
 1 

ŞEDINŢĂ DE CATEDRĂ 
 
 
 La început de an universitar, în Centrul Universitar Nord din Baia Mare pe lângă 
deschiderea oficială a activităţilor didactice universitare şi studenţeşti, care promovează 
cu săvârşirea Sfintei Liturghii săvârşită de ierarhii ortodocşi maramureşeni în Catedrala 
Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, este obiceiul ca membrii Domeniului de 
Teologie Ortodoxă să se întrunească într-o şedinţă de lucru consultativă la care să ia parte 
şi ierarhii locului. În acest sens, marţi 16 octombrie, cu începere de la ora 12,00 la sediul 
central al Domeniului de Teologie Ortodoxă de pe str. Crişan nr. 7 din Baia Mare a avut 
loc şedinţa de consultare a cadrelor didactice universitare ale Departamentului de Ştiinţe 
socio-umane, Teologie, Arte din cadrul Facultăţii de Litere, la care a luat parte Preasfinţia 
Sa, Justin HODEA Sigheteanu, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului 
şi Sătmarului. 
 În prezenţa Preasfinţiei Sale Justin Sigheteanu, membrii specializărilor de 
Teologie Ortodoxă din cadrul Departamentului au răspuns afirmativ şi s-au adunat spre 
consultări decisive, luări de poziţii şi hotărâri necesare pentru desfăşurarea în cât mai 
bune condiţii a noului an universitar 2012-2013. Părintele Conf. univ. dr. Adrian Gh. 
PAUL, coordonatorul specializărilor din cadrul Domeniului de Teologie Ortodoxă a 
deschis şedinţa de lucru, urând un bun venit şi mulţumind în mod respectuos Preasfinţiei 
Sale Justin Sigheteanu pentru că a binevoit să facă o vizită ierarhică canonică şi didactic-
universitară Corpului profesoral de Teologie şi studenţilor teologi, cum şi să ia parte la 
lucrările de început de an universitar dezbătute într-o şedinţă de lucru din cadrul 
specializărilor teologice. După aceea s-a propus ordinea de zi a lucrărilor şedinţei, la care 
au răspuns prezent majoritatea cadrelor didactice universitare. 
 Pe ordinea de zi au fost propuse următoarele crestiuni spre dezbatere: 

1. Definitivarea şi aprobarea în plen a unui nou Plan de învăţământ pentru  
specializările Teologie Ortodoxă Pastorală şi Teologie Ortodoxă Didactică, la nivel de 
licenţă, şi Teologie creştină şi spiritualitate europeană la nivel de masterat, precum şi 
prezentarea Statelor de funcţii  pentru specializările teologice repartizate uniform pe cadru 
didactic universitar. S-a subliniat, mai întâi, consolidarea celor două specializări teologice 
din Domeniul Teologie la nivel de licenţă, unde sunt integraţi un număr total de 110 
studenţi, cursanţi la zi, integraţi la formă subvenţionată şi cea cu plată, precum şi un 
număr de 45 studenţi masteranzi în Domeniul Teologie Ortodoxă. Noul Plan de 
învăţământ propus pentru perioada 2012-2016 a fost aprobat în unanimitate de cadrele 
didactice universitare, după ce s-a revizuit în prealabil anumite discipline teologice 
propuse spre cercetare în consultare cu Preasfinţia Sa Justin Sigheteanu, care a şi dat 
binecuvântarea arhierească şi acordul spre vizare. În ceea ce priveşte Statele de funcţii, 
acestea au fost stabilite pe cadre didactice universitare titulare şi asociate, toţi doctori în 
domeniul de cercetare universitară, şi alcătuite din normă de bază (12 ore pentru 
conferenţiar, 14 ore pentru lectori şi asistenţi universitari) plus plata cu ora (maxim 10 
ore pe cadru didactic universitar). Aşa se face că disciplinele teologice au fost împărţite 
în trei categorii: discipline fundamentale (fiecare, în mod egal, acumulând câte 5 credite), 
discipline de specialitate (câte 3 sau 4 credite) şi discipline obţionale (cu câte 1 sau 2 
credite). S-a pus accentul pe repartizarea disciplinelor la fiecare cadru didactic universitar 
spre a se forma norma de bază, alcătuită din specialitatea fiecărui dascăl, dar şi cea la 
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plata cu ora echidistant pentru toate cadrele didactice universitare. În acest sens, toată 
lumea a fost mulţumită de propunerile făcute şi ca atare s-a votat şi subsemnat în 
consecinţă. 

2. Propunere pentru scoaterea la concurs a unui post de Şef de lucrări/Lector dr. în  
cursul anului univ. 2012-2013 pe disciplinele de Teologie practică. S-a supus la vot şi în 
unanimitate s-a votat pentru. 

3. Prezentarea celor mai importante hotărâri de la cel de-al V-lea Congres Naţional  
al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, dar şi al 
Colegiilor Decanilor şi Directorilor de Departament Teologice, susţinut la mănăstirea 
Nicula în perioada 24-26 septembrie 2012, la care a luat parte şi coordonatorul 
responsabil al specializărilor de Teologie Ortodoxă din Baia Mare, Pr. Conf. dr. Adrian 
Gh. PAUL. Dintre hotărârile cele mai importante care privesc deopotrivă toate 
specializările teologice şi cadrele didactice universitare în Domeniul Teologie, s-au 
semnalat următoarele: 

- propunerea P.F. Părinte Patriarh Daniel de a se restructura învăţământul  
teologic universitar în cuprinsul Patriarhiei Române, punându-se accent atât pe 
dimensiunea formativă cât şi pe calitatea şi competitivitatea învăţământului teologic 
universitar 

