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 Facultatea de Teologie și Științe Sociale are o misiune specială în cadrul învățământului 

universitar autohton. Aceasta constă în concentrarea asupra formării unor caractere valoroase,  

orientate spre implicare socială și spre modelarea morală a generației actuale. Formarea de 

personalități de o ținută morală superioară este împletită natural și armonios cu o pregătire 

academică pe măsură, aflată într-un proces de validare, perfecționare și autoorganizare 

continuă.  

 Universitatea Adventus a fost acreditată conform Legii 227/2017 și are o istorie de 90 

de ani. Prin intermediul Facultății de Teologie și Științe Sociale, aceasta găzduiește trei 

programe de studiu: Teologie Adventistă Pastorală, Asistența Socială și Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar.  

 Pentru analiza obiectivă a avantajelor, oportunităților, slăbiciunilor și provocărilor 

întâlnite în activitate sau identificate în comunitatea academică, a fost utilizată Analiza SWOT, 

ca fundament pentru alcătuirea unui plan managerial eficient, care să contribuie la valorificarea 

inteligentă a punctelor tari ale instituției și la utilizarea corespunzătoare a oportunităților oferite 

de societate și la diminuarea sau contracararea punctelor slabe ale Facultății și a amenințărilor 

factorilor externi. 

  

 Au fost identificate următoarele Puncte forte: 

 Universitatea Adventus din Cernica (UA) este singura instituție adventistă de 

învățământ superior din România; 

 UA a obținut, în urma vizitei ARACIS din anul 2015, acreditarea instituțională cu 

calificativul ”încredere”;  

 Atât acreditarea instituțională, cât și schimbarea denumirii, sunt recunoscute oficial prin 

promulgarea Legii 227/2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 945 din 29 noiembrie 

2017.  

 Acreditarea Universității Adventus de către Adventist Accrediting Association 

(Organism internațional de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior 

adventist); 

 Nivelul de pregătire a absolvenților este superior, rezultatele examenelor de licență 

susținute fiind certificate de alte centre universitare din țară, centre la care s-au susținut 

până la momentul prezent acest tip de examinări;  
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 Numărul de studenți înmatriculați și a rezidenților din campus a rămas constant, deși a 

fost lichidat un program de studii (Limba și literatura română – Limba și literatura 

engleză);  

 Există o bază de materiale semnificative, reprezentate de spațiile de învățământ, 

materialele bibliografice, resursele educaționale, care creează premisele unei activități 

academice la standarde ridicate; 

 Corpul profesoral are o bună pregătire pedagogică și de specialitate; 

 Raportul dintre numărul cadrelor didactice și numărul studenților înmatriculați 

favorizează interacțiunea permanentă între studenți și profesori și adaptarea optimă a 

activității de transmitere a cunoștințelor la nevoile și specificul studenților;  

 Fondul de carte și resursele bibliotecii sunt îmbunătățite permanent;  

 Biblioteca oferă acces la baza de date ATLA și EBSCO și implementează Citavi, 

software destinat organizării mai facile a referințelor cercetării. 

 Există mai multe publicații științifice în cadrul Universității, Theorema, Symposium, 

Psihopedagogia copilului și Journal of Education Studies care oferă cadrelor didactice 

posibilitatea diseminării rezultatelor activității de cercetare științifică; 

 Este oferită susținerea financiară pentru diseminarea rezultatelor de cercetare, prin 

publicare și participare la evenimente științifice naționale și internaționale; 

 Există implicare instituțională în proiecte de cercetare finanțate la nivel european sau 

de către Biserică; 

 Se acordă o importanță sporită pregătirii practice; fiecare dintre cele trei programe de 

studiu le asigură studenților oportunități variate de a cunoaște în mod direct activitățile 

specifice domeniului pentru care se pregătesc, sub supervizarea unor persoane cu 

experiență; 

 Rezidenții din campus sunt implicați în diverse proiecte de voluntariat (sociale, 

educative, medicale, recreative sau spirituale)  în comunitățile locale din vecinătate, în 

țară și peste hotare. 

