof. univ. dr. Ioan 

Tulcan 

 

 

13. 

 

 

Lazar Ioan 

Gneoseologia 

ortodoxă ca 

experiență a lui 

Hristos cel Înviat 

în textele liturgice 

ale Penticostarului 

 

Teologie 

dogmatică 

 

 

2017 

 

 

Pr. prof. univ. dr. Ioan 

Tulcan 
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METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

CONCURSULUI DE ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

DOMENIUL TEOLOGIE 

 

  Prezenta metodologie a fost elaborat pe baza următoarelor acte normative:  

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

(art. 142, 145, 158, 160, 163, 199, 200 şi 277);  

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul 

universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul 

de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor 

care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru 

învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite 

în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 580/09.07.2014 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii 

instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi 

aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă 

înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, cu 

modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 3107 din 

27.01.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 

universitar 2016-2017; 

- Adresa Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 9291/ 19.06.2015 prin 

care sunt avizate criteriile specifice pentru domeniul TEOLOGIE în conformitate 

cu Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (HS 337/2010; 

3970/ 2012; 358/2015) 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat din 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

 Admiterea în cadrul Şcolii Doctorale în Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie a 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, se face în baza metodologiei proprii de admitere.  
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 Şcoala Doctorală în Teologie, scoate la concurs locuri la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, finanţate de la buget şi cu taxă. Locurile scoase la concurs pe domenii de doctorat 

se afişează pe site-ul universităţii şi la sediul facultăţii. 

 Cetăţenii români şi străini care doresc să urmeze doctoratul la I.O.S.U.D. Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe.  

 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile 

de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv 

în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

 Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate 

ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi 

ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia. 

 La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, 

cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform 

metodologiilor de şcolarizare în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a românilor 

de pretutindeni, după caz. 

        Programele de DOCTORAT (6 semestre): 

1. Teologie Dogmatică (coordonatori: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan şi Pr. Prof. dr. Cristinel 

Ioja) 

2. Drept bisericesc (coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus) 

3. Teologie Morală  și Spiritualitate Ortodoxă ( coordonator pr. prof. univ. dr. Vasile 

Vlad) 

Admiterea candidaţilor se face, pe baza documentelor cerute de Anexa 1. 

1. Condiţii obligatorii pentru înscrierea la concurs: 

 La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului 

Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie 

Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică (cf. 

Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care 

„aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat 

teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor 

legale”). 

 Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se 

înscrie la concursul de admitere pentru programele de masterat şi doctorat, 

se vor urma îndrumările Sfântului Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care 

reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de „candidat la admitere” în 
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Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele documente: avizele: 1. 

cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale pentru care 

se optează şi acordurile: Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României. 

2. Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a 

cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: media ciclului de 

licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + media de licenţă)/ 5] în pondere de 

70% si media ciclului de master[(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie)/3] în pondere 

de 30% ≥ 8,51. 

3. Depunerea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică eliberat 

de Departamentul de limbi moderne al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad sau al 

altor universităţi acreditate. Sunt valabile, de asemenea, certificatele cu recunoaştere 

internaţională. 

NB: Pentru situaţiile speciale ale celor care aparţin altor culte şi care doresc să se înscrie la 

concursul de admitere pentru programele de doctorat, se vor urma îndrumările Sfântului 

Sinod (Hot. Nr. 358/13.02.2015), care reglementează modalitatea de obţinere a calităţii de 

„candidat la admitere” în Facultăţile de Teologie Ortodoxă, prin următoarele 

documente: avizele: 1. cultului de provenienţă, 2. Consiliului Facultăţii/ Şcolii doctorale 

pentru care se optează şi acordurile: 1. Arhiepiscopului Aradului, 2. Patriarhului României. 

1. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora 

desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii/ facultăţii şi la sediul 

facultăţii. 

          Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe: 

1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi candidaţii înscrişi 

la toate Programe de doctorat, după tematica alăturată (Anexa 4). 

2. probă orală – tip interviu – la disciplina Programului de doctorat pentru care a optat 

candidatul, după tematica alăturată (Anexa 4 a/b). 

Nota minimă de promovare la fiecare dintre aceste probe este de 8,00. 

Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de examen. 

Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note între 10 şi 

1, trecute în procesul verbal de examen. Nota la examenul de admitere se calculează ca medie 

a notelor date de membrii comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 

(opt). 
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Programare calendaristică 2017: 

          Sesiunea I – Programe de Doctorat 

Înscrieri la sediul Facultăţii (str. Academia Teologică nr. 9, tel 0257.285855): 04.09-

12.09.2017 

Proba scrisă (participă candidaţii de la toate programele): 15.09.2017, ora 9
00

 

Depunerea contestaţiilor: 15.09.2017 

Rezolvarea contestaţiilor: 18.09.2017 

Proba orală (susţinută pentru opţiunea de program aleasă de candidat): 18.09.2017 ora 9
00

. 

Afişarea rezultatelor finale: 18.09.2017 

Retragerea dosarelor pentru candidaţii nepromovaţi: 19.09.2017 
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ANEXA 1 

 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE  

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

 

1. Dosarul de înscriere la concursul de admitere la doctorat cuprinde următoarele 

documente: 

a. dosar plic; 

b. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere); 

c. acordul scris al conducătorului de doctorat; 

d. diploma de bacalaureat în original şi copie xerox; 

e. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi copie xerox; 

f. diploma de licenţă în original şi copie xerox; 

g. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi copie xerox; 

h. diploma de master în original şi copie xerox; 

i. foaia matricolă a studiilor de master în original şi xerox; 

j. pentru absolvenţii Seminariilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta 

acesteia în original şi copie; 

k. curriculum vitae și memoriu de activitate; 

l. certificat de naştere în copie; 

m. copie carte de identitate 

n. certificat sau adeverinţă de botez; 

o. certificat de căsătorie în copie; 

p. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a 

candidatului; 

q. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde 

provine candidatul (sau acordul din partea cultului); 
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r.  pentru absolvenţii altor culte sunt  necesare avizele: 1. din partea cultului de 

provenienţă; 2. din partea şcolii doctorale şi acordurile: 1. din partea 

Arhiepiscopiei Aradului; 2 din partea Patriarhului României. 

s. adeverinţă medicală – tip admitere facultate – cu analiza de sânge şi raze la 

plămâni; 

t. aviz psihologic; 

u. Certificat competente lingvistice 

v. 4 poze tip buletin color; 

w. taxa de înscriere: 100 lei  

x. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi. 

Candidaţii la doctorat sunt admişi, prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la 

probele examenului de admitere. 

