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I. Cadrul juridic de organizare și funcţionare
Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă a fost înfiinţată prin Ordinul Ministerului
Educaţiei și Cercetării nr. 4544 din 23.09.2002, primii profesori conducători de doctorat fiind:
Prof.univ.dr. Emilian Popescu, Prof.univ.dr.pr. Petre Semen și Prof.univ.dr.pr. Nicolae
Achimescu.

II. Misiunea și obiectivele Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă
Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă, prin proiectele sale de cercetare, își propune:
-

să contribuie la dezvoltarea cercetării interdisciplinare în mediul universitar;

-

să formeze tinerii teologi, capabili să elaboreze proiecte de cercetare, care să
răspundă nevoilor pastorale și misionare ale Bisericii în societatea de azi;

-

să păstreze și să promoveze valorile perene ale Ortodoxiei în dialogul
interreligios și intercultural.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă și-a fixat
următoarele obiective strategice:
-

atragerea celor mai valoroși studenţi teologi în activitatea de cercetare teologică
fundamentală și aplicată;

-

crearea unui climat favorabil cercetării interdisciplinare și competiţiei colegiale;

-

asigurarea tuturor condiţiilor necesare dezvoltării intelectuale și profesionale a
doctoranzilor.
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III. Capacitatea Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă de a susţine cercetarea și
învăţământul de doctorat
III.1. Baza materială
Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în spaţiile Facultăţii
de Teologie Ortodoxă care depune eforturi consistente pentru a sprijini cercetarea teologică
avansată. În acest sens, doctoranzii dispun de săli de curs și seminarii, bibliotecă proprie cu
sală de lectură, cu un număr de 193.860 de titluri, 256.138 de volume și 34.472 de reviste de
specialitate. De asemenea, doctoranzii au acces la Biblioteca Centrală Universitară, la
platforma electronică Blackboard Academic Suite și platforma MEDIAEC.

III.2. Resurse financiare
Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă dispune de resurse financiare pentru
desfășurarea activităţilor didactice și de cercetare, din finanţarea de bază și din activitatea
de cercetare a conducătorilor de doctorat și membrilor comisiilor de îndrumare. Bugetul
anual de venituri și cheltuieli este realizat împreună cu conducerea facultăţii și este aprobat
de Senatul Universităţii.

III.3. Conducători de doctorat
În Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea șase conducători
de doctorat, care îndrumă proiecte de cercetare în următoarele specializări:
-

Teologie biblică (Vechiul Testament);

-

Teologie istorică (Istoria Bisericii Ortodoxe Române);

-

Teologie practică (Liturgică);
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-

Teologie sistematică (Misiologie Ortodoxă; Spiritualitate Ortodoxă; Teologie
Morală) (Anexa I).

III.4. Comisiile de îndrumare
Fiecare doctorand beneficiază de o comisie de îndrumare care-l consiliază și
orientează în elaborarea proiectului tezei de doctorat (Anexa II).

III.5. Studenţii doctoranzi
Situaţia studenţilor doctoranzi este prezentată în Anexele III și IV.

III.6. Activitatea de cercetare știinţifică
Activitatea de cercetare știinţifică a conducătorilor de doctorat și membrilor
comisiilor de îndrumare în perioada 2011-2016 s-a concretizat în:
-

un proiect de cercetare cu finanţare externă (Fundaţia John Templeton - SUA)
(2011-2015);

-

un proiect de burse doctorale cu finanţare europeană (2015);

-

20 de cărţi de autor;

-

5 traduceri;

-

21 de volume colective;

-

137 de studii în volume colective din ţară;

-

28 de studii în volume colective din străinătate;

-

38 de studii în reviste indexate BDI;

-

12 studii în reviste cotate ISI;

-

32 de studii în reviste în reviste de specialitate din ţară;
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-

2 studii în Dicţionare din străinătate;

-

111 articole de popularizare.
Situaţia centralizată este prezentată în Anexele V și VI.

Activitatea știinţifică a doctoranzilor în perioada 2011-2016 s-a concretizat în
următoarele:
-

14 teze de doctorat;

-

60 de studii publicate în volume colective ale simpozioanelor internaţionale;

-

8 studii publicate în reviste ISI, fără factor de impact;

-

5 studii publicate în reviste BDI;

-

102 articole și studii în reviste neindexate.

Situaţia centralizată este prezentată în Anexa VII.

Director Şcoala Doctorală de Teologie Ortodoxă,

Prof.univ.dr.pr. Gheorghe POPA
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