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I. SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICA   

ÎN ANUL 2019 
 

Analizând situația administrativ - financiară a Universității Adventus din Cernica în 

intervalul ianuarie – decembrie 2019, la finalul exercițiului financiar putem observa 

următoarele: 

 veniturile totale ale instituției sunt de 7.305.557,90 lei, iar cheltuielile totale 

însumează  6.767.902,51 lei, ceea ce înseamnă că la finalul anului avem un 

profit de 537.655,39 lei. 

 veniturile provenite din taxele încasate de la studenți sunt de 436.422,16 lei, în 

creștere cu 61.469,47  lei față de anul 2018. 

 în anul 2019 cheltuielile administrative au fost mai mari cu 646.224,36 lei față 

de 2018 ca urmare a: amenajarilor exterioare – parcare la intrare in universtate; 

renovarea cantinei; reclamele luminoase de pe cladirile din campus;  

 cheltuielile cu amortizările au crescut față de anul 2018 cu 70.442,62 lei. 

 

    Creștere absolută 

  2018 2019 2019/2018 

Taxe studenți  374.952,69 436.422,16 61.469,47 

Masă, cazare studenți 534.547,39 617.051,31 82.503,92 

Donații/sponsorizări 66.392,93 34.889,50 -31.503,43 

Alte venituri  6.041.512,30 6.217.194,93 175.682,63 

Total venituri 7.017.405,31 7.305.557,90 288.152,59 

 

     Creștere absolută 

  2018 2019 2019/2018 

Cheltuieli de personal 3.580.828,87 4.095.824,55 514.995,68 

Alte cheltuieli administrative 1.886.064,61 2.532.288,97 646.224,36 

Amortizări 69.346,37 139.788,99 70.442,62 

Total 5.536.239,85 6.767.902,51 1.231.662,66 

 

Contracte în derulare în anul 2019: 

- Apele Romane contract nr. 140 / 2017  

- Arobs Transilvania Software SA – contract nr. 5718/12,10,2018  

- Copy-service – contract nr. 20/30.08.2000 

- Certsign SA – contract nr. 100484/06,11,2018; 100490/06,11,2018 

- CIEL Romania SA – program contabilitate, salarii – contract nr. 

73702_1019255/07,11,2018 

- Conferința Moldova – contract de finanțare 499/08,11,2018 

- Cristar Proiect SRL – contract nr. 23/08.05.2018 

- Electroservice L&DD SRL – contract nr. 1320/21.11.2007 

- Eurototal Comp SRL contract nr. 414/07,03,2018 

- Grădinița nr.1 Pantelimon contract nr. 466/09,10,2018 

- Liceul Teoretic Mihai Ionescu contract nr. 489/31,10,2018 
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- Logos Sfera Grup SRL – contract nr. 430/03,12,2015 

- Logos Sfera Internațional SRL – contract nr. 31/08,06,2016 

- Next Energy Distribution 83/11,10,2016 

- Nutu Serv Com SRL – 48/27.05.2009 

- Omniasig  - poliță asigurari – nr 2513359/25,10,2018  

- OMV Petrom Marketing SRL contract nr. 14815/12,10,2018 

- Orange – contract nr. 377315/12/12,12,2017   

- RDS & RCS SRL contract nr. 9019021939/07.12.2010 

- Renovatio Trading SRL – furnizare energie electrica – contract nr. 

RT.CV120020/31.01.2012 

- Retele Electroservice – contract nr.223/02.09.2013 

- Romdidac SA – contract nr. 11/13,12,2017 

- Romgermed Văcărești SRL – contract nr.  394/15,11,2013 

- Sal Prest & Cleaning SRL – contract nr. 32/01.03.2011 

- Stoeher Mineral Vegetal Oil SRL Nr.351/2009 

- Școala Gimnazială nr.3 din Tânganu  contract nr. 81/23,02,2018 

- TCP Sistems SRL – contract nr.  133/08.01.2014 

- Telekom 

 internet – contract nr. 100/10/01/07/15317/28,03,2016 

 telefon – contract nr. 100/10/01/01/17391/21,11,2018 

- Thomas 76 S.R.L. - dezinsecţie deratizare contract nr. 28/15.06.2018 

- Ultratech Group SRL– Lex Navigator – contract nr. 281/16,02,2015 

- UP Romania SRL – contract nr. TMEC2017PS/28,11,2017; contract nr. 

TCHC2018020948/29,11,2018 
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II. SITUAȚIA PERSONALULUI ACADEMIC  ȘI A POSTURILOR VACANTE DIN 

CADRUL UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICA  

II.1. Evaluări periodice externe 

În perioada 7-8 noiembrie 2019 a avut loc vizita comisiei de experți ARACIS pentru 

evaluarea periodică al programului de studii de licență Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar (program acreditat în anul 2014).  

În urma raportului comisiei de experți, Consiliul ARACIS, a decis, în data de 28 

noiembrie 2019, menținerea acreditării programului de studii PIPP, pentru o perioadă de 5 ani, 

respectiv până la data de 28.11.2024.  

Raportul de evaluare consemnează un număr consistent de aspecte pozitive cu 

privire la desfășurarea procesului de învățământ, metode de predare și evaluare, implicarea 

activă a studenților în multiple activități extracurriculare, socio-educaționale și religioase, 

gradul ridicat de angajabilitate al absolvenților, mediul pozitiv de învățare-dezvoltare oferit de 

UA, sprijinul financiar al Bisericii Adventiste, oferirea de sprijin financiar studenților cu 

dificultăți materiale. 

Recomandările făcute de comisie au în vedere: motivarea cadrelor didactice pentru 

cercetare, dezvoltarea bazei materiale de literatură de specialitate, dezvoltarea echipei de 

cadre didactice cu profesioniști în domeniu, organizarea unui program de masterat, încheierea 

de parteneriate cu universități confesionale din străinătate pentru mobilitatea studenților. 

II.2. Structura Facultății de Teologie și Științe Sociale  în anul universitar 2018 - 2019 

Nr. 

Crt. 

Domeniul de 
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studii universitare de licență 
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1. 
Ştiinţe ale 

educaţiei 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar 
A IF 180 30 

2. Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 30 

3. Teologie Teologie adventistă pastorală A IF 240 30 

În anul universitar 2018-2019, Universitatea Adventus a funcționat cu 3 

specializări/programe de studii, toate acreditate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 158 / 

29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de  

studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 

2018-2019.  
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II.3. Situaţia sintetică a personalului didactic din Universitate- comparaţie, anii 
universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019 - 

 

Tabel nr. 2.1 – Situația cadrelor didactice în funcție de raporturile contractuale cu UA 

CATEGORII 
Numărul de cadre didactice 

2017-2018 2018-2019 

Total cadre didactice, din care: 32 29 

Cu normă bază -Total 14 15 

Colaboratori -Total 18 14 

*) Datele sunt preluate din Statele de funcţii şi de personal didactic anuale. 

 

Derularea programelor de studii în anul universitar 2018-2019 a fost susţinută de un 

corp profesoral format din 29 de cadre didactice care au acoperit cele 26 de posturi din statul 

de funcţii. Efectivul total de cadre didactice este format din 15 cadre didactice cu normă de 

bază la UA și 14 cadre didactice cu contract de colaborare/asociere. Un post rezervat și 2 

posturi vacante scoase la concurs, sunt acoperite cu cadre didactice titularizate în 

învăţământul superior cu normă de bază la UA.  

