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PLANUL STRATEGIC INSTITUŢIONAL 
pentru perioada 2010 - 2015 

 

 

 

 

Consideraţii generale: 

 

Planul Strategic Instituţional reprezintă referinţa majoră în ceea ce priveşte elaborarea şi 

fundamentarea deciziilor în cadrul Institutului Teologic Adventist şi are drept scop să formuleze 

obiectivele şi programele pentru atingerea acestora şi să definească mediul în care institutul 

funcţionează şi serviciile pe care le aduce comunităţii. 

 

Strategia Institutului Teologic Adventist este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă 

a următoarelor domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul de calitate, cercetarea 

ştiinţifică, servicii către comunitate, infrastructura modernă, personalul instituţiei, managementul şi 

finanţarea, cooperarea internaţională. 

 

Planul strategic s-a dezvoltat având ca premise misiunea Institutului, situaţia identificată la nivelul 

facultăţii în ansamblu, diversitatea ofertei educaţionale, resursele umane şi materiale existente, 

precum şi cerinţele etapei următoare şi este actualizat în baza următoarelor documente: 

 

1. Declaraţia de la Bologna a miniştrilor educaţiei, 19 iunie 1999, precum şi declaraţiile ulterioare 

ale Summiturilor de la Praga, Berlin şi Bergen; 

2. Legea privind Organizarea Studiilor Universitare (Legea nr. 288/2004); 

3. Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011); 

4. Legea privind Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Legea nr. 87/2006); 

5. Metodologia de evaluare externă a ARACIS (2006); 

6. Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice din România (www.cncsis.ro). 

 

Misiunea Institutului Teologic Adventist: 

 

Institutul Teologic Adventist își asumă misiunea de a promova și de a susține un înalt standard al 

calității proceselor de educație, construit pe principiile dezvoltării personale și profesionale, 

fundamentat pe morala creștină, și de a milita pentru o cunoaștere cât mai profundă a principiilor 

credinței creștine în toate domeniile teologiei: biblic, istoric, sistematic și practic. Asigurând 

resursele și instrumentele necesare derulării proceselor de educație specifice învățământului 

superior, Institutul Teologic Adventist urmărește formarea unor specialiști de înaltă calificare atât 

pentru nevoile interne ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, cât și pentru piața muncii din țară și 

din străinătate, și modelarea caracterelor în spiritul principiilor Bibliei, dedicate servirii semenilor. 
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Obiective strategice: 

 

Obiectivele planului strategic reprezintă exprimarea voinţei comunităţii academice în competiţia pe 

plan naţional şi internaţional de creare a unui sistem de valori în cadrul instituţiei. 

 

Pentru realizarea misiunii, au fost formulate un set de obiective strategice şi măsuri pentru 

aplicarea acestora: 

 

1. Asigurarea calităţii pregătirii profesionale, ştiinţifice şi a vieţii academice a studenţilor 

 

a) Realizarea admiterii pe principii competitive, cu precizarea perioadelor de organizare, a 

actelor necesare, a taxelor care trebuie plătite; 

b) Accesul liber al studenţilor la sursele de informare prin generalizarea accesului la internet în 

interiorul campusului; 

c) Constituirea la nivelul bibliotecii a bazelor de date electronice cu informaţii referitoare la 

cărţile şi periodicele deținute; 

d) Extinderea conectării la reţele bibliotecare internaţionale şi asigurarea accesului online la 

literatura de specialitate; 

e) Îmbogăţirea permanentă a fondului de carte de specialitate şi publicaţii periodice a 

bibliotecii ITA; 

f) Organizarea de 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; 

g) Afișarea de către fiecare cadru didactic a programelor analitice ale disciplinelor, a orelor de 

consultaţii (2 ore), a orelor de curs şi seminar conform metodologiei ARACIS; 

h) Preocuparea permanentă pentru găsirea de locuri de practică pentru studenţi; 

i) Prezentarea anuală de către fiecare coordonator de programe de studii și şefi de 

departamente a lucrărilor importante din domeniul său de activitate; 

j) Consolidarea reţelei de consiliere profesională pentru studenţi; 

k) Examinarea studenţilor va pune accentul pe cercetare şi pe rezolvarea de probleme, în 

concordanţă cu paradigma rezolvării de probleme. 

