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Şcoala doctorală „Sfântul Nicodim” funcţionează în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxe din Craiova, singura instituție de acest fel din sudvestul României, o componentă esențială în domeniul educațional la nivelul universității și, totodată, o instituție de prim rang în domeniul cercetării
teologice de nivel național și internațional. Beneficiarii programelor de doctorat, majoritatea absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din Craiova, sunt
pregătiți să se integreze și să orienteze societatea de astăzi și de mâine.
În tradiţia şi spiritul promovat în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, Şcoala doctorală „Sf. Nicodim” a devenit deja un generator de
cunoaştere şi competenţe bine adaptate la realităţile societăţii moderne, participând activ la dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, la tezaurizarea şi
propagarea valorilor Ortodoxiei, culturii şi civilizaţiei autohtone, la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate, la integrarea
contribuţiilor ştiinţifice româneşti în dezvoltarea ştiinţei universale. Prestigiul academic de care se bucură în prezent Şcoala de teologie de la Craiova se
datorează purtării de grijă a Centrului Mitropolitan din Craiova, pregătirii și profesionalismului cadrelor didactice universitare, dotărilor materiale și
calității studenților doctoranzi recrutați prin examen de admitere. La acestea se adaugă bunele relații cu celelalte facultăți de teologie şi centre doctorale
din țară și din străinătate, accesarea programelor europene pentru burse studențești și manifestările științifice organizate.
Perspective şi Obiective Academice
A. Obiectivele strategiei privind cercetarea ştiinţifică
 Asigurarea unei baze pentru elaborarea, evaluarea şi actualizarea politicilor în domeniu;
 Dezvoltarea resursei umane pregătită pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;
 Stimularea cadrelor universitare pentru organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale;
 Încurajarea tinerilor cercetători să publice articole și studii în Revista „Mitropolia Olteniei”, revista Facultății de Teologie din Craiova
(catalogată în categorie B), în „Revista Ortodoxă – on line”, precum şi în alte reviste clasificate CNS și ISI, dar și cărți și volume colective
publicate la Editura Mitropolia Olteniei și nu numai;
 Participarea profesorilor şi studenţilor doctoranzi prin activitatea de cercetare la revitalizarea centrelor de cercetare ale Facultății și înființarea
de centre de cercetare noi, integrate legislației naționale și comunitare actuale.
 Contribuţia la viaţa socială, filantropică şi culturală a Bisericii, prin proiecte de cercetare, activităţi practice şi catehetice, şcoli de vară,
simpozioane, conferinţe sau mese rotunde.
B. Dezvoltarea resurselor umane
 Încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice desfăşurate de cercetători tineri şi studenţii doctoranzi;
 Atragerea de cercetători cu experienţă în activitatea de cercetare a Şcolii Doctorale;
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C Dezvoltarea infrastructurii de cercetare
 Utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare, existentă în universitate, prin stimularea creării în cadrul centrelor de cercetare, în biblioteci și
pe platformele electronice disponibile;
 Lărgirea accesului la infrastructuri de cercetare din ţară şi străinătate prin parteneriate interinstituționale cu instituţii de învăţământ şi cercetare;
D Creşterea performanţei şi vizibilităţii ştiinţifice
 Consolidarea şi extinderea ariei tematice pentru cercetarea de excelenţă;
 Dezvoltarea colaborărilor cu specialişti din alte universităţi sau institute de cercetare de prestigiu din ţară şi străinătate;
 Stimularea activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în
reviste cu factor de impact ridicat, editarea de cărţi și volume colective la edituri de prestigiu;
E Creşterea volumului de fonduri atrase prin cercetare
 Sprijinirea cercetătorilor pentru creşterea calitativă şi cantitativă a aplicaţiilor depuse în competiţiile de granturi naţionale şi internaţionale;
 Stimularea spiritului de lucru în echipă şi a activităţilor de cercetare interdisciplinară.