 

Grafic nr. 2.1 – Structura cadrelor didactice pe categorii de încadrare în anul universitar 2018-

2019 

 
În graficul 1.2 (care reflectă situația din statul de funcții) se observă că în anul 

universitar 2018-2019, din totalul cadrelor didactice, 52% reprezintă cadrele didactice cu 

normă de bază. 48% din total sunt cadre didactice asociate.  
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II.4. Dinamica posturilor didactice din Statul de funcţii - comparaţie, anii universitari 
2017 - 2018 și 2018 – 2019 - 

Tabel nr. 2.2 – Numărul posturilor din Statul de funcții conform gradului de ocupare 

An univ. Total 

Posturi 

Din care Profesori Conferențiari Lectori Asistenţi 

O V T O V T O V T O V T O V 

2017 - 2018 30 27 3 1 1 0 11 9 2 18 17 1 0 0 0 

2018 - 2019 26 24 2 2 1 1 8 8 0 16 15 1 0 0 0 

(O – posturi ocupate, V – posturi vacante, T – total) 

În anul universitar 2018-2019, Statul de funcţii de personal didactic al UA a prevăzut 

un număr de 26 de posturi didactice.  

Din totalul posturilor, un număr de 5 posturi sunt formate din fracţiuni de normă, 

acoperite cu 2 sau mai multe cadre didactice. Un număr de 4 cadre didactice cu normă de 

bază acoperă mai mult de o normă didactică la UA în anul universitar curent. 

În anul universitar 2018-2019 au fost scoase la concurs un număr de 2 posturi 

didactice vacante în domeniul teologie, cu angajare pe perioadă nedeterminată. Concursurile 

nu au fost finalizate, urmând a se relua în anul universitar viitor.  

 

Tabel nr. 2.3 – Numărul posturilor din Statul de funcții pentru AU 2018-2019, conform poziției 

/ normei ocupate 

Categoria 

TOTAL 

posturi în 

statul de 

funcții 

din care:  din care:  

Posturi 

didactice la 

norma de bază % 

Posturi didactice 

la plata cu ora 

sau cumul % 

Prof. 1 1 100,00% 0 0,00% 

Conf. 9 5 55,56% 4 44,44% 

Lect. 16 10 62,50% 6 37,50% 

Asist. 0 0 0,00% 8 0,00% 

TOTAL 26 16 59% 0 41% 

Din tabelul nr. 2.3 se constată că posturile cu normă de bază reprezintă 59% din 

totalul posturilor din Statul de funcții. 

Încărcarea normelor didactice s-a realizat în condiţiile îndeplinirii standardelor de 

calitate academică pentru fiecare funcție didactică, conform prevederilor legale, în scopul 

eficientizării economico-financiare. 

II.5 Statistici studenţi 

Tabel nr. 2.4 - Numărul de studenţi pe specializări şi ani de studii în anul universitar 2018-2019 

Specializări 
Anii de studiu  

Total 
I II III IV PS* 

Teologie adventistă pastorală 16 15 15 14 2 62 

Asistenţă Socială 18 16 10  1 45 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 25 23 26   74 

Total   59 54 51 14 3 181 

*PS – prelungire de studii 
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În anul universitar 2018-2019, a fost în întrerupere de studii un singur student. 

 

 

Grafic 2.2 – Distribuția numărului de studenți pe specializări în anul universitar 2018-2019 

 
În anul universitar 2018-2019 UA a avut înscriși, la cele trei specializări/programe de 

studii de licenţă, un număr de 181 studenţi. Ponderile cele mai ridicate în numărul total de 

studenţi o au programele Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (41%) și Teologie 

pastorală (34%). 

Din numărul total de studenţi (181), un număr de 7 studenţi sunt înscriși la două 

programe de studii simultan în cadrul UA. 

 

Tabel nr. 2.5 - Dinamica numărului total de studenţi pe specializări în AU 2017-2018 și 2018-2019 

Programe de studii 2017-2018 2018-2019 

Teologie adventistă pastorală 57 62 

Asistenţă Socială 42 45 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 86 74 

Total 185 181 

 

Grafic 2.3– Dinamica numărului total de studenți pe specializări în AU 2017 - 2018 și 2018 - 2019 
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În anul universitar 2018-2019, față de anul universitar precedent, se observă o 

ușoară scădere a numărului total de studenți.  

 

Tabel nr. 2.5 - Dinamica numărului de studenţi admişi şi înmatriculaţi în anul I, pe specializări, 

AU 2017-2018 și 2018-2019 

Specializări 2017-2018 2018-2019 

Teologie adventistă pastorală 14 16 

Asistenţă socială 22 18 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 30 25 

Total   66 59 

 

Grafic 2.4 – Dinamica numărului total de studenți admiși și înmatriculați în anul I de studii, în 

AU 2017-2018 și 2018-2019 

 
În ceea ce priveşte numărul de studenţi înscrişi şi înmatriculaţi în anul I de studii în 

anul 2018-2019, se observă că la programele de studii PIPP și AS numărul de studenți înscriși 

în anul I scade ușor față de anul anterior, în timp ce la TP numărul de studenți înscriși în anul I 

crește ușor. 

II.6 Statistici privind dinamica fenomenului demografic în rândul studenților FTSS în AU 
2017-2018 și 2018-2019 

Grafic 2.5 – Apartenența religioasă a studenților UA 
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Din graficul nr. 2.5 se observă că în anul universitar 2018-2019 numărul de studenți 

neadventiști a crescut cu 8% față de anul anterior. 

 

Grafic 2.6 – Statutul marital 

 

 
Din graficul nr. 2.6 se observă că studenții necăsătoriți reprezintă 60% din numărul 

total al studenților. În anul universitar 2018-2019 procentul studenților căsătoriți crește cu 2% 

față de anul precedent.  

 

 

Grafic 2.7 – Dinamica structurii pe sexe a studentilor 

 

 
Din graficul 2.7 se observă că în cei doi ani universitari comparați, proporțiile 

studenților în ce privește aparenența de gen se păstrează relativ constant. 
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Grafic 2.8  – Situația studenților după mediul de proveniență (Urban/Rural) 

 
Din graficul 2.8 se poate observa că numărul de studenți din mediul rural reprezintă 

peste 62% din numărul total de studenți, procent care se păstrează relativ constant 

comparativ cu anul anterior. 

 

Grafic 2.9 – Situația studenților după etnie 

 
Din graficul 2.9 se observă că procentul studenților în ce privește proveniența etnică 

rămâne relativ constant în cei doi ani universitari comparați. 

 

 

 

 

 



Universitatea Adventus din Cernica 

Raportul Rectorului privind starea Universității Adventus în anul 2019                                                                     12 
 

 

Grafic 2.10 – Situația studenților UA înregistrați ca studenți la a doua facultate, inclusiv la alte 

universități 

 
Din graficul 2.10 se observă că studenții înregistrați la a doua facultate reprezintă un 

număr semnificativ, la fiecare dintre cele 3 programe de studii. Procentul studenților 

înregistrați la a doua facultate, în anul universitar 2018-2019 este de 36%. 

