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Preambul 

 

Institutul Teologic Adventist, ”chemat la existență de Dumnezeu, clădit pe Sfânta 

Scriptură și ridicat pe temelia pusă de înaintași”
1
, își desfășoară activitatea (sub forme 

diferite) începând din anul 1924, traversând perioade foarte dificile, dintre care unele i-au 

pus sub semnul întrebării însăși existența. Perioada post-decembristă, deși eliberată de 

persecuție și limitări ideologice, a continuat să fie marcată de numeroase provocări. Cadrul 

legislativ în permanentă schimbare, mediul academic românesc aflat într-un laborios și 

îndelungat proces de redefinire și-au pus amprenta și asupra instituției noastre. În ciuda 

dificultăților, progresele au fost evidente – înființarea de noi programe de studii, 

colaborările internaționale, întărirea corpului profesional, dezvoltarea bazei materiale, pași 

decisivi către obținerea acreditării instituționale. 

Perioada de patru ani care ne stă în față va fi, de asemenea, una plină de 

provocări pentru Institutul Teologic Adventist. Dincolo de faptul că reforma sistemului de 

învățământ românesc nu este încheiată și ne așteptăm în continuare la schimbări în cadrul 

legislativ și în mediul universitar, Institutul dobândește un statut nou, care îi deschide 

oportunități importante, dar îl și obligă  la menținerea și ridicarea standardelor academice. 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ajutorul și biruința oferite în anul 

2015 în cele două evaluări prin care Institutul a trecut – cea din partea ARACIS în vederea 

acordării acreditării instituționale din partea statului român (ianuarie 2015) și cea din partea 

Asociației Adventiste de Acreditare, pentru obținerea acreditării pe linie confesională 

(decembrie 2015). 

Rezultatele obținute în urma celor două evaluări sunt rodul multor ani de eforturi 

și investiții spirituale, sufletești, intelectuale și materiale. Menținerea nivelului atins și 

depășirea lui necesită, în continuare, credință, viziune, efort, dăruire. 

Ca parte a echipei care a întocmit rapoartele de autoevaluare pentru cele două 

evaluări menționate anterior și în urma participării la discuțiile cu fiecare dintre cele două 

comisii de evaluare, am acumulat un volum consistent de informații și o imagine clară cu 

privire la punctele tari și punctele slabe ale ITA, la oportunitățile și amenințările din mediul 

extern, precum și abilități de gestionare a problemelor complexe pe care le presupune 

                                                        
1 Declarația de misiune a Institutului Teologic Adventist 
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funcționarea unei instituții de învățământ superior, atât din punct de vedere academic, dar și 

administrativ. 

Experiența de predare și cercetare de 12 ani în cadrul uneia dintre cele mai  

prestigioase universități din  România, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, m-a 

familiarizat cu problemele și exigențele sistemului de învățământ superior, mi-a oferit 

ocazia de a participa activ la desfășurarea diverselor activități academice și administrative – 

predare, cercetare, întocmire a dosarelor de autorizare sau acreditare a specializărilor, 

participarea la proiecte de cercetare, realizarea de state de funcții etc. Îmi doresc să folosesc 

experiența acumulată în acești ani, sub călăuzirea lui Dumnezeu, pentru dezvoltarea 

Institutului Teologic Adventist. 

Inițiativa candidaturii la funcția de rector al ITA nu mi-a aparținut, iar acceptarea 

propunerii venite din partea Consiliului de Administrație  fost făcută doar din dorința de a 

sprijini, cât de mult pot și mai ales așa cum mă îndrumă Dumnezeu, bunul mers la 

instituției noastre. 

Sunt conștientă că anii care vor urma vor fi marcați de oportunități și de 

provocări importante pentru instituția noastră, că mediul academic românesc va continua să 

se transforme și să devină mai competitiv și mai exigent, că statutul de instituție de 

învățământ superior acreditată de statul român va fi chiar mai dificil de menținut decât de 

dobândit. Ca instituție acreditată, ITA devine parte a sistemului de învățământ superior din 

România, va fi evaluat și va trebui să se supună tuturor rigorilor acestui sistem. Pentru una 

dintre cele mai mici instituții din acest sistem, provocarea nu va fi ușoară și va trebui 

gestionată cu multă înțelepciune și rugăciune. 

