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1.Misiune, obiective, integritate academică 
 

Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea, ca parte a Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, 
s-a înfiinţat în anul 1991, în urma Protocolului semnat între Ministerului Învățământului şi Patriarhia 
Română, care poartă nr. 9870 din anul 1991. 

În cadrul ei funcționează un Departament de Discipline Teologice. 
Misiunea principală a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea este didactic-formativă și 

de cercetare, preocupându-se înspre a forma duhovniceşteşi intelectual-ştiinţific viitori slujitori ai 
altarelor şi catedrelor de religie ortodoxă din Arhiepiscopia Aradului, ori din alte centre eparhiale. În 
acelaşi sens are misiunea de a iradia lumina ştiinţei teologice şi a modelelor duhovniceşti pentru formarea 
tinerilor care asumă programele de studii ale Facultăţii, precum şi de a ridica punţi de legătură în cadrul 
Universităţii cu celelalte domenii ale cunoaşterii în vederea unui dialog constructiv şi benefic pentru 
progresul omului în cunoaşterea lumii şi a Creatorului ei. 

În acest efort duhovnicesc-formator şi intelectual-ştiinţific, Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Arad se fundamentează pe Tradiţia dintotdeauna a Bisericii Ortodoxe, asumată şi manifestată în specificul 
bisericesc-teologic local şi pe exigenţele academice ale învăţământului teologic superior românesc şi 
european. 

Misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad nu se reduce doar la o rememorare a 
rădăcinilor ei seculare, de o valoare inestimabilă pentru istoria învăţământului teologic ortodox din 
România, ci se caracterizează prin asumarea responsabilă şi dinamică a contextului bisericesc, cultural 
şiştiinţific actual, dănd mărturie despre dimensiunea spiritual-formatoare, misionară-apologetică şi 
cultural-socială a teologiei, ca teologie a Bisericii. 

Absolvenții facultății noastre asigură resursa umană, specializată, de înaltă calificare, în domeniul 
TEOLOGIE. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea are un program de studii de licență: 
1. Teologie ortodoxă pastorală(acreditat 13.07.2013) 

Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Feleaare două programe de studii de master, după 
cum urmează: 

- Doctrină și cultură creștină (acreditat MO. Partea I Nr. 729 06.10.2014) 
- Pastorație și viață liturgică (acreditat MO. Partea I Nr. 729 06.10.2014) 



 
 În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din Arad funcționează o Școală 
Doctorală, după următoarea structură: 

  

Nr. 
crt 

Domeniul Program de studii 

Acreditare 
(A)/Autorizare 
de funcţionare 
provizorie (AP) 

Forma de 
învăţământ 

Doc 
Abilitare 

1 

Te
ol

og
ie

 

Teologie  Dogmatică 
(Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan) 

AP IF 
Ordin MECTS 

5268/05.09.2011 

2 
Teologie  Dogmatică 

(Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja) 
AP IF 

Ordin MEN 
378/18.07.2014 

3 
Drept bisericesc 

(Pr. Prof. Dr. Constantin Rus) 
AP IF 

Ordin 
MECT5842/4.11.2008 

4 
Morală creștină și spiritualitate 

(Pr. Prof. Dr. Vasile Vlad) 
AP IF 

Ordin MEN 
4211/21.06.2018 

5 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române 
(PS Conf. Dr. Emilian (Nica) Vlad) 

În curs de obținere a AP 

6 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române 

(Pr. prof. dr. Florin Dobrei) 
În curs de obținere a AP 

 
 2. Sistemul de conducere 

 
Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” are în componență un departament cu un 

număr de 22 de posturi (din care ocupate 14, restul de 8 fiind vacante), denumit Departamentul de 
Discipline Teologice – directorul acestuia fiind ales Pr. Conf. Dr. Caius Cuțaru. 