 

Grafic 2.11 – Situația studenților maturi, pe programe de studii, în anul universitar 2018-2019 

(care nu au intrat imediat la ciclul de licență după absolvirea liceului) 

 

 
 

Tabel 2.6 – Situația studenților cu dificultăți sociale, economice și de sănătate 

 Specializarea Orfani  Dizabilitati 

Proveniti din 

familii 

monoparentale 

Proveniti din 

case de copii 

AS 1 1 0 0 

PIPP 0 0 0 0 

TP 0 2 0 0 

TOTAL 1 3 0 0 
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Tabelul cuprinde numărul de studenții care au declarat la înscrierea în anul 

universitar 2018-2019 categoriile socio-economice precizate. 

 

Grafic 2.16 – Situația studenților UA după conferința / țara din care provin 

 

În statistică sunt cuprinşi studenţii de la toate programele de licenţă (181). 

La fel ca în anii universitari anteriori, în anul universitar 2018-2019, cei mai mulţi 

studenţi provin din Conferinţele Muntenia (34%) şi Moldova (18%). 

II.6. Raport Statistic - Absolvenţi 

 

Tabel nr. 2.7 - Dinamica numărului de absolvenți de la Teologie pastorală în anii universitari 

2017-2018 și 2018-2019 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi 

în ultimul 

an de 

studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. 

înscrişi la 

licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 

Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2014-2018 12 10 8 8 80,00% 100,00% 

2015-2019 16 16 13 13 81,25% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



Universitatea Adventus din Cernica 

Raportul Rectorului privind starea Universității Adventus în anul 2019                                                                     14 
 

 

 Grafic 2.17 – Dinamica promoțiilor specializării Teologie pastorală 

 

 
Graficul de mai sus prezintă comparativ evoluţia finalizării studiilor cu diplomă de 

licență a promoţiilor 2018 şi 2019. Se observă că atât finalizarea studiilor cu diplomă de 

licență, cât și promovabilitatea la examenul de licență sunt foarte bune. 

 

Tabel nr. 2.8- Dinamica numărului de absolvenți de la Asistență socială în anii universitari 

2017-2018 și 2018-2019 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi 

în ultimul 

an de 

studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. 

înscrişi 

la licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 

Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2015-2018 11 8 5 5 62,50% 100,00% 

2016-2019 11 6 4 4 66,67% 100,00% 

 

Grafic 2.18 – Dinamica promoțiilor specializării Asistență socială 
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Promovabilitatea la examenul de licență pentru specializarea Asistență socială a fost, 

și în ultimii doi ani, de 100%. 

 

Tabel nr. 2.9- Dinamica numărului de absolvenți de la Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar în anii universitari 2017-2018 și 2018-2019 

Promoţia 

Nr. 

 înscrişi 

în 

ultimul 

an de 

studii 

Nr.  

Absolvenţi 

Nr. 

înscrişi 

la 

licenţă 

Nr. 

Licenţiaţi 

% 

Licenţiaţi 

din total 

absolvenţi 

% 

 

Licenţiaţi 

din total 

înscrişi 

2015-2018 30 30 22 22 73,33% 100,00% 

2016-2019 26 26 25 25 96,15% 100,00% 

În anul universitar 2018-2019, la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar au fost un număr de 26 de absolvenți din care 25 s-au înscris și au susținut 

examenul de licență. Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 100%. 

 

 

Tabel nr. 2.10 - Dinamica numărului de absolvenți pe specializări - promoţiile 2018 şi 2019 

 

Specializarea Promoţia 

2018 2019 

Teologie adventistă pastorală 10 16 

Asistenţă socială 8 6 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 30 26 

TOTAL 48 48 

 

Grafic 2.19 – Numărul de absolvenți 2018-2019 

 

 
Din graficul de mai sus se observă că în anul 2019, UA a avut un număr total de 48 

de absolvenți de la trei programe de studii, respectiv Teologie pastorală, Asistență socială și 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar.  
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Tabel nr. 2.11 - Dinamica numărului de licenţiaţi pe specializări - promoţiile 2018 şi 2019 

Specializarea Promoţia 

2018 2019 

Teologie adventistă pastorală 8 13 

Asistenţă socială 5 4 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 22 25 

TOTAL 35 42 

 

Grafic 2.20 – Numărul de licențiați 2018-2019 

 

 
 

În anul universitar 2018-2019 UA a avut un număr de 42 de licențiați (88%) dintr-un 

număr de 48 de absolvenți. 

 

 

Tabel nr. 2.12 - Distribuirea absolvenților din promoția 2019, pe specializări, după media 

generală a anilor de studii 

Promoția 

2019 

Nr.  

absol

v. 

Media generala 

5,00-6,00 6,01-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 9,01-10,00 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

TP 16 0 0,00 0 0,00 2 12,50 8 50,00 6 37,50 

AS 6 0 0,00 1 16,67 2 33,33 2 33,33 1 16,67 

PIPP 26 0 0,00 0 0,00 4 15,38 14 53,85 8 30,77 
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Din graficul de mai sus se observă că, în ce privește media generală a anilor de 

studii, un număr semnificativ din acestea se încadrează în intervalul 8,01- 9,00. 

 

Tabel nr. 2.13 - Distribuirea absolvenților din promoția 2019, pe specializări, după media 

examenului de licență 

Promoția 

2019 

Nr.  

licenți

ați 

Media de la licență 

5,00-6,00 6,00-7,00 7,01-8,00 8,01-9,00 
9,01-

10,00 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
Nr

. 
% 

TP 13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 15,38 11 
84,6

2 

AS 4 0 0,00 0 0,00 2 50,00 2 50,00 0 0,00 

PIPP 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 16,00 21 
84,0

0 

 

Grafic 2.21 – Distribuția absolvenților din promoția 2019 pe specializări în funcție de 

media de licență 
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Din graficul de mai sus se observă că frecvența cea mai mare a mediilor de la 

examenul de licență ale absolvenților din promoția 2019 se situează în intervalul 9,01-10.  

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ADVENTUS ÎN 

ANUL UNIVERSITAR 2018/2019 
 

Facultatea de Teologie și Științe Sociale a derulat în anul universitar 2018/2019 

activități de cercetare ştiinţifică pe următoarele direcţii, în conformitate cu Strategia de 

cercetare  ştiinţifică a facultăţii 2014 – 2020: 

1. Teologie Adventistă Pastorală 

2. Asistență Socială 

3. Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 

Cadrele didactice titulare și asociate au publicat în cadrul UAC:  

- 37 de articole in extenso în reviste și volume de specialitate, indexate BDI;  

- 3 cărţi de autor publicate în edituri recunoscute, au coordonat și editat volume, 

traduceri, antologii etc; 

- 25 de lucrări prezentate la conferinţe naționale si internaţionale 

În decursul anului universitar 2018-2019 cadrele didactice și cercetătorii UAC au 

coordonat/ participat în 10 de contracte de cercetare, între care enumerăm:  Integrarea 

valorilor în predare (finanțat de Conferința Muntenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea), 

Biblical Reseach (coordonat de Diviziunea Intereuropeană a Bisericii Adventiste de Ziua a 

Șaptea), 2018 Global Church Member Survey (finanțat de Conferința Gemerală a Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea), Our Heritage (coordonat de Departamentele de Tineret ale 

Conferințelor Muntenia și Transilvania Sud ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea), Platform 

Europe (coordonat de Roma Tre University, Italia) etc. 

În ceea ce privește calitatea de editor, membru în colectivul editorial al revistelor şi 

editurilor recunoscute, cadrele didactice și cercetătorii UAC sunt implicate în calitatea amintită 

în 7 reviste, conferințe și edituri recunoscute. La nivelul UAC funcționează trei reviste 

științifice, respectiv: Theorhema, Symposion și Journal of Education Studies. 