 

Principii ale funcționării Institutului Teologic Adventist  

 

Actualul program managerial include principalele direcții de acțiune pe care le 

considerăm necesare pentru perioada următorilor patru ani. Activitatea ITA se desfășoară 

pe baza principiilor incluse în Carta universitară: principiul legalității, principiul 

autonomiei universitare, principiul libertății academice, principiul calității activității 

didactice și de cercetare, principiul relevanței, principiul eficienței, principiul desfășurării 

activității didactice și de cercetare centrate pe student, principiul responsabilității 

eclesiastice, principiul egalității de șanse, principiul respectării eticii etc
2
. Conștientă fiind 

                                                        
2Carta Institutului Teologic Adventist, art. 21. 
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că dezvoltarea instituției noastre nu este rodul muncii unui singur om, ci al unei echipe și 

având în vedere că numărul relativ redus al personalului academic din cadrul ITA ne face 

pe fiecare parte a echipei, pe lângă principiile deja enunțate în Carta, doresc să ne 

desfășurăm împreună activitatea și pe baza următoarelor principii: 

-   Disponibilitatea de a ne lăsa conduși de Dumnezeu. Întreaga istorie a 

funcționării Institutului Teologic Adventist demonstrează că atunci când Dumnezeu are un 

plan, nimic nu Îi poate sta împotrivă și am convingerea că atunci când Îl lăsăm pe 

Dumnezeu să ne arate drumul pe care să mergem, vom păși în siguranță. 

- Respect reciproc. Bunul mers al Institutului este indisolubil legat de 

relațiile  care există între membrii comunității academice și administrative. Atunci când în 

față ne stau multe provocări și oportunități, este păcat să ne irosim energia pe conflicte 

mărunte și este vital să acționăm ca o echipă care, unită, poate muta munții. 

- Urmărirea cu prioritate și consecvență a bunului mers al Institutului. 

Trebuie să respectăm individualitatea fiecăruia dintre noi, dar interesul Institutului trebuie 

să primeze în fața intereselor individuale. 

- Consultare permanentă. Deciziile curente cu privire la aspectele 

academice și administrative ale funcționării ITA vor fi discutate și adoptate în cadrul 

întâlnirilor periodice ale Senatului și Consiliului de Administrație, iar deciziile majore se 

vor adopta cu implicarea și consultarea întregii comunități academice. Personal cred cu 

putere în înțelepciunea colectivă, în deciziile care se iau în urma discuțiilor, prin punerea 

laolaltă a experienței și potențialului fiecăruia dintre noi. 

- Implicare și sprijin reciproc. Așa cum menționam anterior, suntem una 

dintre cele mai mici instituții din sistemul de învățământ superior din România. În aceste 

condiții, este vital ca fiecare dintre noi să se implice și să facă eforturi pentru buna 

funcționare a instituției. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are o misiune pe care trebuie 

să ne-o asumăm și să facem eforturi pentru a o îndeplini. În paralel, ITA va susține cu 

resursele pe care le are la dispoziție dezvoltarea profesională și personală a fiecărui 

membru al comunității academice și administrative. 

- Transparență. Un avantaj al dimensiunii relativ reduse este faptul că putem 

comunica mai ușor, ne putem cunoaște mai bine și putem forma o echipă. Îmi propun să 

existe transparență atât în adoptarea deciziilor, cât și în comunicarea deciziilor și a 

motivației care a stat la baza lor către toți cei vizați. 
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Direcții prioritare de acțiune 

 

Principalele direcții de acțiune pe care mi le propun pentru perioada următorilor 

patru ani au în vederea creșterea calității activității academice și administrative din cadrul 

ITA, având în centrul preocupărilor excelența serviciilor oferite studenților pe toate 

planurile – spiritual, academic, social, administrativ. Consider că pregătirea și dezvoltarea 

spirituală și academică a studenților este obiectivul cel mai important pe care Institutul 

trebuie să îl urmărească.  

Ca unică instituție de învățământ superior a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea 

din România, Institutul Teologic Adventist pune un accent important pe dezvoltarea 

spirituală a studenților săi. Îmi propun ca în următorii patru ani să sprijin capelanul și 

cadrele didactice în planificarea și desfășurarea activităților menite să susțină și să 

favorizeze creșterea spirituală a studenților care ne trec pragul. Prin rugăciune și consultare 

cu toți cei responsabili pentru formarea spirituală a studenților noștri, îmi doresc să 

dezvoltăm climatul spiritual din Institut, să îi încurajăm și să îi sprijinim pe studenți în 

consolidarea relației cu Mântuitorul nostru și să le oferim exemplu, instruire și ocazii pentru 

slujirea practică a semenilor. Pe lângă preocuparea pentru viața spirituală a studenților, 

serviciul de capelanie trebuie să se implice și în dezvoltarea spirituală a cadrelor didactice 

și a tuturor angajaților din campusul ITA. 