 

2. Dezvoltarea calităţii corpului didactic şi a programelor de studii 

 

a) Asigurarea resurselor financiare necesare personalului didactic pentru desfășurarea în bune 

condiții a activităţilor cu studenţii şi a activităţii de cercetare; 

b) Acoperirea de către Institut a costurilor de participare a cadrelor didactice la manifestări 

științifice interne sau internaționale; 

c) Recrutarea de personal didactic prin concursuri publice, transparente; 

d) Preocuparea cadrelor didactice pentru propria pregătire profesională şi pentru cea a 

studenţilor, prin cercetare ştiinţifică, publicaţii, editare de manuale şi cursuri universitare, 

consultaţii pentru studenţi; 

e) Fidelizarea cadrelor didactice faţă de instituţie; 

f) Respingerea şi combaterea plagiatului şi a nerespectării dreptului intelectual asupra 

lucrărilor ştiinţifice sau de altă natură (referate, lucrări de licenţă ale studenţilor); 

g) Angajarea de personal didactic, conform legii, dintre cetăţenii statelor din Uniunea 

Europeană şi din alte ţări; 

h) Promovarea în conducerea academică persoane care au capacităţi manageriale; 
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i) Asigurarea de resurse umane didactice prin cooptarea unor studenţi eminenţi, absolvenţi ai 

ITA şi sponsorizării studiilor de MA şi doctorat în ţară şi în străinătate. 

 

3. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel 

naţional şi european şi cu necesităţile procesului educaţional din Institut 

 

a) Înființarea unui Centru de studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor socio-umane, care va 

elabora planul de cercetare anual al programelor de studii care funcţionează în cadrul 

Institutului; 

b) Organizarea la nivelul fiecărui program de studii a unei sesiuni anuale de comunicări 

ştiinţifice la care vor fi invitaţi conferenţiari de prestigiu din ţară şi străinătate; 

c) Încurajarea sistematică a cercetării ştiinţifice realizate de către studenţi, prin implicarea în 

proiecte de cercetare; 

d) Publicarea regulată a revistei Theorhema și apariția unei noi publicații a Institutului, care să 

vizeze specializările ne-teologice; 

e) Organizarea periodică a întâlnirilor de informare ştiinţifică; 

 

4. Creşterea calităţii serviciilor specializate către comunitatea locală, regională, națională şi 

adaptarea ofertei educaţionale la dinamica pieţei muncii 

 

a) Implicarea studenţilor şi cadrelor didactice în proiectele de serviciu comunitar la nivel local; 

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

instituţii educaţionale; 

c) Încheierea convenţiilor de colaborare cu instituţii specializate în vederea asigurării efectuării 

practicii de specialitate a studenţilor; 

d) Încheierea unor parteneriate în vederea realizării de studii de cercetare în beneficiul 

comunităţii bisericii AZŞ din România; 

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

departamente ale Bisericii AZȘ sau organizații non-guvernamentale, evenimente de interes 

local, regional, național sau internațional; 

f) Dezvoltarea de noi programe de studiu, în concordanță cu cerințele pieței muncii; 

g) Elaborarea strategiei de promovare a Institutului. 