 
Conducerea Facultăţii 

Decan Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja 
Telefon: 0257285855 
Adresa electronică: 

cristinel.ioja@uav.ro 

DEPARTAMENT 
DISCIPLINE TEOLOGICE 

Director 
Departament 

PR. CONF. DR.  
CAIUS CUŢARU 

telefon 0257285855 
adresa electronică: 

caius.cutaru@uav.ro 
 

 
 

mailto:cristinel.ioja@uav.ro
mailto:caius.cutaru@uav.ro


Componenţa Consiliului Facultăţii de Teologie Ortodoxă (2016-2020): 
Membrii Consiliului:  
Preşedinte:  Pr. prof. dr. Cristinel IOJA – decan 
Arhid. conf. dr. Caius CUTARU  – director departament 
Pr. prof. dr. Constantin RUS 
Pr.lect.dr. Ştefan NEGREANU 
Student  Neag Alin -  an III TOP 
Student Cioară Darius – an III TOP 
  
Componenţa Consiliului Departamentului (2016-2020): 
Pr. Conf. dr. Caius Cuțaru - director 
                 Conf. dr. Mircea Buta                                         Pr. Conf. dr. Lucian Farcașiu 
                Pr. Lect. dr. Adrian Murg                                       Pr. Lect. dr. Filip Albu 
 
 
 

3.Structura sistemului de asigurare a calității 
 
 

Sistemul de asigurare și management al calității a fost reorganizat fiind înființată, conform legii, 
Comisia de evaluare și asigurarea a calității pe facultate, subordonată structurii din universitate. 
Sistemul calității este coordonat la nivel executiv de prorectorul responsabil cu activitățile de învățământ 
și de asigurare a calității care cooperează cu decanii/prodecanii facultăților. Responsabili pentru 
asigurarea calității la nivel de program de studii sunt coordonatorii programelor de studii respective, 
care colaborează strâns cu CEAC-F și care sunt numiți dintre cadre le didactice cu experiență didactică 
și în domeniul asigurării calității, asigurându-se astfel o eficientă corelare a planurilor de învățământ cu 
cerințele pieței naționale a muncii, monitorizarea activității studenților pe parcursul semestrelor, 
integrarea noilor tehnologii de predare, precum și îmbinarea adecvată a predării cu metodele de 
examinare și evaluare. 

Activitatea educațională este auditată intern de Comisia de audit precum și de celelalte Comisii 
cu atribuții în acest sens. Aceste comisii auditează programele de studii, activitatea din facultate și 
întocmesc rapoarte anuale sau de câte ori este necesar. Rapoartele de audit sunt prezentate conducerii 
facultății și consiliului facultății, iar rezultatele lor sunt incluse în raportul anual asupra calității 
academice din facultate, care este un document public. Periodic, se realizează studii obținându-se astfel 
implicarea și responsabilizarea unui mare număr de cadre didactice și o mai bună transmitere a 
informațiilor spre și dinspre structurile de management. O mare atenție s-a acordat cunoașterii de către 
studenți a documentelor elaborate în universitate și identificării opțiunilor lor. 

Structurile pentru Asigurarea Calității promovează o cultură a calității prin luarea în considerare 
a valorilor, normelor și activităților practicate pentru evaluarea și monitorizarea calității activităților 
didactice și de cercetare. 

 
4.Evaluarea periodică a calității corpului profesoral 

 
Regulament privind evaluarea periodică a cadrelor didactice în Universitatea Aurel Vlaicu din 



Arad a fost elaborat în baza Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calității educației și a Metodologiei de 
evaluare externă a ARACIS aprobată prin Hotărârea 1418 din 11.10.2006  

http://uav.ro/files/documente/reglementari%20interne%20uav/Regulament%20privind%20eva
luarea%20periodic%C4%83%20a%20cadrelor%20didactice%20%C3%AEn%20UAV.pdf 

Pe baza acestui Regulament se desfășoară și activitatea de evaluare din cadrul Facultății de Teologie 
Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” 

Evaluarea cadrelor didactice a inclus: 
■ Autoevaluarea 
■ Evaluarea de către studenți. 
■ Evaluarea colegială 
■ Evaluarea de către directorul de departament. 

