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-

Prezentul plan managerial a fost alcătuit în conformitate cu
prevederile:
e

Lcgii Învãţălnãnlului nr. l/zol l..
Cunei Universilălii

i,

PROVOCĂRI

Inváţămánlul superior leologlc se am inu-un momeni crucial al evoluţiei sale
datorită prooesului de reformă Trelsuie să eonsiieniizam rspsiil ca se eonsiruiesie
un
:puţin european al învalsmiinrului superior rnmlnesc. Orice eziiare iri procesul de
compalibilizme a învălănlântului ieologio do la noi eu cel din eelelalie ţări europene va fi
greu de recuperat
schimbarile care se rcalizează în siruoium învăüimânlului superior au la lmza
ideea fundamcnlală că nieinn domeniu nu pnlle sa
prdspere daci nbsolvenül s i nu
sunt liiiie pregătiţi. Abordarea schimbărilor din punem] nosiru de v:dere ai ireuui să se
axeze mai mulr pe aspeelele inierne al: pmblemei (ce putem face noi) si mai puiin pe eeio
exieme, pe care nu le puiem ennirola, însã trebuie sa ani oonşlicnli de rapiul că ieusiia va
depinde şi de condiţiile exleme (legislana îînanlalca nu numai din randuri bugetare şi
din
im, dezvoltarea economici ere), elaborarea unor strategii praprii, analize si soluiii
peniru ridicarea nivelului oaliia iii eondiiiiie oompeienlei si ooneuieiirei in plan religios.
Planul managciial a] Şcolii Dnclorale cuprinde oliieeiive generale privind
dezvoiiarea pe roi-men lung a Şcolii Doclmal: (sn) din eadrul Universlîăţü „Aurel
Vlaicu" din Arad (UAV).
Planul managerial are un orizont de 5 ani. corespunzător maxldalulul în
curs Pe
perioada celor 5 ani condiliile socielălii şi implieii ale UAV se schimbă. Prin urinare.
trebuie proieelala o suatcgie solida dar iii acelaşi riinp liexiliila, asirel încât sa corespunda
in oiizonrul de iimp aloeai eveniualelor provocări sau oponunilăü deiermiriaie de evelulia
societăţii şi a UAV.
Obiectivele gcncrale prevăzulc de Planul managerial se vor maierializa prin
Planul Slrategjc pe Tenneii Mediu al Scolii Doctorale (PSTM-SD) elabnral de consi iul
Şcolii neeiorale (csm ia ineepuiul mandatului, urmând ca la finalul iiiaiidaiuliii
csn să
prezlnle un raport asupra modului de indeplinire 'al obicclivclor specifice asumale şi
convergcnţa acestora eu Planul siraiegie genera] al Scolii Dooiorale (PSG-SD) Dnzontul
Planului managerial esie de 5 einei ani. până la următoarele alegeri.

Obiectivele speciñce prevazuie in Planul managerial
suni cleialiaie în cadrul
Flanurilor de lmplemenlare Anuale ale Şcolii Doctorale (PIASD). Acesiea
se vor clabcm
in nccare an Ş] vor eoniine niaaurile speciñoe
auure in vedere iri anul respectiv.
Planul managerial cuprinde
a

Organizarea aciuala a Studiile Unwetsilale de doclorat-Teulogie
(sun. n_

.

Obiectivele majore privind arganizarca SUD-T;

-

Reorganizarea şcolii Deererale;

- Consolidarea aciiviiaiilor de cerccmre in cadml

.
.
.
.

sum;

sriinulnrea personalului iinplicai iri derularea SUD-T;
Publicarea rezultatelor acllvilãţii dealaşuraie iii cadrul
Marketingul şi promovarea sn;
Paneneriate strategice în vederea dezvcliaiii

sun;

supar;

l, organizarea actuală a srudiilor universitare ile Dociorai
Universitatea ..Aurel Vlaicu" din Arad (UAV) organizează. în baza avizului
Consiliului Naţional de Atestare a Tillurilor şi Ceniñcabelor Universitare (CNATDCU)
şi
a aprobării Minislerului Educaţiei. Cercetării Tineretului şi Spatiului (MECTS). docmm\
Ştiinţific în domeniile fundamenlale „Filologie" si „Teologie
Şcoala Docluralã a U/\V din Arad, in domeniul Teologie. funcţionează
pe baza
Ordinului MECTS nr. 4966 din 31 august 20l0.
de
următoarele
domenii
cu
dccloml:

.
.

realogie Dogmalicã:
Drepi canonic crlcdex, lcgislaiic şi admini raiie bisericeasca.