Lucrările științifice publicate de cadrele didactice ale Universității Adventus au fost 

citate în peste 35 de studii științifice de specialitate din țară sau din străinătate. 

Cadrele didactice și cercetătorii ITA au participat în 2018-2019 la 25 întâlniri ştiinţifice 

din ţară/străinătate, cele mai importante fiind 

1. The 12th Central and Eastern European Communication and Media International 

Conference CEECOM, 2019, organizată de Universitatea “St. Kliment Ohridski”, 

Sofia, Bulgaria, în cooperare cu ECREA (European Communication Research and 

Education Association) Central and East European Network și the CEECOM 

Consortium, 19-21 June 2019, Sofia, Bulgaria.  

2. The International Conference Language and Literature. European Landmarks of 

Identity,15th Edition: Irony and humor: imaginary and representation, 14-16 June 

2019, Pitești, organizată de Universitatea din Pitești, Centre de Reussite 

Universitaire, în colaborare cu Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 

The Romanian Society for English and American Studies( RSEAS) și Albanian 

Society for the Study of English (ASSE). 

3. The International Conference for Social and Humanistic Sciences Communication. 

Information. Learning –Sixth edition, 24-25 mai 2019, Craiova; organizată de 

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. 
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4. Conferința Internațională The Idea of National Unity, Freedom of Conscience and 

Principles of Democratic Society, organizată de către Asociaţia Conştiinţă şi 

Libertate în colaborare cu Parlamentul României – Comisia Juridică, Secretariatul 

de Stat pentru Culte, Universitatea Politehnică București, Institute for Advanced 

Religious Studies and Internetworking Communication (IARSIC), Franța, 14-15 

noiembrie 2018 

5. Faith and Science International Conference, organizată de Geoscience Research 

Institute și EUD Education Department, Spania, 2019 

6. Conferința internațională teologico-pastorală, Gödöllő, Ungaria, Martie 2-4, 2018. 

7. Comitetului de cercetari biblice /Biblical Research Committee, Berna, Elvetia, 2018 

si 2019. 

 

IV. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN 

CERNICA 
 

Comisia de evaluare și asigurare a calității funcționează la nivelul Facultății de 
Teologie și Științe Sociale (FTSS) și aplică procedurile interne cu privire la managementul 
calității așa cum sunt prevăzute în normativele legale și a standardelor ARACIS.  

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității are următoarea componență: 
Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV  
Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT 
Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI 
Pastor Romică SÎRBU 
Gabriel NICOLAE, student teologie pastorală 
 
CEAC a luat la cunoștință de planul operațional instituțional pentru anul 2018-2019 

aprobat de Senat, de cerințele normative ale fiecărui program/domeniu de studii și a auditat în 
luna iulie 2019 stadiul procedurilor stabilite de regulamentele și metodologiile în vigoare, a 
măsurilor stabilite. 

 
Activitatea de auditare internă analizează gradul de îndeplinire a criteriilor specifice 

fiecărui domeniu având în vedere următoarele domenii: 
- activitatea didactică atât a cadrelor didactice cu carte de muncă la UA, cât şi a 

celor asociaţi,  
- activitatea studenţilor,  
- cercetarea ştiinţifică,  
- climatul etic şi de integritate academică,  
- asigurarea calităţii întregului proces de învăţământ,  
- documentele universitare din secretariat.  

 
Având în vedere domeniile de evaluare precizate mai sus, la începutul anului 

universitar 2018 - 2019 au fost planificate următoarele obiective ale activităţilor de auditare: 
- Verificarea registrelor matricole și a cataloagelor de note 
- Verificarea fișelor disciplinelor și a suporturilor de curs împreună cu directorii de 

program ai fiecărei specializări 
- Verificarea procedurii de admitere pentru anul universitar 2019/2020 
- Verificarea modului de întocmire a orarelor pe specializări 
- Verificarea organizării și desfășurării sesiunilor de examene și de restanțe 
- Verificarea organizării procesului de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenți 
- Verificarea organizării evaluării colegiale și a autoevaluării cadrelor didactice 
- Verificarea organizării și desfășurării examenului de licență sesiunea iunie 2019 
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- Verificarea îndeplinirii condiţiilor din standardele de referinţă privind planurile de 
învățământ 

- Determinarea punctelor slabe în vederea iniţierii de măsuri corective/preventive 
în activitatea didactică și de cercetare 

- Perfecţionarea activităţii, fundamentarea unei culturi instituţionale bazată pe 
principii ale calităţii din perspectiva învăţământului centrat pe student; 

- Verificarea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ 
în conformitate cu misiunea instituțională asumată și a programelor de studii. 

 
Structurile auditate au fost: Departamentul academic, Decanatul, Secretariatul. 
CONSTATĂRI: 
Auditarea procesului de management al activităţii didactice din cadrul FTSS ne-a 

făcut să constatăm că au fost îndeplinite obiectivele programelor de studiu, astfel: 
 
1. Registrele matricole, cataloagele de note, sunt aduse la zi și întocmite 

corespunzător 
 
2.    Împreună cu directorii de program s-a constatat existența fișelor disciplinelor și a 

suporturilor de curs pentru anul universitar 2019/2020. Directorii de program au analizat 
conținutul disciplinelor și au atras atenția cadrelor didactice cu privire la unele suprapuneri de 
conținut. 

Recomandare: S-a propus ca pentru anul universitar următor fișele 
disciplinelor și suporturile de curs să fie predate până la 30 sept. 2019 
pentru toate disciplinele, inclusiv pentru cele desfășurate în semestrul al 
doilea. 
 
3.    Regulamentul de admitere a fost publicat cu 6 luni înainte de desfășurarea 

examenului de admitere, cu respectarea prevederilor legale. Admiterea la toate programele de 
studii de licență este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat. 

 
4.    Orarele pe specializări pe ambele semestre au fost întocmite corect, cu 

respectarea disciplinelor și a numărului de ore din planul de învățământ și în mod echilibrat. 
 
5.    Sesiunile de examene s-au desfășurat în mod corespunzător, iar programarea 

examenelor s-a realizat cu consultarea studenților (prin șefii de an) și s-a adus la cunoștința 
acestora în timp util. 

Recomandare: Se recomandă ca în anul universitar următor programarea 
examenelor să fie făcută în așa fel încât să existe minim două zile între 
examene. 
 
6.    Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenți a fost respectată și 

evaluările au fost realizate semestrial, fără implicarea cadrelor didactice. Evaluările au fost 
prelucrate și urmează a fi luate în calculul evaluării anuale a cadrelor didactice împreună cu 
evaluarea colegială și autoevaluarea. 

 
7.    Evaluarea colegială a cadrelor didactice a fost realizată, iar autoevaluarea se va 

finaliza în luna octombrie 2019, după încheierea anului universitar. 
 
8. Tematicile cuprinse în fişele disciplinelor au fost parcurse integral;  
 
9. Au fost desfăşurate toate activităţile didactice din cadrul programului conform 

programării orarului;  
 
10. A fost respectat sistemul de evaluare a activităţii studenţilor;  
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11. A fost respectat regulamentul de desfăşurare a examenelor, asigurându-se astfel 
o compatibilitate deplină între programele facultăţii.  