Procesul de evaluare a cadrelor didactice pentru anul 2018 s-a desfășurat conform următorului 
calendar: 

 

 
4.1. Autoevaluarea cadrelor didactice 
 

Autoevaluarea cadrelor didactice din Facultatea deTeologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” s-a 
realizat în intervalul ianuarie - februarie 2020 (autoevaluarea a făcut referire la anul calendaristic 2020), 
prin completarea online a chestionarului de pe platforma SUMS. Modul de completare a acestei fișe a fost 
prezentat în „Procedura operațională privind autoevaluarea cadrelor didactice din UAV” (Cod PO.19). 

Autoevaluarea este un proces prin care fiecare cadru didactic îşi examinează activitatea proprie şi 
furnizează o descriere completă şi corectă a activităţii pe care o desfăşoarăşiîşi asumă deplina 
responsabilitate pentru autoevaluarea făcută, prin semnătură pe formularele de autoevaluare. 
Autoevaluarea se efectuează anual, de către fiecare cadru didactic conform planificării CEAC-U.  

Prelucrarea și centralizarea datelor legate de procesul de autoevaluare a scos în evidență 
următoarele conform Raportului sintetic asupra autoevaluării pentru anul 2019: 

Autoevaluarea cadrelor didactice a avut loc în perioada 16-31.01.2020. Verificarea fișelor de 
autoevaluare s-a desfășurat în perioada 3-6.02.2020. 
 Au fost verificate un nr. de 14 fișe de autoevaluare ale cadrelor didactice titulare din cadrul 
Departamentului de Discipline Teologice, completate în sistemul SUMS,  generându-se următoarele 
situații statistice: 

Perioada Activitatea Observații 

iunie 2019 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți 

Sesiunea I 

20-7.02 2020 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți 

Sesiunea a II-a 

16-6.02 2020 Autoevaluarea cadrelor didactice  

13-7.02 2020 Evaluarea colegială 

03-7.02 2020 Evaluarea de cătredirectorul de departament 

 

http://uav.ro/files/documente/reglementari%20interne%20uav/Regulament%20privind%20evaluarea%20periodic%C4%83%20a%20cadrelor%20didactice%20%C3%AEn%20UAV.pdf
http://uav.ro/files/documente/reglementari%20interne%20uav/Regulament%20privind%20evaluarea%20periodic%C4%83%20a%20cadrelor%20didactice%20%C3%AEn%20UAV.pdf


- Profesori: 4            - Conferențiari: 4                              - Șefi lucrări/Lectori: 6 

Situația autoevaluării se prezintă astfel: 

Cadre didactice evaluate Număr titulari Punctaj minim Punctaj maxim 

Profesori 4 169 778,75 
Conferențiari 4 110,5 291,63 
Șefi lucrări/Lectori 6 131 398 
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 Situația rezultatelor autoevaluării cadrelor didactice/2019 ale Departamentului de Discipline 
Teologice, este: 
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Nr. crt. 
Cadre didactice ale 
departamentului 

Punctaj obținut Observații 

1 Prof 1 768,75  

2 Prof 2 249  

3 Prof 3 233,33  

4 Prof 4 169  

5 Prof 5 291,63  

6 Prof 6 286  

7 Prof 7 249  

8 Prof 8 110,5  

9 Prof 9 398  

10 Prof 10 330,55  

11 Prof 11 211,5  

12 Prof 12 168  

13 Prof 13 132,5  

14 Prof 14 131  

TOTAL 3728,76  

 



 

  

 

 

 Concluzii și recomandări 

 În urma completării datelor în platforma SUMS a Universității de către cadrele didactice, s-a putut 
constata obținerea unor punctaje bune la toate cele trei criterii de autoevaluare. Aceste valori arată o 
bună implicare a cadrelor didactice în activitățile academice, în cele de cercetare și în ceea ce privește 
implicarea lor în activitățile extra-didactice. 

 Față de raportul precedent se poate observa o îmbunătățire a acestui punctaj, ceea ce reprezintă 
o creștere creștere constantă:  
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 Acțiuni viitoare: 

- Autoevaluarea evidențiază punctaje mai scăzute la capitolul publicații (în special cărți). Pentru aceasta, 
propunem stabilirea unor întâlniri tematice în colectivul cadrelor didactice în care să se identifice și să se 
stabilească proiecte viabile de cercetare care să se concretizeze în volume ; 
 

4.2. Evaluarea personalului didactic de către studenți 
 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți reprezintă o componentă importantă în formarea 

unei opinii corecte despre performanța profesională și morală a fiecărui cadru didactic și s-a realizat pe 
baza unui document tipizat, numit „CHESTIONAR DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE 
STUDENȚI” aprobat de Senatul UAV. Modul de completare a acestei fișe a fost prezentat în „Procedura 
operațională privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți din UAV” (Cod PO.20). 

