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PLAN OPERAŢIONAL INSTITUŢIONAL 
pentru anul 2014-2015 

 

 
Consideraţii generale: 

 

Institutul Teologic Adventist este unica instituție de învățământ superior  aparținând Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea din România și are o misiune distinctă în peisajul învățământului 

universitar autohton, propunându-și, pe lângă pregătirea academică la cele mai ridicate 

standarde, și modelarea caracterelor în spiritul principiilor biblice, cu orientare prioritară către 

slujirea semenilor, fie în domeniul pastoral, fie în cel educațional sau social.    

 

Cu o istorie de 90 de ani, Institutul Teologic Adventist s-a aflat într-o permanentă dezvoltare 

calitativă și cantitativă, de la ceea ce inițial era un seminar teologic, până la o instituție de 

grad universitar, găzduind în prezent patru specializări: Teologie Adventistă Pastorală 

(acreditată), Asistența Socială (acreditată), Limba și literatura română – Limba și literatura 

engleză (autorizată), Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (acreditată).  

 

În această linie, a preocupării permanente pentru calitate și dezvoltare, se află și întocmirea 

planurilor strategice (pentru un interval de cinci ani) și a celor operaționale anuale, care 

formulează obiectivele de bază ale Institutului pentru perioada respectivă și programul de 

măsuri pentru atingerea acestor obiective. 

 

Planul operațional instituțional pentru anul universitar 2014/2015 este întocmit pe baza 

Planului Strategic Instituțional pentru perioada 2010-2015 și ține cont de contextul și 

provocările specifice acestei perioade: reacreditarea unor programe de studii din cadrul ITA, 

acreditarea instituțională, dar și de dificultățile cauzate de scăderea numărului de studenți și 

de criza economică. 

 

Acțiuni în cadrul obiectivelor Planului Strategic 

 

Obiectivul 1 - Asigurarea calităţii pregătirii profesionale, ştiinţifice şi a vieţii academice 

a studenţilor 

Acțiuni: 

a) Stabilirea criteriilor și a calendarului de admitere cu minim 6 luni înainte de 

desfășurarea admiterii și publicarea lor pe site-ul Institutului, la avizier și în publicațiile 

Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România (termen limită 20 ianuarie 2015); 

b) Actualizarea și publicarea pe site-ul Institutului a programelor analitice ale 

disciplinelor tuturor celor patru specializări, inclusiv aducerea la cunoștința studenților a 
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modalităților de examinare și criteriilor de notare (termen limită: 15 octombrie 2014 pentru 

semestrul I și 1 martie 2015 pentru semestrul al doilea); 

c) Actualizarea suporturilor de curs pentru toate disciplinele și punerea la dispoziția 

studenților în format fizic și electronic, la Biblioteca Institutului și pe site-ul Institutului 

(termen limită: prima săptămână a fiecărui semestru);  

d) Actualizarea bibliografiei pentru fiecare disciplină și înaintarea unei liste cu propuneri 

de achiziții la Bibliotecă pentru anul în curs (termen limită: octombrie 2014); 

e) Actualizarea Ghidului studentului și publicarea lui pe site-ul Institutului (termen 

limită: octombrie 2014); 

f) Încheierea protocoalelor de practică pentru studenți de către coordonatorii de practică 

pentru fiecare program de studiu, cu oferirea unei alternative cît mai variate (termen limită: 

octombrie 2014); 

g) Afișarea vizibilă, atât la avizier, cât și pe site-ul Institutului a orarului și programului 

de consultații pentru fiecare cadru didactic (termen limită: prima săptămână a fiecărui 

semestru); 

h) Actualizarea catalogului bibliotecii cu toate achizițiile realizate (termen limită: 

permanent); 

i) Îmbogățirea fondului de carte și periodice al Bibliotecii, cu cele mai relevante apariții 

în domeniul programelor de studiu (termen limită: permanent); 

j) Organizarea unui număr de minimum 5 conferințe publice cu participarea unor 

personalități academice din țară sau din străinătate, pe baza colaborărilor cu Universitatea 

Andrews (SUA) și Montemorelos (Mexic) și a altor contacte stabilite de către ITA (pe tot 

parcursul anului universitar); 

k) Implicarea cadrelor didactice în activitățile de consiliere și tutoriat pentru studenți 

(termen limită: permanent); 

l) Desfășurarea periodică de seminare și activități de consiliere pentru studenți în cadrul 

Centrului de Informare, Consultanță și Orientare în Carieră (conform programului anual 

stabilit de Centrul de Informare, Consultanță și Orientare în Carieră). 