şcoala dcciorala runciieneara pe baza „Regulamentului privind organizarea şi
runciioiiarea scolii Doctorale de Teologie nricdoaa", aproba( de senaiiil unixersilar al
UAV Arad. Regulamentul, în baza auianoniiei
univ rsirare sialiileşie exigenţele proprii
la admiterea la dnerorai, organizarea ciclului de Sllld universllare de
daciorai. drepiurile
şi obligaţiile conducaiorilcr de doctorat ale doctoranzilor, elaborarea şi
şi
sueiineren lezei
de declara\ şi conferirea tillului de doctor.
în

prezent. in şcoala Doclarala a UAV Arad, donieninl Teologie. îşi desiäşoară
aciiviiaiea 3 conducători de elociorai şi 23 de doctoranzi.
Confunrl regularneniului acluaL dnemrandul iii deslaşeara aciiviiaiea
pe perioada
sludiilor universiiare de ddcrniai in hau prevederilor unui conrraci de studii doclnmle
inelieiai între UAV Arad, doctorand şi conducaierul de ducierai.
conrraciul de Snldll
doclorale nipuleazã drepturile şi onligaiiile paiiiler.
conrenniiaie cu prevederile
regulamentului şi cu respectare:: legislaţiei în iignrire.

Durara ciclului de slud universimre de doctora! esle de lrei ani. dar poale n
prelungilă ci 1-2 ani. in condillllc prevazulu de lege. Ciclul de smdli umversilare de
dnclonl esre compus din „Programul de pre re universiiara aiausaia“. cu o lluraza de
un semesiru şi Programul ue oeroelare şliinunca". cu o uurnra de cinci seineslre.
nnalizar cu sus; area rezei de declarau
2. ouieexivele

Dncmnl . Teologie

mnjore pr ind reorganizarea Studillur Um ersnare ne

Obiectivele slrareglee dm cadrul !anului managerial al Şcolii Doclorale eonverg
cu ooieorlvele generale meniionale in cadrul PSG-SD. Planul managerial al Şcolii
Docloral: îşi propune sa materializa: riniele spcciflce propuse pentru iniervalul ue |imp
ZDIG-ZOZO. Acestea sunt:
o

Reorganizarea Şcolii Doeiorale (sn) iu conlbrmilale cu prevederile legale
în vigoare:

e

Asigurarea iesurselar necesare sun.

a

Normarea eorespunzaioare a actlvllãţllor desfăşurat: în cadrul sun;

.

Consolidarea activităţii de cereeiare în cadml

.

siimularea personalului implicat în .lesrasurarea sun;

a

Raportarea

corespunzălcarc
desfăşurau în cadrul sun;

.

Promovarea adeovală şi ereşierea vizlbiliuaui

a

Slabilirea de pmencriat: slraregice.

şi

sun;

publicarea

rszullulclor

activităţii

su;

Prin obiective amllllilc mal sus „ se va \Irmãrl
n

Ridicarea nlvclului de clasificare instituţională a UAV Arad;

c

Revllalltarea SD. care sragnlsazã ln momenlul de l`a|ă dlilülllã
conslrângcrllur legare de vârsta conducătorilor d: doctorul;

I

Creşlerea numărului de conducălori de doclaral:

- Creşterea numarului de sludenţl-docmranzl;
o

Motivarea şi reuomponsarea corespunnãloare a persnnalului implica: in
SUD;

.

nezvollarea d: programe de doctoral in corurela ularuri de speeialişli de
maică din earlrul univctslláţllor de renume naiinnale şi internaţionale:

.

Micşorarea nivelului de bimcmţi: şi fluidizarea procedurilor onernlioriale
speclñce sun;

- Creşlerea

presligiulul UAV Arad ea IOSUD
corespnrrzaraare la nivel naţional şi internaţional.