 

2. Comisia de admitere se constituie din 3-5 membri, conform metodologiei. Din 

comisie fac parte conducătorii ştiinţifici de doctorat în domeniul Teologie din cadrul Şcolii 

doctorale.  

 

3. Concursul de admitere la doctorat se organizează în luna septembrie. Data şi ora 

desfăşurării concursului se afişează pe site-ul web al universităţii şi la sediul facultăţii.  

 Admiterea se face pe baza examenului ce constă în două probe 

1. proba scrisă la disciplina Teologie Dogmatică, pe care o susţin toţi 

candidaţii înscrişi la ambele Programe de doctorat, după tematica alăturată 

(Anexa 1). 

2. probă orală (tip interviu)/ scris la disciplina Programului de doctorat pentru 

care a optat candidatul, după tematica alăturată (Anexa 2). 

Nota minimă la aceste probe este de 8,00. 

 

Evaluarea cunoştinţelor se face prin media notelor acordate de membrii comisiei de 

examen. Fiecare membru al comisiei de examen va evalua cunoştinţele candidatului cu note 

între 10 şi 1 trecute în procesul verbal de examen.  

Nota la examenul de admitere se calculează ca medie a notelor date de membrii 

comisiei la cele două probe. Nota minimă de admitere este 8 (opt).  
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Admiterea pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxă se face strict în funcţie 

de numărul de locuri, de opţiunea candidaţilor şi de ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi având aceeaşi medie, se vor 

folosi criterii complementare de departajare stabilite de comisia de concurs pe baza lucrărilor 

publicate anterior de candidat, a mediilor de licenţă şi de masterat.  

Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către Rectorul 

Universităţii, iar înmatricularea candidaţilor admişi se face, de asemenea, prin decizia 

Rectorului până la data începerii anului universitar.  

 

II. REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR 

 

1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere a 

facultăţii se aduc la cunoştinţa publică prin afişare imediată la sediul facultăţii, la loc vizibil, 

menţionându-se data şi ora afişării. Se vor afişa şi pe site-ul facultăţii. 

2. Pentru cazurile în care se susţin probe scrise, până la această fază finală au loc 

următoarele faze intermediare: 

a. Pentru fiecare probă de concurs comisia de corectare, sub îndrumarea şefului 

disciplinei respective, va stabili un barem de corectare a probei. Baremul pentru 

fiecare disciplină de admitere se întocmeşte odată cu subiectele de concurs şi se 

afişează  împreună cu subiectele şi datele de admitere. 

b. Lucrările scrise ale candidaţilor vor fi verificate independent de două cadre didactice 

din Comisia de corectori. Notele sau punctajele vor fi consemnate în borderouri 

individuale, care se păstrează la nivelul Comisiei de admitere. Fiecare corector are 

acces numai la notele acordate de el însuşi. Dacă între notele acordate pe aceeaşi 

lucrare de către cei doi corectori nu sunt diferenţe mai mari de un punct şi dacă notele 

pe subiecte nu diferă cu mai mult de 1,50 puncte, atunci media aritmetică a notelor 

celor doi corectori constituie nota finală a lucrării. În caz contrar, lucrarea respectivă 

va fi încredinţată unui al treilea corector care, după corectarea acesteia (în întregime 

sau a subiectelor la care s-au constatat diferenţe) şi consultarea primilor doi corectori, 

va stabili nota finală a lucrării. În oricare dintre aceste situaţii nota finală va fi trecută 
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pe lucrare sub semnătura corectorilor sau a preşedintelui Comisiei de admitere pe 

facultate (înainte de deschiderea lucrărilor).  

c. Prelucrarea la calculator a notelor obţinute de candidaţi se va efectua după programe 

aprobate de Comisia de admitere.  

d. Media finală (generală) a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale (fără rotunjire) a notelor finale obţinute la toate probele de concurs şi 

menţionate în borderouri, respectiv şi pe lucrări, în cazul lucrărilor scrise.  

e. Absenţa candidatului la oricare dintre probele de concurs, atrage după sine eliminarea 

lui din concursul de admitere.  

f. Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate, se afişează la 

avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în 

regim fără taxă şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală (şi celelalte 

criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările 

concursului), ordonaţi alfabetic. Se va menţiona termenul şi locul de depunere a 

contestaţiilor.  

3. a). La probele scrise se pot depune contestaţii, indiferent de nota obţinută iniţial, în 

termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Rezultatul rezolvării contestaţiilor trebuie 

comunicat, prin afişare, în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a 

contestaţiilor. 

     b). La probele orale şi/sau practice nu se admit contestaţii. 

4. a. Soluţionarea contestaţiilor la fiecare concurs se va face de către o comisie formată 

din cel puţin două cadre didactice cu statut profesional recunoscut, altele decât corectorii 

iniţiali, de preferinţă cadre didactice de predare (lectori, conferenţiari, profesori). Componenţa 

comisiei este aprobată de Comisia de admitere. 

     b. Universitatea este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. 

Comisiile de admitere din facultăţi vor afişa la loc vizibil faptul că rezolvarea contestaţiilor 

este obiectul exclusiv al Universităţii. Contestaţiile depuse la organele ierarhic superioare nu 

vor mai constitui obiectul de analiză al forurilor respective, inclusiv Ministerul Educaţiei 

Naţionale, cu excepţia cazurilor când petenţii se referă explicit şi concret la încălcarea unor 
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prevederi ale regulamentului de concurs, precizate în Criteriile generale elaborate de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

      c. Condiţiile de rezolvare favorabilă a contestaţiilor sunt: 

o dacă nota iniţială este mai mică decât 9,00, după recorectare se modifică doar 

dacă diferenţa este mai mare de un punct;  

o dacă nota iniţială este mai mare decât 9,00, după recorectare se modifică doar 

dacă diferenţa este mai mare de 0,50%.  

5. În cazul în care una dintre condiţiile de mai sus este îndeplinită pentru o lucrare, 

comisia de rezolvare a contestaţiilor propune spre validare Comisiei de admitere noua medie a 

lucrării respective. Validarea modificării notei iniţiale a unei lucrări de către Comisia de 

admitere atrage după sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum şi 

aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaţilor în 

ordinea mediilor (folosind toate criteriile suplimentare specifice). Candidatul căruia i s-a 

admis contestaţia dobândeşte calitatea de student, dacă obţine media generală mai mare sau 

egală cu cea a ultimului candidat admis iniţial şi îndeplineşte condiţiile de departajare pentru 

candidatul admis pe ultimul loc, însă fără a se depăşi capacitatea de şcolarizare. Comisiile de 

admitere pe facultăţi vor instrui în detaliu colectivele de corectori şi vor atenţiona în mod 

deosebit asupra aspectului de suspiciune ce poate plana asupra facultăţii şi colectivului de 

cadre didactice în cazul admiterii contestaţiilor. 

6. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de 

admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, 

rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat decât prin 

mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor.  

 

Calendarul organizării admiterii pentru anul universitar 2017-2018 

Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Facultatea de Teologie   

Tel./fax: +40 (0) 257.285855, Str. Academia Teologică nr. 9, Arad, România  

Email: scoaladoctoralauav@yahoo.com  

 

mailto:scoaladoctoralauav@yahoo.com
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Perioada înscrierii: 04-12 septembrie 2017, între orele 9.00-13.00.   

Locul înscrierii : la secretariatul Facultăţii de Teologie     

 

Pe coperta dosarului plic se vor menţiona următoarele :  

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" ARAD  

Domeniul fundamental: TEOLOGIE  

Domeniul de doctorat: TEOLOGIE DOGMATICĂ/ DREPT CANONIC ORTODOX  

Numele conducătorului de doctorat: Prof. univ. dr. …………………………….  

Numele, iniţiala tatălui, prenumele (cu majuscule): ………………………  

Numele de căsătorie (dacă este cazul).  

CNP …………………………………………….  

Numărul de telefon ……………………………………………..  

Adresa de e-mail ……………………………………....  
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ANEXA 2 

 

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ, SCRIS 

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ 

ANUL UNIVERSITAR 2017   

 

1. Revelaţia dumnezeiască şi importanța ei pentru Teologia Ortodoxă 

2. Relaţia dintre om și cosmos în Teologia Ortodoxă 

3. Dogma Sfintei Treimi. Argumentare biblică şi patristică. 

4. Dogma de la Calcedon şi importanţa acesteia pentru hristologia ortodoxă. 

5. Aspecte esenţiale ale eshatologiei ortodoxe. 

6. Aspecte teologice reflectate în Tratatele de Dogmatică Ortodoxă din România în a 

doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea. 

 

Bibliografie 

1. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a 

II-a, Bucureşti, 1996, 1997. 

2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992. 

3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993. 

4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991. 

5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în Ortodoxia, anul XXII (1970, 

nr. 4, p. 501-516. 

6. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a 

II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005. 

7. Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008. 

8. Pr. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999. 

9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009. 

10. Pr. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema 

intercomuniunii, ăn Ortodoxia, anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras). 

11. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească 

contemporană, Arad, 2010. 

12. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă 

Răducă, Bucureşti, 1993. 
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13. George Florovsky, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. 

Mândrilă, Bucureşti, 2005. 

14. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind 

aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. 

al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timişoara, 2008. 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ 

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ 

AN UNIVERSITAR 2017   

 

 

1. Cunoaşterea catafatică şi apofatică a lui Dumnezeu în teologia ortodoxă. 

2. Raţionalitatea creaţiei şi unitatea ei în Logosul divin după Sfântul Maxim 

Mărturisitorul. 

3. Trăsăturile fundamentale ale antropologiei ortodoxe în gândirea Pr. Prof. Dumitru 

Stăniloae. 

4. Aspectele esenţiale ale răscumpărării omului în Hristos din perspectivă 

interconfesională. 

5. Biserica, Scriptura şi Tradiţia. Legătura dintre ele: aspecte interconfesionale. 

6. Sfintele taine în viaţa Bisericii. 

 

Bibliografie 
1. Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a 

II-a, Bucureşti, 1996, 1997. 

2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992. 

3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993. 

4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991. 

5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în Ortodoxia, anul XXII (1970, 

nr. 4, p. 501-516. 

6. Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a 

II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005. 

7. Pr. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008. 

8. Pr. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999. 

9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009. 

10. Pr. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema 

intercomuniunii, ăn Ortodoxia, anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras). 

11. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească 

contemporană, Arad, 2010. 
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12. Vladimir Losskz, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă 

Răducă, Bucureşti, 1993. 

13. George Florovskz, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. 

Mândrilă, Bucureşti, 2005. 

14. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind 

aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. 

al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timişoara, 2008. 

 

 

 

 

ANEXA 4 

 

TEMELE LA DREPT BISERICESC 

PENTRU ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ 

AN UNIVERSITAR  2017 

 
1. Principiile canonice fundamentale de organizare a Bisericii 

2. Norme canonice privind administrarea puterii învăţătoreşti 

3. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului 

4. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Mirungerii 

5. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Euharistiei 

6. Despre autonomia bisericească 

7. Despre autocefalia bisericească 

 

Bibliografie 

1. Arhid. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie 

bisericească, vol. I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990. 

2. Idem, Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie şi cununie, în ”Studii 

Teologice”, anul XLIV (1992), nr. 1-2, p. 17-31. 

3. Idem, Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română. Studiu istorico-

canonic, teză de doctorat, Sibiu, 1969; sau vol. ”Din istoria dreptului românesc. I. 

Dreptul scris, Sibiu, 1993. 

4. Pr. Prof. dr. Liviu Stan, Obârşia şi dezvoltarea istorică a dreptului bisericesc, în 

”Mitropolia Olteniei”, anul XX (1968), nr. 1-2, p. 3-11. 

5. Idem, Biserica şi dreptul, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VIII (1956), nr. 4, p. 482-

489. 

6. Idem, Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul arhipăstoririi 

Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, în ”Ortodoxia”, anul XXI (1968), nr. 2, 

p. 267-296. 

7. Idem, Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică, în ”Mitropolia Olteniei”, 

anul VI (1954), nr. 10-12, p. 598-617. 
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8. Prof. dr. Iorgu D. Ivan, Importanţa principiilor fundamentale canonice de 

organizaţie şi administraţie a Bisericii, în ”Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul 

XLV (1969), nr. 3-4, p. 155-165. 

9. Pr. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Norme canonice referitoare la îndatorirea 

învăţătorească şi omiletică a preotului, în ”Mitropolia Banatului”, anul XXVIII 

(1983), nr. 3-4, p. 155-169. 

10. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a 

Botezului, în ”Ortodoxia”, anul XXXI (1979), nr. 3-4, p. 593-612. 

11. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfântului şi Marelui Mir 

pe teritoriul ţării noastre, expresie elocventă a autocefaliei Bisericii Ortodoxe 

Române de-a lungul secolelor, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul LVII 

(1981), nr. 1-3, p. 39-57. 

12. Idem, Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sfintei Euharistii, în 

„Glasul Bisericii”, anul XXXVIII (1979), nr. 7-8, p. 791-804. 

13. Prof. dr. Iorgu D. Ivan, Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie juridică a 

Statului, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul CI (1983), nr. 9-10, p. 732-755. 