 
12. Comisia de audit intern a remarcat faptul că majoritatea cursurilor universitare 

aferente disciplinelor predate în semestrul I şi al II-lea al anului universitar 2018-2019 au fost 
postate pe platforma Google Classroom. 

 
13. Examenul de licență a fost organizat în conformitate cu regulamentul propriu și cu 

respectarea legislației în vigoare. Comisiile de licență au avut următoarea componență: 
Teologie pastorală 
Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan – președinte 

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț – membru 

Lect. univ. dr. Gheorghe Modoran – membru 

Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – secretar 

Comisie de contestație 

Lect. univ. dr. Virgiliu Peicu – președinte 

Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duță – membru 

Lect. univ. dr. Dragoș Ștefănică – membru (Institutul Teologic Penticostal) 

Lect. univ. dr. Nicoleta-Laura Maftei – secretar 

 
Asistență socială  
Prof. univ. dr. Elena-Simona Rodat – președinte 

Lect. univ. dr. Mihaela Sofrone – membru 

Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – membru 

Lect. univ. dr. Nicoleta-Laura Maftei - secretar 

Comisie de contestație 

Prof. univ. dr. Roxana Paraschiv – președinte 

Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub – membru 

Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duță - membru 

Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu – secretar 

 
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Prof. univ. dr. Marin Manolescu – președinte 

Conf. univ. dr. Diana Csorba – membru 

Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu – membru 

Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub – secretar 

 
Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 
Prof. univ. dr. Marin Manolescu – președinte 
Conf. univ. dr. Georgeta Mihai – membru 
Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu – membru 
Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub – secretar 
Comisie de contestație 
Prof. univ. dr. Elena-Simona Rodat – președinte 
Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – membru 
Lect. univ. dr. Nicoleta-Laura Maftei – membru 
Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duță – secretar 
 
Din comisiile de licență au făcut parte cadre didactice titulare în învățământul 

superior, cu grad didactic minim lector. Comisiile de contestație au avut o componență diferită 
de cea a comisiilor de examinare. 

Toate lucrările de licență au fost verificate antiplagiat cu softul Plagiarism detector, iar 
rapoartele generate au fost analizate manual de către coordonatorul științific și  de către 
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directorul de program. Nu s-au constat fraude nici în procesul de întocmire a lucrărilor de 
licență, nici în timpul desfășurării examenelor scrise. 

 
14. În urma discuțiilor cu directorii de program cu privire la desfășurarea examenului 

de licență, s-a identificat necesitatea ca și studenții de la PIPP să aibă posibilitatea de a opta 
pentru cursul de Tehnici și abilități academice, care să îi ajute să se acomodeze cu procedura 
de întocmire a unei lucrări științifice. De asemenea, s-a propus ca toate lucrările de cercetare 
realizate de studenți pe parcursul anilor de studii să fie scanate antiplagiat. 

 
15. Activitatea studenţilor şi implicarea cadrelor didactice în îndrumarea şi 

coordonarea lor s-au încadrat în metodologiile şi procedurile existente. Putem scoate în 
evidenţă faptul că, prin activităţile desfăşurate de către cadrele didactice îndrumătoare de an, 
cadrele didactice s-au apropiat de studenţi şi s-au implicat în cunoaşterea, prevenirea şi 
rezolvarea problemelor acestora; studenţii au fost antrenaţi în procesul de predare-învăţare 
prin participarea activă a acestora la dezbaterile, discuţiile, analizele şi studiile de caz 
realizate în cadrul cursurilor şi seminariilor. 

 
16. Cercetarea ştiinţifică a fost realizată prin transpunerea rezultatelor cadrelor 

didactice ale facultăţii în activitatea didactică şi materialele necesare pregătirii profesionale a 
studenţilor şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul anual de cercetare ştiinţifică.  

La nivelul facultăţii a fost întocmit Planul de activitate privind cercetarea ştiinţifică 
pentru anul 2018-2019. 

 
17. Cadrele didactice fac dovada unei bune pregătiri profesionale şi a unei preocupări 

constante pentru perfecţionarea continuă a activităţii didactice şi de cercetare. 
 
18.  Existenţa unui climat etic şi de integritate academică. 
 
 
Plan de măsuri propus pentru anul universitar 2019/2020 
 
Comisia de audit intern propune spre analiză și aprobare și includere în planul 

operațional al anului universitar 2019-2020 următoarele propuneri: 
 
1. Întocmirea raportului intern de evaluare instituțională în vederea evaluării externe 

de către ARACIS; 
 
2. Întocmirea la zi a registrelor matricole și a notelor studenților în platforma de 

comunicare cu studenții; 
 
3. Predarea de către cadrele didactice a fișelor disciplinelor și a suporturilor de curs 

până la 30 sept. 2019 pentru toate disciplinele, inclusiv pentru cele desfășurate în semestrul al 
doilea. 

 
4.  Întocmirea și publicarea Regulamentului de admitere cu minim 6 luni înainte de 

desfășurarea examenului de admitere 
 
5. Programarea examenelor în sesiune în așa fel încât să existe minim două zile între 

examene. 
 
6. Evaluarea semestrială a cadrelor didactice de către studenți și realizarea anuală a 

celorlalte două componente ale evaluării cadrelor didactice – autoevaluarea și evaluarea 
colegială. 

 
7. Includerea cursului Tehnici și abilități academice pentru studenții de la 

specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
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8. Scanarea antiplagiat a tuturor lucrărilor de cercetare realizate de studenți pe 

parcursul anilor de studii. Softul antiplagiat va fi disponibil la directorii de program și la 
bibliotecă. 

 
Analiza SWOT a Universității prin prisma măsurilor de asigurare a calității 
 
Puncte tari: 
- evaluarea anuală de către CEAC a calității activităților desfășurate în cadrul UA în 

următoarele domenii: activitatea didactică a cadrelor didactice titulare și asociate, activitatea 
studenților, cercetarea științifică, climatul de etică și integritate academică, asigurarea calității 
procesului de învățământ, documentele universitare din secretariat; 

- întocmirea corespunzătoare și la zi a registrelor matricole și a cataloagelor de note; 
- existența fișelor disciplinelor și a suporturilor de curs pentru anul universitar în curs; 
- publicarea regulamentului de admitere cu șase luni înainte de desfășurarea 

examenului de admitere și condiționarea admiterii la toate programele de studii de 
promovarea examenului de bacalaureat; 

- întocmirea corespunzătoare a orarelor pe specializări, cu respectarea numărului de 
ore din planul de învățământ; 

- desfășurarea corespunzătoare a sesiunilor de examene și programarea examenelor 
cu consultarea studenților; 

- evaluarea semestrială a cadrelor didactice de către studenți, fără implicarea 
cadrelor didactice; 

- realizarea anuală a evaluării colegiale și a autoevaluării cadrelor didactice; 
- folosirea platformei Google Classroom pentru facilitarea interacțiunii cu studenții și 

pentru postarea materialelor didactice corespunzătoare; 
- organizarea corespunzătoare a examenului de licență, cu respectarea tuturor 

prevederilor legale; 
- realizarea scanării antiplagiat a lucrărilor de licență și a altor lucrări științifice ale 

studenților și cadrelor didactice; 
- evaluarea periodică de către ARACIS a programului de studii Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar, finalizat cu prelungirea acreditării pentru o perioadă de 5 
ani; 

- sprijinul financiar oferit de UA activității de cercetare a cadrelor didactice, prin 
acordarea unei sume de 500 de euro anual pentru participarea la conferințe și sesiuni 
științifice în străinătate și 500 de lei anual pentru participarea la conferințe științifice în țară; 

- baza materială a UA la standarde ridicate, cuprinzând săli de clasă, laboratoare, 
birouri, sală de sport, cantină, cămine, bibliotecă, resurse tehnice pentru activitatea de 
predare și de cercetare; 

- implicarea studenților în activități spirituale și proiecte extracurriculare; 
- climatul de încredere și cooperare existent între studenți și între cadrele didactice; 
- implicarea angajaților UA în proiectele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel 

național și local; 
- comunicarea periodică a rezultatelor academice și administrative către mediul 

eclesial și către instituțiile abilitate ale statului. 
 