Şl

prommarea

3. Rearganiurea Şcal Dncmrnle
Reorganizarea
unniltanrcle aspecte:

su,

în conformimhe cu prevederile legale în viguarc,
va cuprinde

l) Înfiinţarea slruclurilor prevăzute de legislaţia iri viguare, după cum urmează:
n

Cunsiliu] Sludiilur Universitare de Doctorat;

o

Consiliul Şcolii Doclorale.

2) Analiza modulul de organizare şi deslãşurzlre
a studiilor unlvelsimre
doctoral, în vederea conformărli la prevederile LEN şi COD:
o

d:

Analiza erireriilnr d: seleciie. admiierea şi angajarea în programele

de studii unîversilare de docloral:
c

Analiza slrucîurli anuale şi a nlodului de dcslăşurare studiilor
a
universitare d: doctorat:

c

Analiza opununilăţii disciplinelor opriorrale studiate în momentul
de fala:

3) Evaluarea internă a pcrfonnamelur conducătorilor de
doctoral şi a SD în

ansamblu;

4) Conţinutul şi finalizarea programelor
d: studii universlrare de docmral:

- Analiza programului de pregălirc bazar pe sludii universiraie
avansate;

a

Analiza programului de eerrenire şrlinulîcã.

I

Analiza modului de realizare actual al tezei dc doctora! şi de
finalizare a studiilor universllare de docloral;

5) Analiza drcpturilm şi a obligaţiilor studcnlulul-doctorand:

s) Analiza drepturilor şi a obliguüilur conducatorului de doctorat;
7) Normarea carcspunáluare la acliviläyilor de conducere şi de
îndrumare a SUD,
prin comenzi ale SD cãlre depanamcnkl: UAV Arad;

si Realizarea pmicclului de bugel ai sn şi anuiiza eñciemei :conomicorñnanciar:
a modului de organizare a sun: eiabumrca de propuncn si iinpieirienrarea
accstora privind eresierea efiuenţei SD.
9) Analiza structurilor actuale şi L\ dulărvlor actual( ale SD şi elaborarea de
prripuneri privind opiiinizarea acestora
4. Cunsulidarea nctivit

universiiure de nnciiirai

-

Teologie

r de eereeiare şiiiriiinea în cadrul Sludiilnr

SUD-T reprazinia unu din surseie xmparlanlc aie aeiiviiaiii de eercersre ştiinţifică
desläşuraî: în cadrul UAV Arad.
În

vederea întăririi aclivitãţii de cercemr: desrasuraie in cadrul pmgramelov de
doclora( se vor avea în vedere unnmoarelc măsuri
UAV Arad va sprijini eresierea numărului de indrurnaiiin de docmral
abililaţi şi va susţine inençincrea si dezvoltarea SD.

cenireie de cercetam din eadriii UAV Arad \a sprijini
infraslructuxii

dispoziţie a
necesare în cadriii sun-r;

sn prin punerea la

de cercelare pentru reaiizarea ceieeisriior

Conducäwrii de declara! se vor amia ccnlruiui de cerceuarc de iu
Facullalea de Tcologie si vor mpona activitatea specifică dpeiuraiiiiui prin
intermediul eeniruiiii de eeieeiare;
Studenţii-docmvanzi şi conducătorii d:: doctorat vor publica &nicole
ştiinţifice şi vor raporta aceste articole în numele cenlrului de cercetare din
care îndrumãlorii de doctorul fa:: parte;
în mãsura disponib im i, cenüul de cercetare poate ñnanţa aicziviiarea de
cercetare desiäsuraia 'iii cadr SUD-T dar şi acxivilăţi adiacenl: precum
paniciparei ia irianiresiuri s imiñce a studcnţilorducloranzi În sîluaţia
susţinerii de ariieoie siiiniiiiee.
1

s. sciiniiiiirea persiinniuiii implical in

DocmrahTeulogie

deruinm siiidiiinr

Personalul Implical in desiasurarea SUD-T
din panea UAV Amd si va ri stimulul prin:

Universilnre de

ia beneficia de reeunnasiere

şi sprijin

încadrarea corespunzătoare a activităţilor de conducere
si 'indmnwc a
iii
in
de
SUD-T siaieie
funqiuni, realizând aces( fel rccunoaşlerca muncii
depuse şi ei cuntribuţiilor la dezvoiiiirea super a UAV Arad.
Recunoaşterea ineiiieirir iri cadrul UAV Arad şi vizualizarea accslora Î!!
materiale promaţinnale şi pe site-ul sv dar şi pe site-nl eeniiruiui de
ceieeuare. depariaineriiuiui şi facultăţii şi UAV Ara