14. Pr. Prof. dr. Liviu Stan, Despre autonomia bisericească, în „Studii Teologice”, 

anul X (1958), nr. 5-6, p. 376-393. 

15. Idem, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII (1956), nr. 3, p. 369-396. 

 

 

 

 

 

ANEXA 5 

 

 

TEMELE LA TEOLOGIE MORALĂ ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ 

EXAMEN ORAL 

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ 

AN UNIVERSITAR 2017 

 

1. Cadrele liturgice ale vieții morale: (Sărbătoarea, Integrarea liturgică, 
Încadrarea liturgică prin Ziua Duminicii, prin Ziua liturgică, prin Săptămâna 
liturgică, prin Anul liturgic); 

2. Rugăciunea – temeiul vieții religios-morale; 
3. Trăsăturile modernității în perspectiva teologiei morale. Viața duhovnicească 

în cadrele modernității târzii; 
4. Căderea în păcat – eșec existențial; 
5. Viața morală în condițiile existenței răului (originea și natura răului); 
6. Maica Domnului, izvor și model al vieții duhovnicești. 
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Bibliografie: 

1. BĂDESCU Ilie, Noologie. Cunoașterea ordinii spirituale a lumii. Sistem de 
sociologie noologică, Editura Valahia, Colecția Euxin, București, 2002. 

2. BĂNCILĂ Vasile, Duhul sărbătorii, Editura Anastasia, București, 1996. 
3. BERDIAEV Nikolai, Încercare de metafizică eshatologică. Act creator și 

obiectivare, traducere Stelian Lăcătuș, Editura Paideia, București, 1999; 
4. BUNGE, Gabriel, Practica rugăciunii personale după Tradiţia Sfinţilor Părinţi, 

trad. I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1996. 
5. CABASILA Nicolae, Despre viața în Hristos , traducere Teodor Bodogae, 

Editura I.B.M. al B.O.R., București, 1997. 
6. CONIARIS M. Anthony, Introducere în credința și viața Bisericii 

Ortodoxe, traducere Constantin Făgețan, Editura Sofia, București, 2001. 
7. CONSTANTIN Pavel, Problema răului la Fericitul Augustin, Editura Institutului 

Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996; 
8. COSTA DE BEAUREGARD, Marc Antoine, Rugaţi-vă neîncetat, trad. Rodica 

Buga, pr. Nicolai Buga, Edit. Institutul Biblic şi  de Misiune al  Bisericii  
Ortodoxe Române,  Bucureşti, 1998. 

9. DIONISIE Areopagitul, Despre numele divine, traducere Cicerone Iordăchescu 
și Teofil Simenschy, Editura Institutul European, Iași, 1993; 

10. EVDOKIMOV Paul, Înnoirea Spiaritului – Studii de spiritualitate, trad. 
Magdalena Mărculescu-Cojocea, ed. Pandora, Târgovişte, 

11. EVDOKIMOV Paul, Vârstele vieții spirituale, traducere Pr. Prof. Ioan Buga, 
Editura Christiana, București,1993. 

12. FELMY Karl Christian, Existenţă seculară şi viaţă liturgică, în vol. Editat de 
Picu Ocoleanu şi Radu Preda, Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la 
o Teologie socială ortodoxă, Edit. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007. 

13. KOYRÉ Alexandre, De la lumea închisă la universul infinit, traducere de Vasile 
Tonoiu, Editura Humanitas,Bucuresti, 1997 

14. LEMENI Adrian si Pr. Razvan IONESCU, Teologie ortodoxă și Știința, Editura 
I.B.M. al B.O.R., Bucuresti, 2007 

15. LEMENI Adrian, Sensul eshatologic al creației, Editura Asab, Bucuresti, 2004 
16. LOSKY Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile 

Raduca, Editura Anastasia, Bucuresti 
17. LOSSKY Vladimir, Introducere în Teologia Ortodoxă, traducere Lidia și Remus 

Rus, Editura Enciclopedică, București, 1993; 
18. MATSOUKAS Nikos, Teologie dogmatică și simbolică, IV: Demonologie, 

traducere Constantin Coman și Cristian-Emil Chivu, Editura Bizantină, 
București, 2002; 

19. MOLDOVAN Ilie, Calendarul viu – dialoguri euharistice între generații, Editura 
Reîntregirea, Alba Iulia, 2007. 

20. NAKAMURA Najime, Orient si Occident: o istorie comparată a ideilor, trad. 
Dinu Luca, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997 
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21. PATAPIEVICI Horia Roman, Omul recent. O critica a modernității din 
perspectiva întrebării «Ce se pierde atunci când ceva se câstiga?», Editura 
Humanitas, Bucuresti, 2001 

22. SCHMEMANN Alexander, Din apă și din Duh. Studiu liturgic al Botezului, 
traducere Pr. Prof. Ioan Buga, Editura Symbol, București, 1992. 

23. SCHMEMANN Alexander, Introducere în teologia liturgică, traducere Vasile 
Bârzul, Editura Sofia, București 2002. 

24. SCHMEMANN Alexander, Pentru viața lumii. Sacramentele și ortodoxia, trad. 
Aurel Jivi, Ed. I.B.M. al B.O.R., București, 2001. 

25. SCHMEMANN Alexander, Postul cel Mare, traducere Andreea Stroe și 
Laurențiu Constantin, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995. 

26. SCOOYANS Michel, Deriva ideologica și totalitară a 
neoliberalismului, traducere diac. Ioan I. Ica jr., învol. Gândirea socială a 
Bisericii, volum realizat si prezentat de Ioan I.Ica jr. si Germano Maroni, 
Editura Deisis, Sibiu, 2002 

27. SOFRONIE, arhim, Rugăciunea-experienţa vieţi veşnice, trad. Ioan I. Ică jr., 
Edit. Deisis, Sibiu, 1998. 

28. ŠPIDLÍK Tomáš, Spiritualitatea Răsăritului creștin II. Rugăciunea, traducere 
Ioan I Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998. 