Pregătirea academică a studenților va fi, de asemenea, un obiectiv urmărit cu 

prioritate. În această linie, a calității actului educațional în beneficiul studenților, se vor 

înscrie și următoarele acțiuni: 

- continuarea, în următorii patru ani, a investiției în dezvoltarea corpului profesoral, 

prin susținerea cadrelor didactice deja existente și prin cooptarea altora noi. În atragerea de 

noi cadre didactice se vor avea în vedere atât calitățile profesionale, cât și capacitatea 

acestora de a oferi exemplu și îndrumare morală și spirituală studenților noștri; 

- acordarea unei atenții sporite celor trei componente ale evaluării periodice ale 

cadrelor didactice – autoevaluarea, evaluarea din partea studenților și evaluarea colegială – 

pentru corecta rapid aspectele deficitare la oricare dintre cele trei domenii. 

- revizuirea periodică a curriculei pentru adaptarea ei la realitățile cu care studenții 

se vor confrunta la absolvirea facultății; 
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- dezvoltarea cadrului necesar pentru obținerea feed-backului din partea 

absolvenților și angajatorilor cu privire la aspectele care pot fi corectate, îmbunătățite sau 

dezvoltate; 

- asigurarea unei pregătiri practice de calitate pentru studenții noștri, care să le 

asigure, la finalizarea studiilor,  adaptarea cât mai rapidă la cerințele locului de muncă și de 

slujire; 

- realizarea unui studio video la nivelul ITA, care va permite constituirea unei 

mediateci cu materiale înregistrate de profesori (prelegeri, cursuri etc.), accesibile tuturor 

celor doritori; 

- menținerea, întreținerea și dezvoltarea bazei materiale de care studenții ITA se 

bucură, astfel încât aceasta să fie în continuare în conformitate cu necesitățile lor și să 

susțină un învățământ performant; 

- dezvoltarea și perfecționarea sistemului de tutorat și mentorat pentru identificarea 

și soluționarea rapidă a problemelor cu care studenții se confruntă; 

- consultări permanente cu reprezentații studenților pentru cunoașterea și 

gestionarea corespunzătoare a problemelor întâmpinate de studenți; 

- dezvoltarea mobilităților internaționale atât pentru studenți, cât și pentru cadre 

didactice; 

- sprijinirea studenților care se confruntă cu dificultăți materiale prin căutarea de 

sponsorizări, acordarea de burse sociale sau identificarea altor soluții pentru ca fiecare să își 

poată continua studiile; 

- menținerea sistemului de burse de merit pentru încurajarea studenților cu rezultate 

academice foarte bune. 

 

O cerință fundamentală a activității oricărei instituții de învățământ superior o 

reprezintă cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor ei. În scopul consolidării 

acestei laturi a activității academice, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

- continuarea suportului financiar acordat cadrelor didactice pentru 

participarea la conferințe și sesiuni științifice naționale și internaționale; 

- dezvoltarea de programe de cercetare cu finanțare externă Institutului, în 

mod special programe comunitare existente în acest scop; 

- oferirea de oportunități de instruire pentru cadrele didactice în ceea ce 

privește accesarea acestor fonduri; 
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- elaborarea și dezvoltarea unor planuri coerente de cercetare pe colective de 

cercetare, cu participarea studenților; 

- organizarea de sesiuni de comunicări științifice naționale și internaționale 

pentru diseminarea rezultatelor cercetării, în cadrul cărora să fie implicați și studenții; 

- creșterea vizibilității rezultatelor cercetării personalului academic al ITA 

prin publicarea în reviste indexate în baze de date internaționale; 

- indexarea în baze de date internaționale a cel puțin două reviste publicate de 

ITA (una pentru domeniul teologic și una pentru domeniul socio-uman); 

- acreditarea Editurii Institutului Teologic Adventist de către Consiliul 

Național al Cercetării Științifice; 

- catalogarea volumelor Editurii Institutului Teologic Adventist în cataloage 

recunoscute naționale și internațional;  

- continuarea activității Centrului de Studiu al Spiritualității Răsăritene și 

studierea oportunității  înființării altor asemenea centre de cercetare. 