- evidenţierea ca în planul de învăţământ să fie introduse pe viitor orele de  
practică sau de discipline de practică liturgică şi practică de strană, cu credite şi notare 
distinctă, precum şi reactivarea duhovnicului 

- realizarea unor programe analitice unitare la nivel naţional unde numărul  
de credite să fie stabilit unitar pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române la disciplinele 
fundamentale, de specialitate şi complementare, avizate toate de Sfântul Sinod 

- în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 8577 / 28.11.2011 să se  
ia act de responsabilizarea tuturor Facultăţilor şi Departamentelor din ţară în ceea ce 
priveşte combaterea plagiatului, a corupţiei şi a intereselor de grup şi personale, care 
subminează calitatea învăţământului teologic universitar 

- propunerea privind revizuirea Regulamentului-cadru al Facultăţilor şi  
Departamentelor de Teologie aprobat de Sfântul Sinod, ţinând cont de noua Lege a 
Educaţiei Naţionale, de Carta Universităţii şi de Protocolul ce se va încheia între 
Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

4. S-a propus să se intensifice programul de rugăciune şi îndrumare spirituală în  
vederea cultivării unei mai sporite atmosfere duhovniceşti în facultate, dar şi cultivarea 
unei comunicări mai strânse şi eficiente între profesorii teologi şi Centrul Eparhial. În 
prezenţa Preasfinţiei Sale Justin Sigheteanu, s-a convenit să se ţină seama de activitatea 
studenţească, pregătirea intelectuală şi duhovnicească, caracterul dezvoltat al candidaţilor 
la hirotonie şi pe lângă documentele general obligatorii, caracterizarea, recomandarea şi 
foaia matricolă să fie piese grele când se hotărăşte departajarea candidaţilor pentru 
ocuparea unei parohii. Pentru ocuparea prin examen a parohiilor de categoria I se va 
constitui o comisie din cadre didactice de la teologie, aprobata de catre chiriarh si care va 
propune pe langa temele existente si alte teme in completare, oferind si bibliografia 
necesara.  

5. S-a pus în discuţie organizarea unor evenimente academice în contextul  
organizării, în anul 2013, a Congresului Naţional cu tema: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena –promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii”, precum şi a 
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Simpozionului Naţional „Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae după 20 de ani de la 
trecerea sa la cele veşnice”. În acest sens urmează ca în zilele următoare Corpul didactic 
profesoral să stabilească programul cadru al manifestărilor culturale pentru anul viitor şi 
să se formeze o Comisie de organizare a evenimentelor, care să transmită tuturor 
Facultăţilor de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române atât perioada şi tema 
activităţilor academice, cât şi invitaţia de a participa la aceste manifestări. 

6. S-a anunţat ca fiecare cadru didactic universitar să completeze la zi Fişa  
disciplinelor şi Programa analitică, precum şi să întocmească Activitatea ştiinţifică 
pentru anul universitar 2011-2012, cu termen până la 1 noiembrie a.c. 

7. Întrucât Domeniul de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Litere, Centrul  
Universitar Nord Baia Mare, are o consistentă continuitate în ceea ce priveşte editarea 
buletinelor de cercetare în Domeniul teologic, s-a făcut propunerea să se trimită studii şi 
articole de cercetare în domeniu, pentru Revista „Studia Universitatis Septentrionis –
Theologia Orthodoxa” (6 apariţii) până pe 15 noiembrie a.c., iar pentru Revista 
„Ortodoxia maramureşeană” (17 apariţii) până pe 1 decembrie a.c. 

8. S-a pus în discuţie consolidarea fondului de bibliotecă pentru achiziţionarea de  
cărţi în domeniul de cercetare teologic, prin eliberarea tuturor studenţilor teologi a 
abonamentelor de bibliotecă. 

9. La secţiunea „Diverse” s-a discutat probleme privind situaţia studenţilor teologi în  
momentul actual, alcătuirea unui program liturgic la care studenţii sunt obligaţi să ia parte 
săptămânal şi s-a stabilit alcătuirea unui program de tutorat pentru fiecare profesor 
universitar pentru ca studenţii să fie informaţi corect când pot lua legătura sau să poarte 
discuţii consultative cu îndumătorii şi profesorii lor pe diferite probleme studenţeşti ori 
didactice. Cu privire la distribuirea şi coordonarea temelor de licenţă, s-a propus şi s-a 
adoptat varianta a câte minim 5 – maxim 10 lucrări pe profesor, pentru a diversifica 
interesul studenţilor în cercetarea teologică. Desigur, fiecare student este liber să aleagă o 
disciplină sau un coordonator anume, însă nici un profesor nu va coordona mai mult de 
10 lucrări de licenţă ori de disertaţie. S-a mai propus ca orice informaţie venită la 
Departament sau cele care privesc activitatea didactică universitară pentru profesori şi 
studenţi teologi să fie afişate la Avizier ori anunţate regulat şi periodic în şedinţele 
consultative ale Domeniului de Teologie Ortodoxă. 
 După ce s-a mulţumit Preasfinţiei Sale Justin Sigheteanu pentru binecuvântările 
arhiereşti acordate şi pentru purtarea de grija fata de sectorul de teologie. Toate 
propunerile, luările de cuvânt, recomandările şi hotărârile luate au fost consemnate într-
un Proces-Verbal, semnat de toţi cei prezenţi la şedinţa consultativă. 
 
 
      Baia Mare      Pr. conf. univ. dr.  
16 octombrie 2012 
                 Adrian Gh. PAUL 