29. TOYNBEE Arnold J., Sinteza asupra istoriei. Sinteza a volumelor VII-X, de D. 
C. Sowervell, trad. Dan A. Lazarescu, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997, p. 
208 

30. VASILE cel Mare, Că Dumnezeu nu este autor al relelor, în vol. Sfântul Vasile 
cel Mare, Omilii și cuvântări, traducere Dumitru Fecioru, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004; 

31. VATTIMO Gianni, Sfârsitul modernității, Editura Pontica, 1993 
32. VLAD Vasile, Asumarea (Post)modernității. Perspectivă teologică asupra 

istoriei, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010 
33. VLAD Vasile, Dimensiunea liturgica a vieții religios-morale Editura Universitații 

„Aurel Vlaicu”, Arad, 2009 
34. VLAD Vasile, Rugăciune și imaginație. Perspesctivă bisericească, Editura 

Renașterea, Cluj-Napoca, 2013 
35. VLAD Vasile, Temeiuri ale gândirii morale. Perspectivă teologică, Editura 

Astra Museum, Sibiu, 2016 
36. VLASCEANU Lazăr, Sociologie si modernitate. Tranziții spre modernitate 

reflexivă, Editura Polirom, Iasi, 2007 
37. VULCANESCU Mircea, Creștinul în lumea modernă, în volumul Gândirea 

socială a Bisericii, realizat si prezentat de Ioan I. Ica jr. si Germano Maroni, 
Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 72-93 

38. WEBER Max, Etica protestantă si spiritul capitalismului, traducere de Ihor 
Lemnij, Editura Humanitas,Bucuresti, 1993 

39. WURTZ Bruno, New Age. Paradigma holistă sau revrăjirea vărsătorului, ed. a 
II-a, Editura de Vest, Timisoara, 1994 
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40. YANNARAS Christos, Libertatea Moralei, traducere Mihai Cantuniari, Editura 
Anastasia, Bucuresti, 2002 

41. YANNARAS Christos, Ortodoxie si Occident, Editura Bizantina, Bucuresti, 
1995 

42. YANNARAS. Christos, Heidegger si Areopagitul, Ed. Anastasia, Bucuresti, 
1996 

Coordonator: Pr. Prof. dr. Vasile Vlad 
*Pentru candidații înscriși la specializarea Teologie Morală și Spiritualitate 
Ortodoxă 
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REGULAMENT DE FINALIZARE AL STUDIILOR UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT ÎN DOMENIUL TEOLOGIE 

 

Art.1 În cazul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să demonstreze 

cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în 

dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.  

Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de conducătorul de doctorat 

în condiţiile prezentului regulament. Se recomandă ca:  

 teza de doctorat să fie compusă din părţi/capitole standard: cuprins, 

introducere, stadiul actual al cunoaşterii, contribuţiile originale, bibliografie şi dacă este cazul, 

anexe;  

 titlul tezei să fie concret şi să reflecte conţinutul cercetării;  

 stadiul cunoaşterii trebuie să reprezinte aproximativ 33%, iar cercetarea proprie 

67% din volumul tezei;  

 redactarea lucrării trebuie să fie realizată conform normelor internaţionale, cu 

bibliografia (referinţele) citate în text în ordinea utilizării acestora; lucrările științifice să fie 

publicate în reviste de interes naţional sau internaţional indexate în baze de date.  

Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie 

internaţională, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Teza de 

doctorat conţine în jur de 200 de pagini.  

În vederea presusţinerii și susţinerii tezei de doctorat, doctorandul va accesa de pe 

pagina www.uav.ro la secţiunea Studii doctorale formularele necesare pentru completarea 

dosarului de doctorat.  

Art.2  După depunerea de către studentul doctorand a tezei de doctorat în format 

electronic PDF, în format printat și spiralat la Biroul de Studii Doctorale, Școala doctorală 

realizează analiza de similitudini  utilizând un program recunoscut de CNATDCU. Raportul 

va fi  inclus în dosarul de doctorat (durata procesului de verificare este de 30 de zile (cf. O. 

M. nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, 
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alin.( b). Prima verificare în sistemul antiplagiat este gratuită, iar dacă este cazul pentru 

următoarele verificări, se va achita o taxă stabilită prin H.S. a  UAV Arad. 

              În urma emiterii raportului de similitudini (coeficienți de similitudine fiind minimi, 

sub  25%) studentul doctorand poate să depună cererea de  susținere a  tezei de doctorat în 

fața comisiei de îndrumare. 

Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul comisie de 

îndrumare în prezenţa a minim cinci membri cu titlul de doctor, înainte de a fi propusă 

evaluării de către membrii comisiei de doctorat.  

           După susținerea de către studentul doctorand a tezei de doctorat în comisia de 

îndrumare ( durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 de zile/ 

cf. O.M. nr. 3482/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, 

alin. (c ) conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a 

tezei de doctorat și organizează susținerea publică a acesteia. 

Art.3 Teza de doctorat se prezintă conducerii I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” 

din Arad, respectiv la Biroul de Studii Doctorale, împreună cu referatul favorabil al 

conducătorului ştiinţific de doctorat, cu o sinteză a analizei preliminare efectuată de 

catedra/departamentul de specialitate sau de colectivul de cercetare şi varianta electronică în 

format PDF pentru postarea pe site.  

Cererea de stabilire a datei de susținere publică a tezei de doctorat avizată de către 

conducătorul de doctorat și președintele comisiei de susținere publică (se depune cu minimum 

20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere la Biroul de Studii Doctorale, 

cf. Ordin nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, art. 4, 

alin. (e). 

Studentul doctorand trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor propuși pentru 

comisia de susținere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat. 

Comisia de doctorat este propusă de conducătorul ştiinţific de doctorat, aprobată de Senatul 

Universităţii „Aurel Vlaicu” şi numită prin decizie a Rectorului.  
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Documentele anexe depunerii tezei de doctorat sunt:  

 Cerere de depunere a tezei de doctorat 

 Propunere comisie susținere publică teză doctorat 

 Fişa personală a studentului doctorand 

 Copie act naștere, căsătorie, carte de identitate ale studentului doctorand 

 Curriculum vitae format PDF al studentului doctorand 

 Listă lucrări + copii ale lucrărilor studentului doctorand (6 lucrări științifice 

publicate în reviste de specialitate din care 2 participări la simpozioane naționale 

sau internaționale) format PDF și format printat 

 Extras din procesul-verbal al şedinţei de catedră / departament / colectivului de 

cercetare în care a fost prezentată teza  

 Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat 

 Referatele membrilor comisiei de doctorat 

 Rezumatul tezei de doctorat  în limba engleză format PDF și format printat A5 

  Rezumatul tezei de doctorat  în limba română format PDF și format printat A5 

În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la conducerea I.O.S.U.D. 

la care s-a realizat înmatricularea iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile 

ale celor doi conducători ştiinţifici de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare realizată la 

susţinerea în catedră sau în colectivul de cercetare.  

Art.4 Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul ştiinţific de 

doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara 

I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.  

Preşedintele comisiei de doctorat este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv: rector, prorector, decan sau prodecan.  

Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, 

au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător 

ştiinţific principal gradul I. Din comisie pot face parte şi specialişti din alte ţări, care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute mai înainte.  
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În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat 

cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D.-uri. Comisia de doctorat poate fi completată cu 

1-2 referenţi provenind din alte instituţii de învăţământ superior, la propunerea conducătorilor 

ştiinţifici de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. care 

organizează susţinerea publică a tezei de doctorat.  