Criterii şi indicatori de performanţă
A.Capacitatea instituţională
A.1.Capacitatea de a susţine învăţarea în cadrul şcolii doctorale
A.1.a. Unităţi disponibile în biblioteca instituţiei (cărţi, reviste etc.), la care toţi doctoranzii au acces nelimitat, cu posibilitatea consultării
lucrărilor, cărţi sau periodice în sala de lectură şi cu posibilitatea împrumutării acestor cărţi şi periodice:
Cărţi – 12720 volume în depozitul Bibliotecii Facultăţii de Teologie
Periodice – 7158 volume în depozitul Bibliotecii Facultăţii de Teologie
Total – 19878 volume, în valoare de inventar de 182220,01 RON
Fond de carte Mitropolit Nestor Vornicescu şi Pr. Prof. Alexie Buzera-3400 volume
Fond carte donaţie IPS Mitropolit Irineu Popa– 4000 volume
Periodice – 4300
Total- 31578 volume cărţi, periodice
A.1.b. Unităţi disponibile în biblioteca instituţiei (cărţi, reviste etc.) a căror vechime este mai mică de 5 ani de zile
În ultimii 5 ani au fost achiziţionate:
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-1264 volume carte, în valoare de 21874,39 RON
-1789 periodice, în valoare de 24574,67 RON
Total – 3053 volume, în valoare de 46449,06 RON
A.1.c. Dotare… biblioteci, echipamente-biblioteci de înaltă performanţă
Biblioteca Facultăţii de Teologie este dotată cu echipamente moderne:
-7 rafturi mobile
-xerox, scanner, ambele performante, noi
-5 calculatoare fixe noi disponibile cititorilor, cu conexiune internet
-5 calculatoare portabile – laptop
A.1.d
Pentru activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Şcolii Doctorale, conducătorii de doctorat sunt renumeraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
A.1.e. Birouri pentru personalul de predare şi cercetare ştiinţifică
Conducătorii de doctorat dispun de birouri echipate corespunzător şi de săli adecvate:
 SALA SFÂNTUL ANTIM IVIREANU
Lățime – 8,50m
Lungime - 9,60m
Suprafață = 8,50m x 9,60m =81,60mp
 SALA MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU
Lățime - 6,30m
Lungime -7,60m
Suprafață = 6,30m x7,60m = 47,88mp
 SALA ARHIMANDRIT EUFROSIN POTECĂ
Lățime - 6,30m
Lungime -7,60m
Suprafață = 6,30m x7,60m = 47,88mp
 SALA MITROPOLIT FIRMILIAN MARIN
Lățime – 6,55m
Lungime -6,55m
Suprafață = 6,55m x 6,55m = 42,90mp
A.1.f. Numărul calculatoarelor aflate în mod regulat la dispoziţia doctoranzilor
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-5 calculatoare fixe noi disponibile cititorilor, cu conexiune internet
-5 calculatoare portabile – laptop, cu conexiune internet
-alte dotări
A.1.g. Numărul de persoane angajate (şi numele lor) pentru a oferi servicii de secretariat.
1 secretară şef şi 2 secretare: Colac Daniela, Motoi Paula şi Venea Sorina.
A.2. Capacitatea şcolii doctorale de a susţine cercetarea şi învăţământul de doctorat
2.1. Situaţia statistică a conducătorilor de doctorat, a studenţilor-doctoranzi, a absolvenţilor şi a comisiilor de îndrumare
A.2.1.a. Conducătorii de doctorat şi data dobândirii calităţii/abilitării
Nr.
Conducător doctorat
Data dobândirii calităţii/abilitării
crt.
1.
IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA
22.10.2009 (Ordin 5732)
2.
Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN PĂTULEANU
22.10.2009 (Ordin 5732)
3.
Pr. Prof. univ. dr. ION POPESCU
06.11.2014 (Ordin 623)
4.
Pr. Conf. univ. dr. PICU-NELU OCOLEANU
06.11.2014 (Ordin 623)
5.
Arhid. Conf. univ. dr. GELU CĂLINA
06.11.2014 (Ordin 623)
6.
Pr. Conf. univ. dr. CONSTANTIN BĂJĂU
07.06.2016 (Ordin 4082)
A. 2.1.b. Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi în ultimii 5 ani
1.10.2011 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 2 doctoranzi
- Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN PĂTULEANU – 6 doctoranzi
1.10.2012 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 4 doctoranzi
- Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN PĂTULEANU – 1 doctorand
1.10.2013 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 5 doctoranzi
- Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN PĂTULEANU – 2 doctoranzi
1.10.2014 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 3 doctoranzi
1.10.2015 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 2 doctoranzi
- Pr. Prof. univ. dr. ION POPESCU – 5 doctoranzi
- Pr. Conf. univ. dr. PICU-NELU OCOLEANU – 3 doctoranzi
- Arhid. Conf. univ. dr. GELU CĂLINA – 5 doctoranzi
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Data susţinerii publice a tezei de doctorat, coordonatorul şi confirmarea titlului de „Doctor în teologie” de către CNATDCU a
următorilor absolvenţi, începând cu anul 2010:
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2010
PETCU S. CRISTIAN-VASILE
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 21 septembrie 2010
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2011
Pr. LAZĂR GH. LAURENŢIU
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 16 septembrie 2011
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2012
CREŢU P. ION (IERONIM)
Conducător ştiinţific: Pr Prof.Univ.Dr CONSTANTIN PĂTULEANU
Data susţinerii: 16 iulie 2012





TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2013
P.S. MIC T. LUCIAN FLORIN
Conducător ştiinţific: Pr Prof.Univ.Dr CONSTANTIN PĂTULEANU
Data susţinerii: 19.02.2013
P.S. GOGESCU P. VALENTIN (VARSANUFIE)
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 19.02.2013
APOSTOLACHE IONIŢĂ
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 10 iunie 2013
GOMBOŞ STELIAN-TITUS
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 15 octombrie 2013
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2014



Arhim. DOGARU AL. ION (IRINEU)
6




Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 27 martie 2014
CHELCEA I. DUMITRU-ANTONIE
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 27 martie 2014
APOSTOL R. DANIEL
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 17 iulie 2014
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2015




PĂUNESCU Gh. Emilian-Dumitru
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 18 iunie 2015
Ierom.MACOVEI C. Manuel-Cristian
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 16 iulie 2015
A.2.1.c. Locuri scoase la concurs, candidaţi înscrişi, studenţi-doctoranzi înmatriculaţi
Anul universitar
Locuri scoase la
Candidaţi înscrişi
concurs
2011-2012
8
9
2012-2013
5
5
2013-2014
7
8
2014-2015
3
7
2015-2016
15
15

Studenţi-doctoranzi
înmatriculaţi/respinsi
8/1
5/0
7/1
3/4
15/0

A.2.2. Alocări destinate şcolii doctorale
A.2.2.b. Cheltuieli din venituri proprii privind activităţi de cercetare ştiinţifică la nivel de universitate şi şcoală doctorală
În perioada 2010-2016 Facultatea de Teologie din Craiova, împreună cu Arhiepiscopia Craiovei, a susţinut din veniturile proprii următoarele activităţi
de cercetare ştiinţifică la nivel de Universitate şi Şcoală Doctorală:
 Simpozioane, conferinţe, dezbateri, mese rotunde (cf. anexei);
 Susţinerea financiară a doctoranzilor pentru cercetare: burse de studiu în afară, publicarea unor lucrări de specialitate, publicarea în reviste BDI,
promovarea activităţilor practice etc.
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Susţinerea, promovarea şi publicarea unor lucrări, cursuri şi proiecte de cercetare, realizate de profesorii coodonatori sau de doctoranzi;
În cadrul Centrului de restaurare, conservare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova sunte realizate periodic lucrări de mentananţă,
dorări ale sălilor de curs, precum şi numeroase achiziţii de aparatură electronică, indispensabilă unei bune activităţi de cercetare.

A.2.2.c Cheltuieli pentru achiziţia de materiale ştiinţifice – bibliografice în domeniul Teologie
În ultimii 5 ani au fost achiziţionate:
-1264 volume carte, în valoare de 21874,39 RON
-1789 periodice, în valoare de 24574,67 RON
Total – 3053 volume, în valoare de 46449,06 RON
A.3.a. Măsura în care şcoala doctorală este angajată în proiecte ale comunităţii (sociale, culturale)
Şcoala doctorală este implicată în proiecte şi activităţi culturale: Festivalul Îngerul a strigat, Festivalul oratoric Sf. Ioan Gură de Aur, Festivalul
concurs Icoana-fereastră spre cer, Festivalul concurs de Poezie religioasă şi Festivalul concurs Glas de înger.
Activităţi desfăşurate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Stat şi Societate în Europa,
2014 şi 2015; Conferinţa Politică. Diplomaţie. Cultură. 2016; Simpozionul Internaţional Educaţia religioasă, 2015; Simpozionul internaţional
Constantin Brâncuşi, artistul tuturor culturilor, 2016; Expoziţia de fotografie tematică Biserici şi mănăstiri din Oltenia, 2015.
Împreună cu sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Craiovei: 3 proiecte catehetice, 1 congres al tinerilor şi un concurs naţional teologic.
Protocol de colaborare cu Sectorul social, filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Craiovei.
Alte proiecte în colaborare cu Fundaţia Vasiliada
B. Eficacitate educaţională
B.4.b. Relaţiile şcolii doctorale cu absolvenţii. Inserţia profesională pe piaţa muncii. Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12 luni după
confirmarea titlului de doctor
Absolvenţii Şcolii Doctorale „Sf. Nicodim” din Craiova s-au angajat după confirmarea titlului de doctor, menţionând totodată data susţinerii publice a
tezei de doctorat, coordonatorul şi confirmarea titlului de „Doctor în teologie” de către CNATCU:
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2010
PETCU S. CRISTIAN-VASILE
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 21 septembrie 2010
Angajator : Facultatea de Teologie din Craiova
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2011
Pr. LAZĂR GH. LAURENŢIU
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
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Data susţinerii: 16 septembrie 2011















TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2012
CREŢU P. ION (IERONIM)
Conducător ştiinţific: Pr Prof.Univ.Dr CONSTANTIN PĂTULEANU
Data susţinerii: 16 iulie 2012
Angajator: Patriarhia Română, Episcop-vicar Patriarhal
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2013
P.S. MIC T. LUCIAN FLORIN
Conducător ştiinţific: Pr Prof.Univ.Dr CONSTANTIN PĂTULEANU
Data susţinerii: 19.02.2013
Angajator: Episcopia Caransebeşului, Episcop Eparhiot
P.S. GOGESCU P. VALENTIN (VARSANUFIE)
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 19.02.2013
Angajator: Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscop
APOSTOLACHE IONIŢĂ
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 10 iunie 2013
Angajator : Facultatea de Teologie din Craiova
GOMBOŞ STELIAN-TITUS
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 15 octombrie 2013
Angajator: Secretariatul de Stat pentru culte, Consilier
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2014
Arhim. DOGARU AL. ION (IRINEU)
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 27 martie 2014
Angajator: Patriarhia Română, Mănăstirea Cotroceni
CHELCEA I. DUMITRU-ANTONIE
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 27 martie 2014
Angajator: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Profesor Religie
APOSTOL R. DANIEL
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
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Data susţinerii: 17 iulie 2014
Angajator: Arhiepiscopia Râmnicului
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN ANUL 2015




PĂUNESCU Gh. Emilian-Dumitru
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 18 iunie 2015
Angajator: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, Profesor Religie
Ierom.MACOVEI C. Manuel-Cristian
Conducător ştiinţific: IPS Prof.Univ.Dr IRINEU ION POPA
Data susţinerii: 16 iulie 2015
Angajator: Arhiepiscopia Craiovei, Mănăstirea Jitianu
B.4.c. Durata medie a unui doctorat – 3 ANI
B.5. Calitatea cercetării ştiinţifice realizate de membrii şcolii doctorale, inclusiv de doctoranzi, certificate prin publicaţii realizate în perioada
studiilor doctorale
A se vedea lista de lucrari publicate de:
-Profesori îndrumători
-Doctoranzi
B.7. Asigurarea cu resurse umane
B.7.a. Personal de predare şi cercetare cu norma de bază
1. IPS Prof.univ.dr IRINEU ION POPA
2. Pr. Prof.univ.dr CONSTANTIN PĂTULEANU
3. Pr. Prof.univ.dr ION POPESCU
4. Pr. Conf.univ.dr PICU-NELU OCOLEANU
5. Arhid. Conf.univ.dr GELU CĂLINA
Comisii de îndrumare – în compunerea lor au intrat şi următoarele cadre didactice ale Facultăţii de Teologie, dar care nu sunt membri ai Şcolii
doctorale:
Pr. Conf. Dr. Stan Nicolae Răzvan
Pr. Conf. Dr. Ivan Adrian
B.7.d. Raportul număr doctoranzi / număr de conducători de doctorat: 8
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B.7.e Îndeplinirea de către membrii şcolii doctorale a standardelor minime necesare pentru conferirea… atestatului de abilitare, pentru
domeniul ştiinţific aferent şcolii doctorale
Conducătorii de doctorat şi data dobândirii calităţii/abilitării
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conducător doctorat

Data dobândirii calităţii/abilitării

IPS Prof.univ.dr IRINEU ION POPA
Pr. Prof.univ.dr CONSTANTIN PĂTULEANU
Pr. Prof.univ.dr ION POPESCU
Pr. Conf.univ.dr PICU-NELU OCOLEANU
Arhid. Conf.univ.dr GELU CĂLINA
Pr. Conf.univ.dr CONSTANTIN BĂJĂU