 

5. Dezvoltarea resurselor consacrate activităţii universitare 

 

a) Asigurarea accesului cadrelor didactice la toate resursele materiale necesare desfășurării în 

bune condiții a activității didactice și de cercetare: spații de lucru, computere, acces la 

Internet şi la biblioteca Institutului; 

b) Menţinerea căminelor studenţeşti şi a cantinei la standardele europene; 

c) Modernizarea infrastructurii destinate activităţilor sociale ale studenţilor; 

d) Extinderea reţelei de internet wireless pentru studenţi; 

e) Construirea unei clădiri noi care să conţină biblioteca extinsă şi spaţii pentru birouri; 

f) Achiziţionarea de noi echipamente pentru modernizarea activităţii procesul didactic 

(videoproiectoare, calculatoare etc.); 

g) Achiziţionarea unei suprafeţe de 30 ha teren pentru extinderea campusului universitar. 
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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 

 

a) Asumarea de către ITA a autonomiei instituţionale în conformitate cu prevederile legale, 

inclusiv dreptul de proprietate asupra patrimoniului său constituit în mod legal; 

b) Dezvoltarea și promovarea culturii organizaționale în cadrul Institutului; 

c) Finalizarea informatizării serviciilor administrative ale ITA; 

d) Planificarea bugetului anual în funcţie de veniturile preconizate din sursele stabile şi luarea 

deciziilor pe baza acestuia; 

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

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

de programe de cercetare ştiinţifică și servicii către comunitate capabile să atragă resurse. 

 

7. Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic, a calităţii învăţământului şi 

învăţării 

 

a) Evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenţi; 

b) Facilitarea comunicării între studenţi şi cadre didactice, între studenţi şi angajatori, între 

studenţi şi conducători ai practicii studenţeşti; 

c) Detalierea de către titularii cursurilor și seminariilor a programelor și formularea de teme şi 

modalităţi pentru predare şi seminarizare; 

d) Analiza semestrială a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor și supunerea 

aprobării anuale de către Senat. Programele de studii vor fi făcute publice la începutul anului 

universitar prin afişarea la avizier, pe website şi prin alte modalităţi de informare (broşuri, 

pliante etc.); 

e) Armonizarea planurilor de învățământ cu cerințele pieței muncii; 

f) Dezvoltarea programelor de monitorizare a inserției pe piața muncii și a traseului 

profesional al absolvenților; 

g) Notarea lucrărilor de licenţă în funcţie de aportul personal în tratarea temelor, fiind 

descurajate simplele compilaţii. Se va urmări şi aprecia respectarea normelor redactării 

ştiinţifice a textelor. 

 

8. Asigurarea calităţii activităţilor pentru consolidarea Institutului Teologic Adventist ca 

instituţie specifică de nivel naţional 

 

a) Consolidarea funcţionării celor două programe noi de studii, Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar şi Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză; 

b) Acreditarea programelor de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Limba şi 

literatura română – Limba şi literatura engleză; 

c) Reacreditarea programului de studii Asistenţă socială şi Teologie Adventistă Pastorală; 

d) Acreditarea instituţională. 
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9. Integrarea Institutului Teologic Adventist în Spaţiul European al Învăţământului 

Superior 

 

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

internaţionale; 

b) Promovarea contactelor cu specialişti din alte ţări, din Europa şi de pe alte continente, 

invitarea de  profesori şi cercetători pentru a susţine conferinţe sau a desfăşura activităţi de 

durată mai lungă cu studenţii şi cadrele didactice. Cadrele didactice ale Institutului vor 

participa la schimburi ştiinţifice, didactice şi culturale cu instituţii de profil din alte ţări; 

 

APLICAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

a) Fiecare program de studii va numi un reprezentant cu urmărirea Planului Strategic; 

b) Şedinţele consiliilor profesorale ale facultăţii şi ale Senatului vor avea o structură în care 

obligatoriu un punct se va referi la Planul Strategic; 

c) Programele de studii ale facultăţii îşi vor întocmi planurile operaţionale, pe baza Planului 

Strategic, la începutul fiecărui an calendaristic; 

d) Rectorul şi Directorul General Administrativ vor urmări, la nivelul conducerii Institutului, 

aplicarea Planului Strategic; 

e) Consiliul de administraţie răspunde de îndeplinirea Planului Strategic. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion Toma 