În cazul în care, după aprobarea de către Senat a comisiei de doctorat, preşedintele 

comisiei sau unul dintre referenţii oficiali devine indisponibil, completarea comisiei cu un nou 

membru urmează aceeaşi procedură de aprobare ca şi cea descrisă anterior.  

Art.5 Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la I.O.S.U.D. în 

termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. 

 În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza 

de doctorat este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se 

depune la conducerea I.O.S.U.D Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv Biroul 

Studii Doctorale, în termen de 6 luni de la data primirii referatului nefavorabil, cu acordul 

scris al conducătorului ştiinţific de doctorat şi al referenţilor implicaţi pentru a se continua 

procedura de susţinere publică.  

Art.6 Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de 

conducerea I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad numai dacă toate referatele 

membrilor comisiei de doctorat, depuse la Biroul de Studii Doctorale, sunt favorabile. 

Comunitatea ştiinţifică din cadrul I.O.S.U.D Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad va fi 

informată asupra conţinutului tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii publice, 

asigurându-se accesul la conţinutul lucrării în biblioteca instituţiei cu cel puţin 20 zile înaintea 

susţinerii publice.  

Informarea privind data susţinerii publice a tezei de doctorat se va realiza prin anunţul 

scris şi prin afişarea electronică pe site-ul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a datelor 

privind susţinerea tezei de doctorat.  

Art.7 Doctorandul va elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl transmite unor 

11 specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere 

necesare evaluării, pe ansamblu, a rezultatelor doctorandului. Opiniile exprimate în scris de 
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către specialişti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit preşedintelui comisiei de 

doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.  

În situaţia în care teza de doctorat este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, 

rezumatul acesteia se scrie obligatoriu în limba română.  

Art.8 Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat. Data 

şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de 

doctorat.  

Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci 

membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului 

ştiinţific de doctorat. 

 Referentul din comisie, care nu poate participa la susţinerea publica a tezei de 

doctorat, trebuie să trimită Biroului Studii Doctorale, înainte de şedinţa de susţinere publică a 

tezei, o declaraţie scrisă, în care comunică motivul absenţei, votul privind conferirea titlului 

de doctor şi calificativul propus. În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie 

internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă. 

Art.9 Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia evaluează şi deliberează 

asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi 

atribuite sunt: „excelent”, „foarte bine”, „bine” şi respectiv, „satisfăcător”.  

Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare 

ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „excelent”, 

„foarte bine” sau „bine”, comisia  comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului 

titlul de doctor, care se înaintează spre validare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  

În cazul atribuirii calificativului „satisfăcător", comisia va preciza elementele de 

conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă 

susţinere publică a tezei.  

În situaţia în care C.N.A.D.T.C.U. respinge acordarea titlului de doctor, conducerea 

I.O.S.U.D Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad organizează refacerea tezei de doctorat 
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potrivit recomandărilor comisiei de experţi. Costurile de refacere a tezei se suportă de către 

doctorand.  

Art.10 În cazul în care doctorandul şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de 

pregătire universitară avansată şi a susţinut toate rapoartele ştiinţifice, dar din motive obiectiv 

justificate nu îşi poate finaliza teza de doctorat în termen de şase semestre de la înmatriculare, 

el poate solicita o prelungire cu 2-4 semestre a studiilor universitare de doctorat. Prelungirea 

duratei studiilor universitare se realizează numai la forma fără frecvenţă. Doctoranzii de la 

forma cu frecvenţă, în cazul aprobării prelungirii, se transferă la forma fără frecvenţă. Taxele 

de studiu pentru perioada de prelungire vor fi stabilite anual de către Senatul Universităţii 

„Aurel Vlaicu” din Arad.  

Cererea de prelungire se depune de către doctorand la directorul Şcolii Doctorale. În 

urma analizei, acesta o trimite spre aprobare Senatului.   

Art. 11  Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează 

conducerii I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv Biroului Studii 

Doctorale, pentru a completa dosarul doctorandului, în termen de 7 zile de la susţinerea 

publică a tezei.  

Biroul Studii Doctorale transmite dosarul de doctorat la Ministerul Educaţiei Naţionale 

în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.  

Conferirea titlului de doctor se face prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale la 

propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare.  

Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se eliberează de către 

I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv Biroul Acte de Studii, pe baza 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale.  

Diploma de doctor specifică tipul de doctorat (ştiinţific), domeniul Teologie şi 

distincţia oferită (dacă este cazul).  

            Depunerea dosarului de doctorat de către studentul doctorand, la Biroul de Studii 

Doctorale, se va face cu 90 de zile lucrătoare înainte de data propusă pentru susținerea publică 
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a tezei de doctorat, dar nu mai târziu de 90 de zile lucrătoare înainte de încheierea anului 

universitar în care se dorește susținerea tezei. 
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Contract de Studii Universitare de Doctorat 
Nr. _________ din_________ 

 

 

 

1. PARTENERII 

 

1.1. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în Arad, str. B-dul Revoluției, nr. 

77, județul Arad, cod fiscal 3519500, reprezentată de Prof. univ. dr. LILE RAMONA cu 

funcția de Rector, în calitate de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat, 

Și 

 

1.2. D-l/D-na_________________________________,cu domiciliul stabil în localitatea 

_______________________, nr.___ ,județul______________,născut(ă) în localitatea_______ 

_______la data de___________________, identificat(ă) cu actul de identitate_____, 

seria_____, nr.___, CNP________________________, înmatriculat(ă) la data 

de___________ în calitate de student-doctorand pe un loc de finanțare cu taxă, la forma cu 

frecvență, în programul de studii universitare de doctorat din domeniul__________________, 

oferit de școala doctorală a Facultății de_________________________, de la Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad, în domeniul de doctorat_________________________. 

 

Și 

 

1.3. Prof. univ. dr.__________________________ în calitate de conducător de doctorat, 

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

2. OBIECTIVUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectivul contactului îl reprezintă oferirea de către Universitatea „Aurel Vlaicu" 

din Arad de servicii educaționale pentru dobândirea de competențe și abilități specifice 

domeniului de doctorat ales de doctorand, prin furnizarea de către Universitatea „Aurel 

Vlaicu’’ din Arad a: 
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2.1.1. Serviciilor de instruire și evaluare profesională; 

2.1.2. Serviciilor administrativ-sociale conexe. 

 

3. CADRU LEGAL 

 

3.1. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad își desfășoară activitatea în concordanță cu 

Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Codul Civil, 

H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, H.G. 