Posi iliiaiea asigurării chclluielilor ile parucipare la manifestări naţional?
şi iriiemaporiale din cum d: regie alocată SD, cu aprobarea caiiilucaiarilar
de uacicrai şi a CSD;
Posibllilalea asigurării cliclluielilcr necesare penlru organizarea ile
eaureririia. seminarii şi ulorkshupurl,
Susţinerea publicării de ariicrile şliimlñc: elabaraie dc caire eiuueriiii.
aacicraiizi iii reii e come În bazele ile dale sau iii alle publicaţii uuiicriale

Şl

iriieiriaiiaiiale;

6.

Publicarea rezultatelar activităţii desfăşurate in cadrul Sludülnr
Universitare de Dnclaral Teologie

-

Rapciiarea precum şi diseminarea şi populariurea vemlmlêlor supar repreziiiia
o activitate obligatorie peiiuu siudeiiçiiuoccuraiizi. lri vederea dezvoltării acesiei acliviläţl
se vor adopla următoarele măsuri:
srudeiiiii-uaciararizi vor avea abligapa de a publica miriirri doua ariiccle
Şliinţiñce pe ari, iii cuiirairiiiiaie cu Regulamenlu] ue organizare şi
iuriciiaiiare a Şcolii Daciaiale de Tenlngie; race excepţie prinnll ari din
cadrul proglalnului de uaciaiai Îl] :ale sun! pievazuie acriviiari ile
pregalirc suplirricuiara şi de prcgaiirc aiaiiea

şcoala Doclorală (sn)

\la

ceiiualin uciivilalea de publicare

a

aniculelur

ludenţlir
rczukalc ca urmare a aciiviiaiii acamşiiraic în cadrul sun.
doctoranzi au obligaţia de a uaiismiie iuaie irirumiaiiile corlducălorului ile
doctorat şi CSD;

va reairiiciura site-u] propriu În caururiiiiiaiu cu ceriiirale legale în
vigoare; pe site vor n prezentele lisia publiuaiiilor şziiriiirice Ş| rezumatele
aceeiara realiraie ile carre sludenţii-doclomnzi precum şi apuriuiiiiaiile de
publicare în cadml iriuiiiresiarilar ştiinţifîce viitoare;

sn

SD va asigur-a publicarea pe aie-ul propriu a rezullalelor tezelor de
docioral realizale de catre sludcn ›doclomnzL

va ceriiraliza pariiciparea la conferinţe şi alia iriaiiifesiari şiiiriiirice a
siuaeriiilar daciurauzi. pe baza raporlâril acestora:

sn
su

are iespuusabiiiialea acluallzăni irircririaiiilor prezeriiaie în Sile-ul

prapri

7.

.

Promovarca şi cmşlzrea vizibililăţii Şcnlii Doclnrale

Acriviiaiile de marketing şi prarriavare conlribuie la vizibilitatea SUD-T realizaie
Amd şi implicit la dezvaluirea aaceiara.

În Cadrul UAV

SD va fi responsabilă pentru realizarea activităţilor de marketing. pmnim-.ne şi
creştere a vizihiliiäţii SUD-T. Măsurile avute în vedere sunr
a) Realizarea unui site al SD airacliv care. in confonnirai: cu prevederile legale.
›a prezinte următoarele mfon-naţii:

regulamcnlul SD:
o

inrnrrna

i

privind posturile vacante pentru siudonţiirdodoianzi:

infomiaiii privind posturile vacnnle penini conducători de declara!,
infomiaţii

privind

modul

pmgmneior doclorale:

de

organizam

şi

informaţii privind conţinutul programelor de studii

doctor-ai.