22.10.2009 (Ordin 5732)
22.10.2009 (Ordin 5732)
06.11.2014 (Ordin 623)
06.11.2014 (Ordin 623)
06.11.2014 (Ordin 623)
07.06.2016 (Ordin 4082)

B.8. Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică
B.8.a. Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi în ultimii 5 ani şi modalitatea de finanţare
1.10.2011 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 2 doctoranzi taxă
- Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN PĂTULEANU – 6 doctoranzi taxă
1.10.2012 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 3 doctoranzi taxă, 1 buget-bursa
- Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN PĂTULEANU – 1 doctorand taxă
1.10.2013 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 4 doctoranzi taxă, 1 buget bursă
- Pr. Prof. univ. dr. CONSTANTIN PĂTULEANU – 2 doctoranzi taxă
1.10.2014 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 2 doctoranzi buget fără bursă, 1 bursier statul român
1.10.2015 - IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA – 1 doctorand buget-bursă, 1 taxă
- Pr. Prof. univ. dr. ION POPESCU – 4 doctoranzi taxă, 1 buget bursă
- Pr. Conf. univ. dr. PICU-NELU OCOLEANU – 2 doctoranzi taxă, 1 buget fără bursă
- Arhid. Conf. univ. dr. GELU CĂLINA – 4 doctoranzi taxă, 1 buget fără bursă
B.8.b. Taxe de şcolarizare
Anul universitar

Cuantumul taxei de şcolarizare / an
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2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