134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat aprobat 

prin H.G. nr. 681/2011, Carta Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Regulamentul de 

organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Aurel Vlaicu” 

din Arad. 

3.2. Domeniile de doctorat oferite de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad fac parte din 

domeniile aprobate la nivel național. 

 

4. DURATA CONTRACTULUI 

 

4.1. Contractul se încheie pe o durata de 3 ani, durata efectuării de către doctorand a 

studiilor universitare conform legii . 

4.2. Pentru fiecare perioadă de întrerupere a studiilor universitare de doctorat ale 

studentului-doctorand și pentru perioada de prelungire a acestor studii, perioadă aprobată în 

conformitate cu prevederile Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor universitare 

de doctorat din Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad și ale Codului studiilor universitare de 

doctorat (H.G. nr. 681/2011), se încheie câte un act adițional la prezentul contract. 

 

5. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR 
 

5.1. Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad are următoarele drepturi și obligații: 

a) Universitatea în calitate de operator de date, are dreptul de a folosi datele cu caracter 

personal, în vederea desfășurării procesului de învățământ, a activităților de management 

universitar și a activităților suport ce stau la baza acestuia; 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

310130 Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 2929 

 

 

 

 

 

 

 

53 

b) să presteze servicii educaționale de cea mai bună calitate care să-i asigure 

doctorandului competențele și abilitățile cerute de piața muncii; 

c) să asigure baza materială a desfășurării activităților educaționale constând în săli de 

curs, laboratoare, săli de seminar; 

d) să asigure condiții adecvate de studiu, prin punerea la dispoziția doctorandului a 

serviciilor universității: bibliotecă, serviciul social și accesul la mijloacele de comunicare 

(internet); 

e) să asigure și să urmărească parcurgerea programului de pregătire, conform 

Regulamentului Școlii Doctorale; 

f) să asigure condițiile de comunicare și transparență în ofertele destinate studenților; 

g) să aprobe prelungirea/întreruperea programului de studii universitare de doctorat, în 

condițiile legii și ale Regulamentului Școlii Doctorale; 

h) să decidă exmatricularea studentului doctorand, la propunerea conducătorului de 

doctorat, în condițiile stabilite de Regulamentul Școlii Doctorale; 

i) să ia măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii 

universitare; 

j) să asigure stimulente și ajutoare în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele 

universității; 

5.2. Doctorandul se obligă: 

a) să plătească taxa anuală stabilită prin Hotărârea Senatului Universității „Aurel Vlaicu" 

din Arad; 

b) să finalizeze programul de studii (teza, programul de pregătire universitară avansată și 

programul de publicare) în termenul de (3) trei ani; 

c) să respecte reglementările naționale și interne ale Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, 

având un comportament adecvat calității de doctorand la Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

d) să desfășoare o activitate continuă de educație și cercetare, pentru a-și asigura o 

pregătire profesională corespunzătoare statutului de doctorand; 

e) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat ori de câte ori i se solicită; 
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f) să protejeze împotriva distrugerii baza materială aparținând universității; 

g) pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la 

transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului 

calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în 

vigoare, să fie de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de 

student- doctorand înmatriculat. 

h) să solicite în scris către secretariatul Școlii doctorale, până cel târziu la data de 10 

septembrie, orice intenție de întrerupere a studiilor sau exmatriculare la cerere. În cazul în 

care nu face nici o solicitare în acest sens se consideră un acord tacit de continuare a studiilor, 

ceea ce îl obligă să își respecte în continuare obligațiile contractuale și să se prezinte pentru a-

și achita taxa de școlarizare, dacă este pe loc cu taxă de școlarizare și să-și semneze Actul 

adițional la contractul de studii. 

5.3. Doctorandul are dreptul: 

a) să desfășoare activități didactice în condițiile prevăzute de regulament; 

b) să schimbe conducătorul științific în condițiile prevăzute de regulament; 

c) să solicite întreruperea/prelungirea studiilor universitare de doctorat, schimbarea temei 

tezei de doctorat și schimbarea conducătorului de doctorat, conform prevederilor legale și cu 

aprobarea Senatului Universității „Aurel Vlaicu" din Arad. 

5.4. Conducătorul de doctorat are următoarele drepturi și obligații: 

a) dreptul de a îndruma și evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului  

de studii universitare de doctorat; 

b) dreptul de a propune comisia de doctorat; 

c) dreptul de a solicita Școlii Doctorale întreruperea relației de îndrumare cu un doctorand; 

d) dreptul de a solicita Școlii Doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru  

fiecare poziție de doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa; 

e) are obligația să asigure îndrumarea științifică, deontologică și profesională a studenților  

doctoranzi; 

f) să propună temele de cercetare; 

g) să efectueze monitorizarea și evaluarea fiecărui student, în vederea obținerii titlului de  
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doctor; 

Alte drepturi și obligații ale părților semnatare decurg din legislația în vigoare, din Carta 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad și Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor 

universitare de doctorat din Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad. 

 

6. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI DOCTORANZILOR 

 

6.1. Parcurgerea și finalizarea cu calificativul „foarte bine” a programului de pregătire 

universitară avansată; 

6.2. Parcurgerea și finalizarea cu calificativul „foarte bine” a modulelor de formare pentru 

dezvoltarea unor competențe generale; 

6.3. Participarea la sesiunile de informare și sensibilizare pe tematici specifice; 

6.4. Lucrări științifice prezentate și publicate la conferințe/simpozioane de prestigiu: minim 6; 

6.5. Lucrări științifice publicate în publicații de prestigiu: minim 2; 

6.6. Rapoarte de cercetare validate: minim 3; 

6.7.Teze de doctorat susținute: 1. 

 

7. CONDIȚIILE FINANCIARE ALE CONTRACTULUI 

 

7.1. Cuantumul taxei de studii doctorale se stabilește anual de către Senatul Universității 

„Aurel Vlaicu” Arad, pentru studenții admiși în anul 2017, valoarea anuală a taxei este de 

7000 lei. 

7.2. Plata taxei de studii se achită în 3 (trei) rate, după cum urmează: 

7.2.1. avans/rata I pentru anul I: 50% din taxa anuală de școlarizare în maxim 3 (trei) zile 

după ce au fost declarați admiși; 

7.2.2. avans/Rata I pentru anii mari: 50% din taxa anuală de școlarizare până la data de 10 

septembrie. 

7.2.3. rata II: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 februarie; 

7.2.4. rata III: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 iunie. 
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7.3. Studenții-doctoranzi care achită taxa de școlarizare integral până la data de 01 octombrie 

vor beneficia de o reducere de 5 % a acesteia. 

7.4. Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform 

hotărârii Senatului Universității ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad.  