În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”, evaluarea cadrelor didactice de către 
studenți s-a realizat în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice în 
UAV, în 2 sesiuni de evaluare: luna iunie 2019 și luna februarie 2020. 

Prelucrarea informațiilor legate de evaluarea cadrelor didactice de către studenți se prezintă 
astfel: 
 Evaluarea cadrelor didactice de către studenți a avut loc în perioada 20.01-7.02.2020. 
 Au fost evaluate un nr. de 18 cadre didactice din departamentul Discipline Teologice 
, astfel: 

- Profesori: 4                                      - Șefi lucrări/Lectori: 8 (6 titulari + 2 asociaţi) 
- Conferențiari: 5 (4 tit +1 asoc)         - Asistenți universitari: 1 asoc 
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Situația evaluării cadrelor didactice de către studenți se prezintă astfel: 

Cadre didactice evaluate 
Număr Punctaj 

minim 
Punctaj 
maxim 

Titulari Asociați 
Profesori 4 - 6,12 6,66 
Conferențiari 5 1 6,40 6,69 

Șefi lucrări/Lectori 6 2 6,38 6,63 
Asistenți universitari  1 0 6,69 

 

 

La nivel de facultate situația evaluării se prezintă astfel: 
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Nr. Crt. Nume și prenume c.d. Media generală obținută Observații 

1 Prof.1 6,12  

2 Prof.2 6,5  

3 Prof.3 6,58  

4 Prof.4 6,66  

5 Prof.5 6,4  

6 Prof.6 6,52  

7 Prof.7 6,59  

8 Prof.8 6,61  

9 Prof.9 6,69  

10 Prof.10 6,38  

11 Prof.11 6,38  

12 Prof.12 6,49  

13 Prof.13 6,53  

14 Prof.14 6,53  

15 Prof.15 6,61  

16 Prof.16 6,61  

17 Prof.17 6,63  

18 Prof.18 6,69  

Medie 6.53  

 

 



Concluzii și recomandări 

- Se recomandă identificarea unor proceduri mai concrete prin care studenții să fie implicați mai 

mult în aplicarea acestor chestionare, având în vedere că au fost completate doar 91 de 

chestionare1. 

- Din ceea ce oferă situația statistică generată, rezultă o foarte bună încredere a studenților în ceea 

ce privește actul educațional desfășurat de către cadrele didactice ale Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Arad. 

 
4.3. Evaluarea colegială 

 
 Raport sintetic asupra evaluării colegiale pentru anul 2018 (temei nr. 37/6.02.2019) 
 Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament a avut loc în perioada 
13.01.2020-07.02.2020 
 Au fost supuse procesului de evaluare un nr. de 20 cadre didactice din departamentul Discipline 
Teologice, astfel: 

- Profesori: 5 (4tit+1asoc) 
- Conferențiari: 5 (4tit + 1 asoc) 
- Șefi lucrări/Lectori: 9 (6 tit + 3 asoc) 
- Asistenți universitari: 1 asoc 

 
Situația evaluării colegiale, în urma completării formularelor din sistemul intranet al Universității, 
pe criteriul ales (Semestrul I 2019-2020)2 se prezintă astfel: 
 

Cadre didactice evaluate 
Număr Punctaj 

minim 
Punctaj 
maxim Titulari Asociați 

Profesori 4 1 4.73 4,98 
Conferențiari 4 1 4,54 4.99 
Șefi lucrări/Lectori 6 9 4,52 4,98 
Asistenți universitari - 1 - 4.56 

 