Puncte slabe: 
- dificultăți în cadrul anumitor programe de studii de a îndeplini cerințele legale cu 

privire la procentul cadrelor didactice titulare; 
- numărul mic de cadre didactice care acoperă același domeniu științific, ceea ce face 

dificil procesul de constituire a echipelor de cercetare; 
- numărul mic de programe de studii. 
 
Oportunități: 
- posibilitatea legală de a înființa programe de master o dată cu obținerea acreditării; 
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- posibilitatea de a aplica pentru finanțarea proiectelor de cercetare atât de către 
statul român, cât și de către instituții ale Bisericii sau instituții internaționale; 

- obținerea Cartei Erasmus și posibilitatea de a iniția mobilități internaționale pentru 
studenți și cadre didactice; 

 
Amenințări: 
- schimbările frecvente ale legislației și standardelor privitoare la învățământul 

superior, care creează dificultăți în planificarea resurselor umane și materiale necesare 
desfășurării activității academice; 

- tendințele demografice de descreștere a numărului populației, fie prin scăderea 
natalității, fie prin migrație, care afectează numărul potențialilor studenți. 

V. ASISTENȚA SPIRITUALĂ A STUDENȚILOR PRIN ACTIVITATEA DE 

CAPELANIE ÎN ANUL 2019 
 

Universitatea Adventus, ca instituție de învățământ superior confesională, este 

preocupată de dezvoltarea echilibrată și completă a studenților săi – atât din punct de vedere 

academic, dar și din punct de vedere social, fizic și spiritual. Asistența spirituală a studenților 

UA este coordonată de capelanul campusului, pastorul George Șchiopu, ale cărui obiective și 

activități pentru anul 2018 sunt detaliate în cele ce urmează. 

Obiectiv general:  

Cunoașterea lui Dumnezeu într-un mod personal și consolidarea relației cu El a 

studenților, a profesorilor și a personalului angajat în vederea maturizării creștine și a pregătirii 

pentru revenirea Domnului nostru Isus Hristos. 

Obiective specifice: 

1. Crearea unui cadru general care să favorizeze desfășurarea unui proces educativ-

transformator prin rugăciune și Cuvânt. 

2. Consolidarea unității în campus și implicarea în misiune. 

3. Crearea de evenimente în cadrul procesului educativ cu scopul de a întări experiența 

creștină prin cultivarea dependenței de Dumnezeu și slujirea constantă a semenilor. 

 

Plan de lucru: 

1. Devoțional capelă: 

Minunile din Evanghelii - Tematica generală a întâlnirilor de la capelă, având la bază 

cele patru Evanghelii și anumite capitole din cartea Hristos, Lumina lumii (Ellen G. 

White) în care sunt prezentate diferite minuni săvârșite de Mântuitorul în timpul 

activității Sale mesianice. 

 

2. Activități dezvoltare personală și spirituală: 

a) Luni – altarul de seară (prezența generală); 

b) Marți – altarul de seară (prezența pe clase)  

c) Miercuri – program capelă (prezența generală) + ora de rugăciune a profesorilor; 

d) Joi – altarul de seară (pe camere) + repetiție cor; 

e) Vineri – Servicii divine conduse de studenții anului IV TP și de la MAR; 

f) Sâmbătă:  
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- Devoțional susținut de studenții din anul I TP; 

- Servicii divine susținute de capelan sau invitați; 

- Seminare dezvoltare personală; 

- Clasa de botez (s-au botezat 6 persoane). 

3. Activități pentru dezvoltarea socială și fizică: 

a) Mese de părtășie – cel puțin o dată pe lună ; 

b) Activități sportive (30 minute / zi) și jocuri și activități team-building (cel puțin lunar); 

c) Ieșire la patinoar, sala de sport, paintball, schi,   

 

4. Proiecte / evenimente: 

a) educaționale :  

- Serate și concursuri de gătit (Master Chef) 

- Film de scurt metraj (Un nou început); 

- Întâlniri cu alți studenți (AMICUS București). 

 

b) misionare:  

- Participarea a patru studenți de la Teologie Pastorală și doi profesori în 

proiectul Share Him din Panama și Armenia; 

- TinSerV – familii defavorizate (Mănăstirea, Cernica, Oinacu, București), 

plantare de copaci în București (împreună cu AMICUS); 

- Casa ADRA – program săptămânal (în fiecare duminică seara) organizat 

pentru persoanele din adăpost (adulți și copii); 

- Meditații gratuite și activități educative pentru copiii din localitate și Pantelimon; 

- Speranță pentru imigranți (implicare în predarea limbii române și engleze) ; 

- Proiecte umanitare organizate pentru familii din comuna Cernica (oferirea de 

pachete cu îmbrăcăminte și alimente pentru familii sărace); 

- Penitenciar – susținere de seminarii spiritual-educative (o dată, de două ori pe 

lună, în funcție de cum am fost solicitați: Găești și Jilava); 

- Ridică-te și umblă – susținerea de programe spirituale (prezența constantă a 

unui student);  

- Donare de sânge (Picătura de viață) 

- O șansă caldă (2 ori) 

 

c) spirituale:  

- Povestea de seară (vineri seara) - cântec și lecții de viață 

- Săptămâna de rugăciune pentru fiecare început de semestru (Ruga Vie – 

octombrie 2018, invitat Grig Leordean) și profesori UA (Coordonatele iubirii), 

februarie-martie, 2019); 

- Sabatul părinților 

- Sabatul absolvenților. 

 

d) culturale:  

- Vizite la muzee din București  

- Concerte umanitare (Cernica) și de muzică sacră (Giurgiu, Balta Albă, 

Brâncoveanu) 
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VI. RESPECTAREA ETICII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII ADVENTUS DIN CERNICA 
 

 

Raportul Comisiei de Etică a Universității Adventus din Cernica privind 

activitatea  din perioada octombrie 2018-septembrie 2019 

Comisia de etică a Senatului Universității Adventus din Cernica a desfășurat activitatea 

în perioada octombrie 2018 – septembrie 2019 conform Codului de etică universitară, a 

prevederilor Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, Legii nr. 206/2004 și ale altor prevederi 

legale din domeniu.  

Comisia a funcționat în următoarea componență:  

Drd. Gheorghe ȘCHIOPU-CONSTANTIN - Capelan /Preşedinte 

Lect. univ. dr. Eliza SPĂTĂRELU  

Lect. univ. dr.  Zenobia NICULIŢĂ    

Drd. Daniel OLARIU - Pastor 

Luiza STĂNCIOI - Pedagog 

Laurențiu VASILACHE - Pedagog 

Drd. Laurenţiu-Gabriel NISTOR 

Simina TOMOIAGĂ - Student PIPP 

Ani-Ionuţ CONSTANTIN - Student TP 

 

În activitatea sa, Comisia a avut in vedere valorile promovate prin Codul de etică si 

deontologie profesională universitară al UA, respectiv: libertatea academică, integritatea 

morală, autonomia personală, dreptatea si echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, 

datoria, respectul, transparenta si responsabilitatea.  