 

Obiectivul 2 - Dezvoltarea calităţii corpului didactic şi a programelor de studii 

 

Acțiuni: 

a) Acoperirea de către Institut a cheltuielilor de participare (taxă de participare, cheltuieli 

de deplasare și cazare) la o conferință științifică desfășurată în țară (anual) pentru fiecare 

cadru didactic titular și la o conferință științifică desfășurată în străinătate (o dată la doi ani); 

b) Organizarea de concursuri publice pentru ocuparea posturilor didactice vacante la 

specializarea Teologie Pastorală (3 posturi) și Limba și Literatura Romană – Limba și 

Literatura Engleză (2 posturi) (termen limită: semestrul I); 

c) Sprijinirea cadrelor didactice pentru publicarea de cursuri și lucrări științifice la 

Editura Institutului sau la alte edituri recunoscute (termen limită: permanent); 

d) Preocuparea permanentă pentru calitatea lucrărilor științifice elaborate de către cadrele 

didactice, respingerea și combaterea plagiatului atât în rândul cadrelor didactice, cât și în 

rândul studenților. 
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Obiectivul 3 - Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia şi priorităţile 

definite la nivel naţional şi european şi cu necesităţile procesului educaţional din Institut 

 

Acțiuni: 

a) Susținerea și promovarea activității Centrului de Studii Creştine Răsăritene (termen 

limită: permanent); 

b)  Organizarea Sesiunii de Comunicări Științifice a Institutului Teologic Adventist cu 

secțiuni distincte pentru cele patru programe de studiu și a Sesiunii de Comunicării Științifice 

a studenților (termen limită: aprilie 2015); 

c)   Publicarea revistei Theorhema (pentru domeniul teologic), a revistei Psihopedagogia 

copilului, și a volumului sesiunii de comunicări științifice (termen limită: până la sfârșitul 

anului universitar). 

 

Obiectivul 4 - Creşterea calităţii serviciilor specializate către comunitatea locală, 

regională, națională şi adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii 

 

Acțiuni: 

a) Implicarea studenţilor şi cadrelor didactice în minim un proiect de serviciu comunitar 

la nivel local sau regional, în funcție de specializare (proiecte misionare, sociale sau 

educaționale) (termen limită: până la sfârșitul anului universitar); 

b) Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici, instituţii şi fundaţii de asistenţă 

socială, instituţii educaţionale, biserici locale în vederea derulării în colaborare a unor proiecte 

comunitare (permanent); 

c) Demararea formalităților și a pregătirilor pentru înființarea unui nou program de studii 

în cadrul Institutului Teologic Adventist, în domeniul asistenței medicale;  

d) Organizarea sau găzduirea de congrese, conferințe, întâlniri de lucru, ateliere pentru 

diverse departamente ale Bisericii AZȘ sau organizații non-guvernamentale (Convenția 

cadrelor didactice adventiste, Convenția Școlii de Sabat, convenții și congrese de tineret pe 

diferite grupe de vârstă, olimpiada de religie etc.); 

e) Implicarea cadrelor didactice ale Institutului Teologic Adventist în emisiuni radio și 

TV realizate de Centrul Media Adventist (permanent); 

f) Reluarea, în parteneriat cu postul de televiziune Speranța TV, a emisiunii săptămânale 

Academica, pentru abordarea unor teme de interes din domeniul educațional și pentru 

popularizarea proiectelor și programelor Institutului Teologic Adventist; 

g)  Menținerea paginii destinate Institutului Teologic Adventist în Curierul Adventist, 

publicația oficială a Bisericii Adventiste din România, pentru abordarea unor teme de interes 

pentru comunitatea adventistă din România și pentru popularizarea activităților derulate în 

cadrul Institutului Teologic Adventist; 

h) Continuarea programului de promovare a Institutului Teologic Adventist prin 

organizarea Zilei Porților Deschise, vizite la liceele adventiste din țară, emisiuni Radio Vocea 

Speranței și Speranța TV etc. (conform calendarului Departamentului de Promovare).  
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Obiectivul 5 - Dezvoltarea resurselor consacrate activităţii universitare 

 