 

Ca sprijin în activitatea de cercetare a cadrelor didactice, dar și a studenților se 

impune alocarea fondurilor necesare pentru dezvoltarea Bibliotecii Institutului Teologic 

Adventist prin: 

- achiziționarea celor mai recente publicații științifice din domeniile în care 

ITA organizează programe de studiu; 

- realizarea de abonamente la revistele de specialitate de prestigiu; 

- oferirea de acces la baze de date internaționale; 

- digitizarea fondului de carte al bibliotecii; 

- achiziționarea unui sistem de securitate pentru protecția fondului de carte 

existent în cadrul bibliotecii. 

 

Pentru dezvoltarea instituțională a ITA vor fi avute în vedere următoarele 

acțiuni: 

- definitivarea implementării recomandărilor comisiei de evaluare a ARACIS, 

în mod special pe cele vizând realizarea unui manual de proceduri pentru asigurarea 

calității la nivelul ITA; 

- creșterea eficienței funcționării Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității la nivelul ITA; 
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- implementarea, în colaborare cu Bordul ITA a recomandărilor comisiei de 

evaluare din partea Asociației Adventiste de Acreditare; 

- analiza și identificarea posibilităților de deschidere a unor noi programe de 

studii de licență în conformitate cu misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, cu 

cerințele pieței muncii și cu cele ale absolvenților de liceu; 

- inițierea și dezvoltarea a cel puțin unui program de studii de master în 

funcție de resursele disponibile (umane și financiare) la nivelul ITA și de cerințele 

absolvenților de studii de licență; 

- accesarea finanțărilor oferite de diferite programe comunitare în domeniul 

cercetării, mobilității studenților și cadrelor didactice, dezvoltării resurselor umane. 

 

În spiritul principiului transparenței, enunțat la debutul acestui program 

managerial, împreună cu Bordul ITA, cu Directorul General Administrativ și cu sprijinul 

Consiliului de Administrație vom elabora o grilă de salarizare unitară și coerentă pentru 

toate categoriile de personal angajate în cadrul ITA, respectând prevederile Bisericii 

Adventiste în domeniu și realitățile pieței muncii din România. Acest obiectiv reprezintă, 

de altfel, și o recomandare explicită cuprinsă în ultimul raport întocmit pentru ITA de către 

Asociația Adventistă de Acreditare. 

 

Pentru că o instituție de învățământ superior, fie ea și acreditată, își pierde sensul 

existenței în absența studenților, este necesar ca și în perioada următoare să susținem 

activitatea biroului de promovare din cadrul ITA pentru creșterea vizibilității instituției 

noastre atât în țară, cât și peste hotare. Activitatea de promovare trebuie planificată și 

gestionată cu maximă responsabilitate în condițiile reducerii semnificative a numărului de 

studenți cu care toate universitățile s-au confruntat în ultimii ani. Pe fondul scăderii 

demografice, al migrației, al reducerii numărului absolvenților de liceu care promovează 

examenul de bacalaureat și al numeroaselor oportunități de a studia în afară țării, este de 

așteptat ca această tendință să continue, afectând în mod special instituțiile de învățământ 

superior de dimensiuni reduse și mai puțin vizibile. 

 

Pentru implicarea ITA în problemele comunității locale și ale Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea ne propunem continuarea și dezvoltarea proiectelor 

desfășurate de către studenți, atât la nivelul comunei Cernica, dar și la nivel național sau 

internațional (TinServ, colportaj, proiecte de evanghelizare în țară și în străinătate, 
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concerte, activități educaționale și de asistență socială etc.), precum și implicarea, în 

continuare, a cadrelor didactice ale ITA în activitățile, proiectele și programele Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea din țară și de peste hotare. Aceasta reprezentă, pe de o parte, o 

modalitate de susținere a Bisericii și comunității locale cu resursele pe care le avem la 

dispoziție și, pe de altă parte, oferă studenților noștri o foarte bună oportunitate de a pune în 

practică informațiile și cunoștințele dobândite. 

 

Pe lângă direcțiile de acțiune enunțate anterior, rămân deschisă la ideile și 

proiectele avansate de oricare dintre membrii comunității universitare, cu dorința ca 

împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu, să valorificăm oportunitățile de creștere a 

Institutului Teologic Adventist care ni se deschid în perioada următoare. 

 

 

 

27.01.2016                Conf. univ.dr. Roxana Paraschiv 

 

 

 

 