4000 lei
4000lei
6000 lei
6000 lei
5000 lei

B.8.f. Fonduri provenind de la instituţii din ţară, obţinute în calitatea de beneficiar sau partener principal, respectiv cele obţinute în calitate
de partener
Fonduri de carte însumând 7400 de volume şi 4300 de periodice puse la dispoziţia doctoranzilor şcolii.
9. Internaţionalizare
B.9.e. Numărul studenţilor-doctoranzi, cetăţeni ai altor state –
1. Cravcenco A. Iulian, înmatriculat la 1.10.2014
B.9.g. Numărul de şcoli de vară cu participare internaţională organizate de către şcoala doctorală în ultimii 5 ani
4 şcoli de vară
B.9.h. Numărul membrilor personalului de predare şi cercetare ştiinţifică şi numărul doctoranzilor care au participat la şcoli de vara-iarna
15 cadre didactice (profesori) şi 30 doctoranzi
B.9.j. Numărul membrilor personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică, ce au beneficiat de programe de mobilitate internaţională
2015- 2 cadre didactice
B.10.a. Implicarea şcolii doctorale în proiecte ale comunităţii:
- împreună cu fundaţia „Cuvântul care zideşte” - 5 festivaluri
-împreună cu Biblioteca Judeţeană Dolj, parteneriat pentru organizarea a două conferinţe, două simpozioane şi o expoziţie
-împreună cu sectorul cultural al Arhiepiscopiei Craiovei - trei proiecte, un congres şi un concurs
B.10.b. Implicarea şcolii doctorale în evenimente culturale organizate:
- împreună cu fundaţia „Cuvântul care zideşte” - 5 festivaluri
-împreună cu Biblioteca Judeţeană Dolj, parteneriat pentru organizarea a două conferinţe, două simpozioane şi o expoziţie
-împreună cu sectorul cultural al Arhiepiscopiei Craiovei trei proiecte, un congres şi un concurs
B.10.c. Implicarea şcolii doctorale în colaborări cu organizaţii non-profit
Protocol de colaborare cu Sectorul social, filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Craiovei.
Alte proiecte în colaborare cu Fundaţia Vasiliada.
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B.11.a - Misiunea şi obiectivele Şcolii doctorale
B.11.b - Strategia pe termen mediu şi lung
Perspective şi Obiective Academice
A. Obiectivele strategiei privind cercetarea ştiinţifică
 Asigurarea unei baze pentru elaborarea, evaluarea şi actualizarea politicilor în domeniu;
 Dezvoltarea resursei umane pregătită pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;
 Stimularea cadrelor universitare pentru organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale;
 Încurajarea tinerilor cercetători să publice articole și studii în Revista „Mitropolia Olteniei”, revista Facultății de Teologie din Craiova
(catalogată în categorie B), în „Revista Ortodoxă – on line”, precum şi în alte reviste clasificate CNS și ISI, dar și cărți și volume colective
publicate la Editura Mitropolia Olteniei și nu numai;
 Participarea profesorilor şi studenţilor doctoranzi prin activitatea de cercetare la revitalizarea centrelor de cercetare ale Facultății și înființarea
de centre de cercetare noi, integrate legislației naționale și comunitare actuale.
 Contribuţia la viaţa socială, filantropică şi culturală a Bisericii, prin proiecte de cercetare, activităţi practice şi catehetice, şcoli de vară,
simpozioane, conferinţe sau mese rotunde.
B. Dezvoltarea resurselor umane
 Încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice desfăşurate de cercetătorii tineri şi studenţii doctoranzi;
 Atragerea de cercetători cu experienţă în activitatea de cercetare a Şcolii Doctorale;
C. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare
 Utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare existente în universitate, prin stimularea creării în cadrul centrelor de cercetare, în biblioteci și
pe platformele electronice disponibile;
 Lărgirea accesului la infrastructuri de cercetare din ţară şi străinătate prin parteneriate interinstituționale cu instituţii de învăţământ şi cercetare;
D. Creşterea performanţei şi vizibilităţii ştiinţifice
 Consolidarea şi extinderea ariei tematice pentru cercetarea de excelenţă;
 Dezvoltarea colaborărilor cu specialişti din alte universităţi sau institute de cercetare de prestigiu din ţară şi străinătate;
 Stimularea activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în
reviste cu factor de impact ridicat, editarea de cărţi și volume colective la edituri de prestigiu;
E. Creşterea volumului de fonduri atrase prin cercetare
 Sprijinirea cercetătorilor pentru creşterea calitativă şi cantitativă a aplicaţiilor depuse în competiţiile de granturi naţionale şi internaţionale;
 Stimularea spiritului de lucru în echipă şi a activităţilor de cercetare interdisciplinară.
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MANAGEMENTUL ACADEMIC ŞI DE CERCETARE. OBIECTIVE (pe scurt)
Eficientizarea managementului resurselor umane în domeniile didactic şi de cercetare
 Elaborarea şi aplicarea unor standarde minimale de calitate pentru recrutarea şi promovarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
Facultății;
 Atragerea de cadre tinere, valoroase şi asigurarea unor facilităţi atractive pentru motivarea rămânerii lor în universitate;
 Sprijinirea promovării pe posturi superioare a cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de promovare;
Stimularea dezvoltării parteneriatului dintre instituţie şi mediul socio-economic şi cultural
 Crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de asistenţă tehnică, consultanţă etc. prin lansarea ofertei universităţii în
mediul socio-economic şi cultural, pe de o parte şi identificarea nevoilor / aşteptărilor specifice mediului socioeconomic şi corelarea lor cu
oferta universităţii, pe de altă parte;
 Utilizarea parteneriatului cu mediul de afaceri şi social pentru obţinerea feedbackului necesar corelării programelor educaţionale;
Consolidarea rolului Şcolii doctorale „Sf. Nicodim” în viaţa culturală şi socio-economică a Mitropoliei Olteniei
 Promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii;
 Dezvoltarea de centre de analiză, consultanţă, evaluare şi audit care să ofere servicii mediului cultural, economic şi social la nivel regional şi
naţional;
 Dezvoltarea de colaborări cu agenţii economici şi autorităţile locale şi regionale prin crearea unor poli de competitivitate.
 Identificarea unor colaborări şi parteneriate cu instituţii de filantropie şi cultură din Mitropolia Olteniei: Asociaţia „Vasiliada”, Fundaţia
„Cuvântul care zideşte”, Biblioteca „Alexandru şi Aristia Aman”.
 Susţinerea prin activităţi şi proiecte a Fundaţiei Pastoral Misionare „Sf. Nicodim”.
B.11.c. Codul de etică şi deontologie profesională universitară – al Univ. Craiova
B.11.d. Combaterea fraudei intelectuale
Conform regulamentului Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova
C.12
Alte documente, cum ar fi Regulamentul Şcolii doctorale de Teologie, sau Contractele fiecărui doctorand în parte, se găsesc în anexele
respective, în dosarul Şcolii doctorale.
C.12.e
Repartizarea creditelor pentru activităţile din programul de pregătire bazat pe studii univeritare avansate: regulament, metodologie, aplicare
A se vedea Regulamentul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie din Craiova
C.13. Metodologia de evaluare internă – în anexă

DIRECTOR ŞCOALĂ DOCTORALĂ,
IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA
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