                                                            
1 https://core.uav.ro/rapoarte-
evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=e864790dca486366&tip_raport=e8603193d6ab&fac
ultate=e8603193d6ab&catedra=e8603193d6ab&cadru=c62fe146&report_button_submit=Genereaz%C4%83  
2 https://core.uav.ro/rapoarte-
evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=7c3ff6a1f438d4ce&tip_raport=7c394605e832&facu
ltate=7c3bfcc6e0ed&catedra=7c3bfcc6e0ed&cadru=aeb1c6b3&report_button_submit=Genereaz%C4%83 

https://core.uav.ro/rapoarte-evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=e864790dca486366&tip_raport=e8603193d6ab&facultate=e8603193d6ab&catedra=e8603193d6ab&cadru=c62fe146&report_button_submit=Genereaz%C4%83
https://core.uav.ro/rapoarte-evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=e864790dca486366&tip_raport=e8603193d6ab&facultate=e8603193d6ab&catedra=e8603193d6ab&cadru=c62fe146&report_button_submit=Genereaz%C4%83
https://core.uav.ro/rapoarte-evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=e864790dca486366&tip_raport=e8603193d6ab&facultate=e8603193d6ab&catedra=e8603193d6ab&cadru=c62fe146&report_button_submit=Genereaz%C4%83
https://core.uav.ro/rapoarte-evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=7c3ff6a1f438d4ce&tip_raport=7c394605e832&facultate=7c3bfcc6e0ed&catedra=7c3bfcc6e0ed&cadru=aeb1c6b3&report_button_submit=Genereaz%C4%83
https://core.uav.ro/rapoarte-evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=7c3ff6a1f438d4ce&tip_raport=7c394605e832&facultate=7c3bfcc6e0ed&catedra=7c3bfcc6e0ed&cadru=aeb1c6b3&report_button_submit=Genereaz%C4%83
https://core.uav.ro/rapoarte-evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=7c3ff6a1f438d4ce&tip_raport=7c394605e832&facultate=7c3bfcc6e0ed&catedra=7c3bfcc6e0ed&cadru=aeb1c6b3&report_button_submit=Genereaz%C4%83


 
 Situația rezultatelor evaluării colegiale a cadrelor didactice ale Departamentului Discipline 
Teologice, este  (în acest tabel nu se vor trece numele și prenumele cadrelor didactice): 
 

Nr. crt. 
Cadre didactice ale 
departamentului 

Punctaj obținut Observații 

1 prof 5 4,73  
2 prof 1 4,85  
3 prof 2 4,85  
4 prof 3 4,94  
5 prof 4 4,98  
6 prof 6 4,54  
7 prof 10 4,83  
8 prof 8 4,93  
9 prof 7 4,98  

10 prof 9 4,99  
11 prof 12 4,52  
12 prof 19 4,69  
13 prof 16 4,77  
14 prof 14 4,9  
15 prof 15 4,94  
16 prof 13 4,95  
17 prof 11 4,98  
18 prof 17 4,98  
19 prof 18 4,98  
20 prof 20 4,56  

Media generală 4,85  
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Concluzii și recomandări 
 În urma aplicării on-line a fișei de evaluare colegială s-a constatat că cele 20 cadre didactice au 
completat 223 de chestionare, dintr-un total de 380, ceea ce înseamnă un procentaj mediu de completare, 
de 59 %. Acesta este într-o mică scădere față de cel evidențiat la evaluarea anterioară. 

În urma centralizării rezultatelor s-a evidențiat faptul că, la toți itemii supuși evaluării, s-au 
înregistrați cotații superioare, media generală fiind la cotația de 4.85, din maximum de 5 posibile. Față de 
cotația pentru anul 2018, în valoare de 4.79, se observă o creștere pentru anul 2019. Aceste date statistice 
oferă, ca și la evaluarea precedentă, aceeași imagine a unui climat de bună colegialitate. Astfel, corpul 
academic, deși mărit ca număr față de cel din anul 2018, dă dovadă de aceeași unitate și coerență în 
activitățile desfășurate.  
 Recomandarea, către conducerea Departamentului și a Facultății, vizează păstrarea acestei 
atmosfere de lucru precum și gestionarea mai atentă a implicării cadrelor didactice în procesul de evaluare 
de pe platforma Universității. 
 