 

 Punctele slabe sunt reprezentate de: 

 Absența unor specializări care atrag numeroși absolvenți de liceu din cadrul Bisericii 

Adventiste (muzică, informatică, medicină etc.); 

 Participarea redusă a personalului didactic din cadrul Facultății la competiții naționale 

și internaționale de finanțare a programelor de cercetare; 
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 Participarea relativ redusă a personalului didactic la manifestările științifice interne și 

internaționale și prezența relativ redusă în publicațiile științifice de profil. 

 Absența proiectelor de mobilitate pentru profesori și studenți.  

 

 Ca oportunități menționăm: 

 Susținerea din partea Bisericii Adventiste din România atât din punct de vedere 

financiar, cât și în ceea ce privește posibilitatea de angajare a viitorilor absolvenți în 

instituții aparținând Bisericii;  

 Creșterea interesului pentru unele din specializările Universității Adventus (în special 

pentru Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) în contextul înființării mai multor 

instituții adventiste de învățământ preșcolar și primar în România; 

 Interesul pentru a studia în cadrul uneia dintre specializările Facultății, manifestat de 

persoane care au absolvit liceul cu mai mulți ani în urmă; 

 Colaborarea cu universități adventiste din străinătate, care oferă oportunitatea unor 

colaborări științifice între cadrele didactice ale Facultății noastre și cele din instituțiile 

respective; 

 Posibilitatea cadrelor didactice de a participa la manifestări științifice și de a publica în 

revistele de specialitate din țară și din străinătate; 

 Cererea mare de mână de lucru calificată în domeniul educației în județele Ilfov, 

Călărași, Ialomița, județe în care nu există alte instituții de grad universitar care să 

pregătească personal calificat pentru învățământul preuniversitar.  

 

 În ceea ce privește amenințările, se remarcă: 

 Factorii externi care generează reducerea numărului de studenți și criza generală a 

învățământului privat din România, respectiv criza economică, declinul demografic, 

migrația, rata redusă de promovare a examenului de bacalaureat; 

 Declinul valorilor morale și spirituale și disponibilitatea tot mai redusă a tinerilor de a 

se orienta către profesii care implică sacrificii și recompense materiale relativ reduse. 

 

Cele mai importante provocări cu care Facultatea de Teologie și Științe Sociale se va 

confrunta în perioada următoare în actualul context economic, social, demografic și academic 

sunt legate de asigurarea numărului de studenți, a resurselor financiare necesare funcționării în 
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condiții optime și menținerea standardelor ridicate în ceea ce privește pregătirea academică și 

formarea spirituală a studenților Facultății.   

Depășirea cu succes provocărilor cu care Facultatea de Teologie Adventistă se va 

confrunta în perioada viitoare va fi realizată de adoptarea unui plan de lucru eficient care să 

aibă în vedere toate aspectele evidențiate în analiza anterioară.  

 Astfel, în ceea ce privește resursa umană, vitală pentru desfășurarea unei activități 

academice și spirituale de calitate, obiectivele pe care ni le propunem sunt: 

 Creșterea preocupărilor pentru atragerea în rândurile corpului profesoral a unor cadre 

didactice adventiste, bine pregătite, care să asigure atât transmiterea cunoștințelor de 

specialitate, cât și a valorilor morale și spirituale care constituie nota distinctivă a 

instituției noastre în peisajul academic;  

 Intensificarea considerabilă a eforturilor cadrelor didactice în direcția activității de 

cercetare și sprijinirea participării la manifestările științifice de profil și a publicării 

rezultatelor activității de cercetare; 

 Stimularea și facilitarea interacțiunilor și a schimburilor academice cu cadre didactice 

din alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, interacțiuni care 

reprezintă un sprijin major pentru cadrele didactice dintr-o instituție de dimensiuni 

relativ reduse, cu un potențial mai restrâns în ceea ce privește activitatea de cercetare. 

 Facilitarea accesului cadrelor didactice la informațiile relevante din domeniul de 

activitate prin achiziții de carte, abonamente, acces la baze de date internaționale; 

 Încurajarea alcătuirii de echipe de lucru și a colaborării fructuoase în proiecte destinate 

dezvoltării instituționale, predării interdisciplinare sau de răspundere și responsabilitate 

socială.  