7.5. Cuantumul penalităților de întârziere: 

7.5.1. cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o 

penalizare în valoare de 2,5 % din suma datorată; 

7.5.2. cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o 

penalizare în valoare de 5 % din suma datorată; 

7.5.3. cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o 

penalizare în valoare de 7,5 % din suma datorată; 

7.5.4. cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 

10 % din suma datorată. 

7.5.5. După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, cei care nu și-au respectat 

obligațiile financiare li se vor trimite notificări de plată. 

7.6. Studenții-doctoranzi care doresc să beneficieze de prelungirea studiilor doctorale peste 

perioada legală de 3 ani trebuie să-și achite taxa de școlarizare anuală stabilită de conducerea 

universității, integral, în cel mai scurt timp după aprobarea cererii, înainte de semnarea actului 

adițional la contractul de studii. 

7.7. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de 

stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. 

 

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe 

judecătorești, în următoarele situații: 

a) doctorandul își încheie studiile prin susținerea tezei de doctorat în termen; 

b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere; 

c) la data emiterii de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a deciziei de exmatriculare a 

doctorandului datorită neîncadrării în programul prestabilit pentru studiile doctorale; 
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8.2. Sumele încasate de la doctorand nu se restituie. 

9. LITIGII 

 

9.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 

instanțelor judecătorești competente. 

10. ANEXE 

10.1. Prezentului contract de studii îi sunt atașate anexele cuprinzând: 

a) Contractul Disciplinelor din Programul de Pregătire Universitară Avansată (P.P.U.A.) - 

document care conține disciplinele contractate în cadrul P.P.U.A. și numărul de credite 

aferente fiecărei discipline. 

b) Documentele înscrise în Procedura pentru evaluarea doctoranzilor. 

11. CLAUZE FINALE 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între parteneri. 

11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voința părților. 

11.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte, astăzi________________, fiind semnat de: 

 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD             BENEFICIAR 

 

 

                 Rector 

           Doctorand 

 Prof.univ.dr. LILE RAMONA 

  

Conducător științific 

 

   

 Contabil șef 

 Ec. Mirela Valea 

 

Vizat pentru legalitate 

Av. Gianina Ignuța 
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ACT ADIŢIONAL NR._________ 

 

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT în vederea prelungirii 

studiilor universitare de doctorat 

 

NR________________/ ___________________ 
1
 

 

ÎNTRE: 

 

1. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, cu sediul în Arad, str. B-dul Revoluţiei, 

nr. 77, judeţul Arad, cod fiscal 3519500, reprezentată de Prof.univ.dr. LILE RAMONA , cu funcţia de 

Rector, în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, 

Şi 

 

2. D-l/D-na ___________________________, cu domiciliul în__________________, str. 

______________________, nr. ________________, jud. ____________________,născut(ă) în 

localitatea _____________________la data de___________________, identificat(ă) cu actul de 

identitate____, seria_____ , nr. __________,CNP________________________, înmatriculat(ă) la data 

de________________în calitate de student-doctorand pe un loc cu finanţare de la buget/taxă, la forma 

cu frecventă, în programul de studii universitare de doctorat din 

domeniul_____________________,oferit de Școala Doctorală_________________________la 

FACULTATEA_______________________din cadrul UNIVERSITĂȚII  „AUREL VLAICU” DIN 

ARAD, în domeniul de doctorat_____________________ 

      și 

3 . Prof.univ.dr.__________________________în calitate de conducător de doctorat, 

au convenit să încheie prezentul  act adițional, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Contractul de studii universitare de doctorat nr.______________ se modifică după cum urmează: 

 

Art.l. Contractul de studii universitare de doctorat nr.___________ se prelungeşte cu_________. 

Prelungirea se efectuează în regim de finanţare cu taxă în cuantum de 7000 lei pentru anul 

universitar________________, taxă ce poate fi achitată în 3 (trei) rate, după cum urmează: 

a) avans/rata I: 50% din taxa anuală de școlarizare până la data de 10 septembrie; 

b)  rata II: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 februarie; 
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c) rata III: 25 % din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 iunie. 

1.1. Studenții-doctoranzi care achită taxa de școlarizare integral până la data de 01 octombrie vor 

beneficia de o reducere de 5 % a acesteia. 

1.2. Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform hotărârii 

Senatului Universității ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad.  

1.3. Cuantumul penalităților de întârziere: 

a) cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 2,5 % din suma datorată; 

b) cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 5 % din suma datorată; 

c) cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 7,5 % din suma datorată; 

d) cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10 % din 

suma datorată. 

 e) după depășirea cu 120 de zile a termenului de  plată, cei care nu și-au respectat obligațiile 

financiare li se vor trimite notificări de plată. 

1.4. Studenții-doctoranzi care doresc să beneficieze de prelungirea studiilor doctorale peste perioada 

legală de 3 ani trebuie să-și achite taxa de școlarizare anuală stabilită de conducerea universității, 

integral, în cel mai scurt timp după aprobarea cererii, înainte de semnarea actului adițional la 

contractul de studii. 

 

Art.2 Începând cu prezentul an universitar, 2017-2018, studentul-doctorand se obligă: 

a) pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la transportul 

feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent 

de distanță sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare, să fie de acord cu prelucrarea 

datelor personale care demonstrează statutul de student-doctorand înmatriculat. 

b) să solicite în scris către secretariatul școlii doctorale ,până cel târziu la data de 10 septembrie, 

orice intenție de întrerupere a studiilor sau exmatriculare la cerere. În cazul în care nu face nici o 

solicitare în acest sens se consideră un acord tacit de continuare a studiilor, ceea ce îl obligă să își 

respecte în continuare obligațiile contractuale și să se prezinte pentru a-și achita taxa de școlarizare, 

dacă este pe loc cu taxă de școlarizare și să-și semneze Actul adițional la contractul de studii. 
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Art.3  Celelalte clauze prevăzute în Contractul de studii universitare de doctorat 

nr._______________________________ rămân neschimbate. 

 

Prezentul act adiţional se încheie astăzi,___________, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU’’ DIN ARAD          

 

 

      

                            Rector                                                                        Conducător de doctorat 

 

             Prof. univ. dr. Ramona Lile 

 

       

             Director Școală Doctorală 
 

        Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus                                      Doctorand 

 

                                  

                       Contabil șef 

 

                    Ec. Mirela Valea 

 

 

                 

                Vizat pentru legalitate 

 

        Av. Gianina Ignuța 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ȘCOALA DOCTORALĂ                                  SECRETAR ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

 Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus                                                  ec. Aniela Ioana Deme 

 

           

 

 
____________________________________________

 
1
 Se completează de secretariatul facultăţii. 