4.4. Evaluarea de către directorul de departament 
 Raport sintetic asupra evaluării cadrelor didactice de către directorul de departament 
 Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament a avut loc în perioada 
03.02.2020-07.02.2020 
 Au fost evaluate un nr. de 19 cadre didactice din departamentul Discipline Teologice, astfel: 

  - Profesori: 5 (4tit + 1 asoc) 
- Conferențiari: 5 (4 tit + 1 asoc) 
- Șefi lucrări/Lectori: 8 (6 tit + 2 asoc) 
- Asistenți universitari: 1 asoc 
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Situația evaluării cadrelor didactice de către Directorul de departament, conform datelor 
centralizate în  sistemul Intranet al Universității3 se prezintă astfel: 

 

Cadre didactice evaluate 
Număr Punctaj 

minim 
Punctaj 
maxim Titulari Asociați 

Profesori 4 1 18.8 20 
Conferențiari 4 1 18.2 20 
Șefi lucrări/Lectori 6 2 18 20 
Asistenți universitari - 1 - 17.8 

 

 
 
 Situația rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către Directorul de Departament Discipline 
Teologice, este: 
 

Nr. crt. 
Cadre didactice ale 
departamentului 

Punctaj obținut Observații 

1 prof 1 18,8  
2 prof 2 19,2  
3 prof 3 19,4  
4 prof 4 19,6  
5 prof 5 20  
6 prof 6 18  
7 prof 7 18,8  
8 prof 8 18,8  
9 prof 9 19,2  

10 prof 10 19,4  
11 prof 11 19,6  

                                                            
3 https://core.uav.ro/rapoarte-
evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=7c3ff6a1f438d4ce&tip_raport=7c3a148a2075&facu
ltate=7c3bfcc6e0ed&catedra=7c3bfcc6e0ed&cadru=aeb1c6b3&report_button_submit=Genereaz%C4%83 
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https://core.uav.ro/rapoarte-evaluare?form_submitted=1&format=html&perioada_evaluare=7c3ff6a1f438d4ce&tip_raport=7c3a148a2075&facultate=7c3bfcc6e0ed&catedra=7c3bfcc6e0ed&cadru=aeb1c6b3&report_button_submit=Genereaz%C4%83


12 prof 12 19,8  
13 prof 13 20  
14 prof 14 18,2  
15 prof 15 19,6  
16 prof 16 19,6  
17 prof 17 19,6  
18 prof 18 20  
19 prof 19 17,8  

Medie 19.23  
 

 
 
Concluzii și recomandări 

  Urmare aplicării chestionarelor online din platforma SUMS a Universității, de către Directorul de 
Departament Discipline Teologice, celor 19 cadre didactice titulare și asociate în acest Departament, s-a 
putut constata un scor foarte bun, într-o medie de 19,23% de puncte dintr-un maxim de 20, valoare foarte 
apropiată de cea din evaluarea trecută. 
  Această evluare scoate în evidență faptul că, în viziunea Directorului de Departament, 
întreg colectivul de cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad este 
implicat în acțiunile desfășurate în Universitate, Facultate și Departament. 

 
5. Revizuiri Regulamente, Metodologii, Proceduri 
 
În cadrul CEAC-F, au fost discutate spre revizuire, următoarele:  
 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Teologie Ortodoxă; 
- Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului de Discipline teologice; 
- Regulamentul de finalizare a studiilor. 
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6. Concluzii. Propuneri de îmbunătățire 

 
Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea”, din cadrul UAV, prezintă în anul 2019 o 

evoluție pozitivă privind misiunea și obiectivele stabilite în domeniul implementării sistemelor de evaluare 
a calității la toate nivelele. 

Pentru anul 2020 se propune un program de măsuri, care cuprinde: 
- stimularea cercetării științifice; 
- revizuirea semestrială a planurilor de învățământ; 
- asistența cadrelor didactice în elaborarea fișei disciplinelor, a completării datelor cerute de 

platforma SUMS. 
 
 
 
 

Raportor 
 

Pr. Lect. Dr. Filip Albu 
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