Acțiuni: 

a) Întreținerea și asigurarea bunei funcționări a tuturor resurselor materiale necesare 

activității didactice: spații de învățământ, computere, videoproiectoare, etc. (termen limită: 

permanent); 

b) Echiparea laboratorului de informatică cu încă cinci computere necesare desfășurării 

în bune condiții a activităților didactice specifice (termen limită: noiembrie 2014); 

c) Achiziționarea de echipament sportiv necesar desfășurării orelor de educație fizică, 

incluse în planul de învățământ pentru toate specializările începând cu anul universitar 

2014/2015 (termen limită: octombrie 2014); 

d) Menţinerea căminelor studenţeşti şi a cantinei la standardele europene (termen limită: 

permanent); 

e) Întreținerea și modernizarea infrastructurii destinată activităţilor sociale a studenţilor 

(termen limită: permanent). 

 

Obiectiv 6 - Creşterea calităţii conducerii şi a gestiunii prin promovarea unui sistem 

eficient de management bazat pe principiile autonomiei universitare şi printr-un 

parteneriat activ cu studenţii 

 

Acțiuni: 

a) Exercitarea  autonomiei instituţionale în conformitate cu prevederile legale, inclusiv 

dreptul de proprietate asupra patrimoniului său constituit în mod legal (termen limită: 

permanent); 

b) Finalizarea informatizării serviciilor administrative ale ITA (termen limită: iunie 

2015); 

c) Elaborarea bugetului anual în funcţie de veniturile preconizate din sursele stabile şi 

luarea deciziilor pe baza acestuia (termen limită: noiembrie 2014); 

d) Întâlniri periodice și ori de câte ori este nevoie a structurilor de conducere și 

consultative ale ITA (Senat, Bord, Consiliu de Administrație, Consiliul Facultății, Consiliul 

Profesoral) pentru buna desfășurare a activității academice și administrative a Institutului; 

e) Direcționarea sponsorizărilor şi a donaţiilor integral către cei cărora le sunt destinate 

(termen limită: permanent); 

f) Preocuparea la nivelul fiecărui program de studii pentru de atragerea de studenţi 

(termen limită: permanent); 

 

Obiectiv 7 - Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic, a calităţii 

învăţământului şi învăţării 

 

Acțiuni: 

a) Realizarea evaluării cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată 

în anul universitar 2014/2015 (termen limită: iunie 2015); 

b) Realizarea evaluării colegiale a cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în 

anul universitar 2014/2015 (termen limită: iunie 2015); 
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c) Realizarea autoevaluării cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul 

universitar 2014/2015 (termen limită: 1 septembrie 2015); 

d) Analiza rezultatelor evaluării cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul 

universitar 2014/2015 la nivelul departamentului și facultății (termen limită: 30 sept. 2015); 

e) Monitorizarea inserției pe piața muncii și a traseului profesional al absolvenților 

(termen limită: permanent); 

f) Analiza semestrială a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, armonizarea 

cu lor cu cerințele pieței muncii și cu planurile și programele existente în universitățile de 

referință din România și din străinătate și supunerea aprobării anuale de către Senat (termen 

limită: prima săptămână a fiecărui semestru); 

g) Elaborarea de către studenții din ani terminali de lucrări de licență de calitate, 

încurajarea aportului personal, încurajarea respectării standardelor academice și combaterea 

plagiatului. 

 

Obiectivul 8 - Asigurarea calităţii activităţilor pentru consolidarea Institutului Teologic 

Adventist ca instituţie specifică de nivel naţional 

 

Acțiuni: 

a) Reacreditarea programelor de studii Asistență socială și Teologie Pastorală; 

b) Demararea formalităților și pregătirilor pentru înființarea unui nou program de studii 

în domeniul asistenței medicale, în acord cu cerințele pieței muncii; 

c) Depunerea dosarului de autorizare pentru o specializare filologică; 

d) Acreditarea instituțională. 

 

Obiectivul 9 - Integrarea Institutului Teologic Adventist în Spaţiul European al 

Învăţământului Superior 

 

Acțiuni: 

a) Dezvoltarea relațiilor cu alte universităţi din străinătate, cu instituţii, asociaţii sau 

organisme internaţionale; 

b) Sprijinirea cadrelor didactice în deplasările internaționale pentru manifestări științifice 

și cursuri de specializare; 

c) Invitarea de profesori din alte instituții de învățământ superior din țară sau din 

străinătate pentru cursuri, conferințe, prelegeri publice. 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA 