deşläşurare a
HHWEYSÎIBIC

dc

infonnaţii privind modul dc admiien: la sn,
privind modul de iinaninre a studiilor. precum si a
casiurilor suporlale de smdeniuI-duciomd;
modelul conrracruIui-cadrude Siudii doctorale:
informaţii privind conducătorii un doctora! ŞI siuumiir-duciprnnzi
pc care i coordonează, care includ cel pnnn iiun publicnţiilor
acestora.
infomuaţii privind rezulialele şi perfurmanţele profesionale ale
conducălorilor de doctorat

infonriaiii privind lczele de doclural, respectiv standardele de
elaborare. proceduri şi :rile de evaluare a acestora,
rczumalcle tezelor de doctorat ce urmează sa fie susţinute public.
precum şi daia, ora şi incniin aferente susiineriior publice. cu cel
puţin 14 zil: înainlea susţinerii atestari::
adresele la care po! n accesate tezele de docloiai linalizale.
publicam pe un site administrat u: Ministerul Educaţiei Nniionnic
şi Cerceiăñi Ştiinţifice.
b)

Prezentarea şi aclualizarea pennanemã a realizărilor in domeniul SUD-T pe
site-ul SD.
c)

Pariiciparea la târguri. expoziţii şi alte manifestări naţionale şi inieniniinnnin
speciii:: SUD-T prin care să prezinte capacităţile şi realizările SD-UAV Amd;
d) Realizarea dc materiale promoüonale şi

:miram accslom;

e) Publicarea

d: anicule

în presa de prezenrare a capaeiialilor şi reallzarrlar UAV

Arad in darneniul Cercelălii:

I) lilenriliearea şi raeilriarea de conlaclc narionale şi lnlemaţionall:
cu alte IOSUD

şi

g)

SD;

Realizarea d: interviuri radlulbnice şi de relevizrane, in care sa se prwlnle

aerrvirarea SD:
n)

vrezenrarea tuturor canducmorilor d: doemrar pe sila-ul sn. incluzând
referinie, arricole publicale. preocupari anierroare, actuale şi de viilor;

cv

i) Prczcnlarta tuluror şiudenţilor-dnclulanzl pe site-ul
so incluzând
refcrinţe. nniaale publicare, preocupari anterioare, actual: şi de Viilor:

cv.

j) Realizarea d: mnre
laboraioarele, dar
site-uISD;

ŞI

scurte pmrnoiianale car: sa prezinie rap
le,
realizarile studenţilor-doctoranzi şi inlegrarca acestora pe

k)

Promovarea SD prin intermediul Simpozionului inlemaţional organiza( toi la
doi ani de către UAV Arad.
8. Partenerhxe slralzglce în vederea dezvoltării Studlilor
Docxnrn(

Uuivenitan de

Importanţa realirării d: pmcneñale siralegice în vederea dezvollaãrii SUD-T
es::

foarle mare. se vor unnări cu precădere următoarele măsuri:
s

SD prin inlennediul CSD va coordona acliviiatca de dezvaluiri:
a
paneneriatclnr slmleglce în domeniu] SUD-T.

a

sn eslc responsabilă d: dezvaluie& relaliilor naţionale şi
internaţionale cu alle IOSUD şi alle SD;

sn va realiza o lisla cu insliluţill: cu care UAV Arad a siabilil
. până
in marnenrnl d: faţă paneneriare slmtegic: de succes: acesror
instituţii Ii s: var rraasnrlle regular nraierlale promoţional: în ceea
ce priveşlc SUDrT;

o

paneneriarele srraregiee cu IOSUD de presligiu la nivel naiianal şi
inrernaiianal vor n prezentate în dclaliu. după acordarii
binecuvâvlláril. p: siieeul SD:

.

lnvrrarea de personalităţi rare sa dezvolre programe dacmmle în
cormlelã alălun' de conducâlorll de doctora! din cadml UAV Arad:

c

sn prin inlennediul csn va desfăşura activităţi de lobby f a dc
inslituţli naţional: şi internaţionale in vederea slabllir
paneneriale reciproc avanlaiaase. in vederea dezvolläñi sun

9) Concluzii

Prezentul plan managerial cuprinde conlinuama proiectelor începuie in p=riuada
2011-2016. am mangai; Şcolix Doctorul& de teologie. având în vedcre procesul de
rcfonnã care :sie în plina desläşurare în întreg sistemul de învãţamânl. De
asemenea. am
unu( seama d: compenma şi reamame existent: în învăţământul
teulugic superior, ne
acer& am considerat necesar ca planul managerul să se intîlulez:: "Comix-minte
ş.
Stabilitate",
Arad. la 26 februarie 2016