 Încurajarea unui climat academic și spiritual în concordanță cu valorile creștine 

promovate de Facultatea noastră, luarea în permanență în calcul a nevoilor studenților 

noștri de dezvoltare academică și spirituală și a rolului decisiv pe care cadrele didactice 

și întreg personalul Facultății îl au în acest sens.   

 

 În ceea ce privește asigurarea calității  procesului didactic, se vor avea în vedere 

următoarele aspecte: 

 Evaluarea periodică a personalului didactic pe cele trei componente - autoevaluare, 

evaluare colegială și evaluarea de către studenți - și urmărirea atingerii unor standarde 

minime de performanță; 
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 Sprijinirea și stimularea perfecționării cadrelor didactice prin implicarea în activități de 

cercetare științifică, hotărâtoare în procesul de acreditare a specializărilor și în ceea ce 

privește acreditarea instituțională, în evoluția profesională a cadrelor didactice și în 

evaluările și ierarhizările care vor urma acreditării instituționale; 

 Monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii desfășurate în cadrul FTA 

în conformitate cu regulamentele interne (Regulamentul privind inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii); reviziunea și 

modernizarea permanentă a planurilor de învățământ în concordanță cu evoluțiile 

înregistrate în plan teoretic și practic în fiecare domeniu în parte; 

 Actualizarea continuă a programelor analitice și o bună corelare a acestora pentru 

eliminarea repetițiilor și a elementelor irelevante; 

 Adoptarea celor mai moderne tehnici de predare specifice fiecărei discipline și 

stimularea predării interactive; 

 Menținerea unui raport optim între numărul cadrelor didactice titulare și numărul 

studenților înmatriculați; 

 Respectarea principiilor pedagogice și etice în evaluarea studenților; 

 Dezvoltarea activității de tutoriat, încurajarea și stimularea dezvoltării relației personale 

între cadrele didactice și studenți, în scopul de a transmite, dincolo de cunoștințele 

academice, principii de viață, valori, de a motiva și sprijini studenții în dezvoltarea 

caracterului, a relației cu Dumnezeu și a disponibilității de slujire; 

 Întreținerea și dezvoltarea resurselor materiale la dispoziția studenților și a cadrelor 

didactice, necesare pentru buna desfășurare a procesului didactic. 

 

 Pentru dezvoltarea instituțională în perioada imediat următoare, principalele obiective 

ar trebui să fie: 

- Analizarea posibilității înființării de noi specializări în acord cu noile oportunități de pe 

piața muncii; 

- Îmbogățirea bazei materiale puse la dispoziția studenților – întreținerea și dezvoltarea 

spațiilor de învățământ, a echipamentului didactic, îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii 

prin achiziția celor mai actuale și mai relevante materiale în domeniile de studiu ale Facultății; 

- Atragerea personalului didactic necesar (ca număr și structură pe grade didactice) 

acoperirii adecvate a normelor didactice la toate specializările, prin sprijinirea dezvoltării 
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profesionale a cadrelor didactice existente și prin atragerea altor cadre didactice pentru 

acoperirea posturilor disponibile; 

- Continuarea eforturilor de promovare a specializărilor Facultății, atât în mediul 

adventist, cât și în rândul celorlalte confesiuni neoprotestante; 

- Crearea de oportunități de studiu pentru studenți din Republica Moldova; 

- Asigurarea unui fond de burse care să permită existența unui număr de locuri fără taxă 

pentru fiecare specializare, astfel încât să existe mai puține limitări financiare pentru studenții 

foarte valoroși; 

- Creșterea vizibilității și prestigiului instituției prin implicarea cadrelor didactice și a 

studenților în diverse activități în exteriorul ITA – programe în bisericile locale, instruiri, 

media, proiecte misionare și/sau sociale; 

- Identificarea, împreună cu Uniunea de Conferințe a BAZȘ, a unor oportunități 

suplimentare de angajare a absolvenților Facultății în instituții sau proiecte ale Bisericii; 

- Stimularea colaborării cu cadre didactice/cercetători din afara ITA, atât din țară, cât și 

din străinătate, pentru elaborarea unor lucrări de cercetare sau pentru derularea unor proiecte 

de cercetare. 

 

5 ianuarie 2020                                                  