Raportat la prevederile explicite ale Codului de etică și deontologie universitară, 

comisia apreciază că, in perioada de raportare, și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, 

reușind să promoveze ansamblul principiilor ce fundamentează etica universitară, iar acțiunile 

sale concrete de cercetare a unor sesizări de abateri de la etica au fost conform procedurilor 

destinate respectării acesteia.  

Continuând tradiția anterioară,, s-a urmărit, cu precădere, prevenirea situațiilor de 

abatere de la etica universitară, printr-o activitate referitoare la evitarea situațiilor de plagiat la 

nivelul cadrelor didactice, cât si a studenților, a rezultatelor cercetării sau a publicațiilor altor 

autori, de incompatibilități sau conflicte de interese și aprecierea membrilor comunității 

academice, exclusiv pe baza meritului, a valorii și competentei.  

În acest sens, a fost verificată respectarea obligației potrivit căreia, la depunerea 

lucrării de licență în vederea susținerii, autorul este obligat să completeze o declarație pe 

proprie răspundere referitoare la originalitatea lucrării, atrăgând astfel atenția tuturor asupra 

importanței originalității lucrărilor. S-a introdus procedura de verificare antiplagiat a lucrărilor 

de licență și s-a constatat că acestea au corespuns cerințelor impuse. 

Privitor la situațiile de conflicte de interese si incompatibilități, așa cum sunt prevăzute 

in Codul de etică, nu au fost raportate sau constatate abateri în cursul perioadei de raportare. 

Pentru evitarea acestora, cadrele didactice care participă la concursuri completează declarații 

speciale, privind situația referitoare la conflicte de interese și incompatibilități.  
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A existat o preocupare permanent și pentru respectarea celorlalte norme de etică 

universitară, precum dreptatea și echitatea, onestitatea, cinstea, corectitudinea, respectul sau 

transparența, în special în legătură cu activitatea personalului didactic și a celui de conducere.  

În anul universitar 2018-2019 nu au fost înregistrate abateri de la buna conduită etică 

în activitatea de cercetare-dezvoltare. 

Articolele sunt publicate în Revista Theorhema după ce sunt verificate și aprobate de 

către doi specialiști.  

Revista de Journal of Educational Studies a introdus la apariția primului număr (JES 

1/2019)  verificarea cu un soft de detector de plagiat și s-a constatat că se încadrează în 

limitele permise. 

În perioada supusă analizei, au existat trei sesizări privind posibile abateri de la etica 

universitară cu privire la nerespectarea regulamentelor în vigoare, care au fost analizate și 

soluționate de Comisie, conform procedurilor aferente din cod.  

1. Ca urmare a abaterii de la Regulamentul de funcționare a căminelor studențești 

prin tulburarea liniștii în cămin, celor trei studenți, s-a hotărât să se aplice 

mustrarea verbală. În cazul unor sesizări ulterioare, se va relua discuția în dreptul 

lor, urmând ca aceștia să suporte consecința aferentă călcării regulamentului. 

2. Studentului care a acumulat mai multe absențe la cursuri, i s-a recomandat să aibă 

în vedere consecințele absențelor și să fie mai prezent la cursuri. 

3. În urma incidentului provocat de un student în data de 8 decembrie 2018, prin care 

a fost manifestat un vocabular și o atitudine necuviincioasă față de prezbiterul 

bisericii în timpul predicii, s-a recomandat concilierea dintre student și prezbiterul 

bisericii locale, precum și acceptul scris al pastorului și comitetului pentru 

continuarea practicii pastorale în anul universitar curent. 

Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia de etică a UA apreciază că, în 

perioada de raportare, a reușit să-si îndeplinească atribuțiile stabilite de Codul de etică și 

deontologie profesională universitară al UA, asigurând o realizare corespunzătoare a activității 

de promovare a regulilor si principiilor eticii universitare precum si de propuneri de soluționare 

a sesizărilor.  

VII. SITUAȚIA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR 
 

Situația inserției absolvenților Universității Adventus în termen de doi ani de data 

absolvirii (promoțiile 2017 și 2018) este următoarea: 

- Programul de studii Teologie Pastorală 
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2014-2018 10 8 80,00% 8 100,00% 7 70,00% 

2015-2019 16 13 81,25% 7 53,85% 0 0,00% 

 

- Programul de studii Pedagogia Învățământului Promar și Preșcolar 
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2014-2017 20 20 100,00% 4 20,00% 17 85,00% 

2015-2018 30 21 70,00% 2 9,52% 22 73,33% 

- Programul de studii Asistență Socială 
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2015-2018 8 5 62,50% 0 0,00% 1 3 80% 

2016-2019 6 4 66,67% 0 0,00% 1 3 100% 

 

Din analiza situației inserției absolvenților se observă încadrarea în cerințele ARACIS 

pentru TP și PIPP. Pentru AS procentul este sub standardele ARACIS, în principal din cauza 

absolvenților cu dublă specializare, care s-au orientat către alte domenii, dar și ca urmare a 

preocupărilor membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de a se implica în activități de 

voluntariat în domeniul social și de a se urma studii de specialitate în acest domeniu, fără să 

fie angajați.  

 

VIII. ACTIVITATEA BIROULUI DE PROMOVARE ÎN ANUL UNIVERSITAR  

2018-2019 
 

Prezentarea generală a activității 

În anul universitar 2018-2019, departamentul de promovare a avut ca prioritate să 

transmită un mesaj corect, concret și coerent către publicul adventist și societate, atât în țară 

cât și în străinătate și totodată a avut în atenție să asigure și să faciliteze fluxul de informații 

dinspre exterior și în cadrul campusului. Având în vedere că tinerii reprezintă principalul grup 

țintă la care trebuie să ajungă mesajele transmise de Universitate, s-au continuat cu prioritate 

proiectele din mediul online și producția de clipuri și spoturi audio video. Cea mai mare 

realizare a departamentului de promovare în acest an a fost finalizarea primei faze a investiției 

pentru realizarea studioului audio-video, investiție care a oferit posibilitatea să înceapă 

transmisiile live ale evenimentelor din capela campusului. Tot ca materialele video au fost 

înregistrate peste 40 de emisiuni TV Academica prin care a fost de promovată misiunea 

Universității Adventus și a Școlii Postliceale Sanitare Dr. Luca din Cernica. În cadrul acestor 

emisiuni am avut posibilitatea să prezentăm activitatea, programele și proiectele în care sunt 

implicați profesorii și studenții din campusul adventist din Cernica. Mesajul despre valoarea și 

necesitatea educației adventiste la nivel superior a fost transmis atât prin dezbaterile din 

cadrul emisiunilor filmate cât și prin reportajele sau materialele video pregătite pentru unele 

ediții ale programului TV.  

Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, și în anul universitar 2018-2019 oferta de 

programe și proiecte a biroului de promovare s-a diversificat cu noi inițiative. În premieră s-a 
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început transmisia în direct pe contul de Facebook al Universității a serviciilor divine, a 

evenimentelor sau a concertelor organizate în campus. De asemenea s-au continuat 

proiectele pentru comunitatea locală și colaborarea instituțională pentru activități care să 

dezvolte și să consolideze relațiile de colaborare și apropiere din ultimii ani. Faptul că în ultimii 

ani a crescut constant numărul persoanelor din zonă care s-au înscris atât la programele de 

licență oferite de Universitatea Adventus cât și la Școala Sanitară este un argument care ne 

încurajează să continuăm proiectele în zona comunei Cernica.   

 Activitatea de promovare a avut în atenție pregătirea de obiecte promoționale și 

tipărirea de materiale cu oferta educațională a campusului Adventist din Cernica și/sau 

informații despre evenimentele și activitățile în care au fost implicați profesori și studenți ai 

universității. Participarea la evenimentele organizate în Biserica Adventistă din România sau 

din străinătate, organizarea Zilelor Universității sau a Convenției Naționale Adventiste de 

Asistență și Misiune Socială, precum și vizitele la liceele teologice adventiste sau la 

evenimente organizate pentru adolescenți în țară, au fost alte inițiative care au contat în 

lucrarea de promovare. Dar, mai mult decât tot ceea ce putem și trebuie să facem ca oameni, 

rămân convingerea  și recunoștința că prezența lui Dumnezeu în această lucrare va aduce în 

continuare rezultatele așteptate sau chiar nesperate. Experiența ultimilor ani, timp în care 

numărul studenților admiși la Universitatea Adventus și la Școala Postliceală Sanitară a 

crescut continuu, ne-a confirmat că eforturile noastre își găsesc împlinirea deplină numai după 

ce primim binecuvântarea divină.    

Cele mai semnificative proiecte și activități desfășurare în anul universitar 2018 -2019 

sunt prezentate în continuare. 

1. Prezența Universității Adventus în mass-media: 

- 48 de emisiuni Academica; 

- mai multe reportaje cu studenți, profesori sau angajați ai Universității Adventus și 

despre alte evenimente și subiecte care au în atenție activitatea campusul din 

Cernica sau educația adventistă. Multe dintre aceste reportaje au fost postate pe 

canalul video www.youtubecom sau rețeaua de socializare www.facebook.com și 

au adunat zeci de mii de vizualizări; 

- 40 de transmisii live de la servicii divine și evenimente (săptămâni de rugăciune, 

concerte, Zilele Universității etc.); 

- Participarea la mai multe emisiuni realizate de Speranța TV (Școala Cuvântului și 

Dimineața cu Speranță) ;  

- Intervenții în direct la Radio Vecea Speranței pentru promovarea sesiunilor de 

admitere, a evenimentelor din campus și a proiectelor în care au fost implicați 

profesorii și studenții UA;  

- Spoturi video și audio pentru sesiunile de admitere din iulie si septembrie 2019, 

precum și la alte evenimente sau proiecte organizate de Universitatea Adventus, 

cum ar fi concerte, proiecte de misiune, Zilele Universității sau festivitatea de 

absolvire. Videoclipurile au fost postate pe canalul video www.youtubecom și/sau 

pe rețeaua de socializare www.facebook.com   

- Bannere publicitare pe site-urile www.uadventus.ro, www.intercer.org, adventist.ro 

și postări pe pagina de Facebook UA despre sesiunile de admitere și alte 

evenimente; 

- Știri la adventist.ro, Intercer și Știrile de Sabat; 

- Actualizarea și administrarea paginii de internet a Universității (www.uadventus.ro) 

împreună cu o echipă de colaboratori;  

http://www.youtubecom/
http://www.facebook.com/
http://www.youtubecom/
http://www.facebook.com/
http://www.intercer.org/
http://www.uadventus.ro/
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- Administrarea paginii de Facebook a Universității Adventus care a ajuns la peste 

5000 de aprecieri;  

o https://www.facebook.com/universitateaadventus   

- Administrarea conturilor de Facebook pentru promovarea activităților și proiectelor 

din cadrul Universității Adventus:  

o https://www.facebook.com/universitateaadventusalumni 

o https://www.facebook.com/universitateaadventusvideo  

o https://www.facebook.com/orchestradeclopotegeneze 

https://www.facebook.com/educatieadventista 

- Administrarea contului de Facebook a Școlii Postliceale Sanitare “Dr. Luca” din 

Cernica: 

o https://www.facebook.com/scoalapostlicealadrlucacernica/ 

 

2. Obiecte promoționale și materiale tipărite despre Universitatea Adventus: 

- 200 Stegulețe cu Universitatea Adventus;  

- 100 Puzzle cu imagini din activitățile studenților Universității Adventus;   

- 1000 de pixuri inscripționate cu date de contact ale Universității Adventus; 

- 800 de afișe în limba română și 200 de afișe în limba maghiară pentru promovarea 

sesiunilor de admitere la Universitatea Adventus din lunile iulie și septembrie 2019;  

- 5 articole la Curierul Adventist și mai multe anunțuri de promovare a evenimentelor 

din campus;   

- Afișe pentru evenimentele organizate de Universitatea Adventus în campus și/sau 

în țară; 

- Prezență publicitară în publicațiile biserici: 1 apariție în Studiile Biblice pentru 

majori, 1 apariție în Studiile Biblice pentru Companioni și 3 în Curierul Adventist. 

Toate aceste mesaje au fost traduse și în limba maghiară. 

- Au fost pregătite peste 150 de felicitări cu ocazia noului an, felicitări care au fost 

trimise personalului administrativ de la instituțiile AZS din România, profesorilor din 

instituțiile adventiste din țară, reprezentanților instituțiilor cu care colaborează 

Universitatea și altor parteneri. 

 

3. Evenimente organizate de departamentul de promovare și/sau în colaborare 

cu alte departamente: 

- Concert la Biserica Adventistă Balta Albă cu Orchestra de clopote și corul 

Universității Adventus (14.12.2018) ; 

- Concert la Universitatea Adventus cu participarea Orchestrei de clopote a UA, a 

corului și orchestrei Universității (15.12.2018) ; 

- Concert la Făgăraș cu participarea Orchestrei de clopote a UA (22.12.2018) ; 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist din Craiova (18-19.01.2019); 

- Vizită la Biserica Adventistă Brâncoveanu pentru programul Deschide sabatul cu 

noi – 25 ianuarie 2019; 

- Vizită la Hospice Casa Speranței București 8.03.2019; 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist din București (22-23.03.2019) ; 

- Sabatul Părinților la Universitatea Adventus (1-2.03.2019) ; 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist din Cluj - Napoca (5-6.04.2019) ; 

- Concert organizat la Turda cu Adventus Vocal Group și alți studenți UA - Napoca 

(6.04.2019) ; 

https://www.facebook.com/universitateaadventus
https://www.facebook.com/educatieadventista
https://www.facebook.com/scoalapostlicealadrlucacernica/
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- Convenția Națională Adventistă de Asistență și Misiune Socială, Cernica 12 – 

14.04.2019; 

- Concert umanitar pentru Hospice Casa Speranței București (13.04.2019) ; 

- Zilele Universității Adventus 17-19 mai 2019 cu participarea vorbitorului dr. Jan 

Harry Cabungcal din Elveția, profesor și doctor la Spitalul Universitar din 

Lausanne. ; 

 

4. Proiecte susținute personal: 

- Biserici vizitate: Buzău Bethel (6 octombrie), București – Popa Tatu (20 octombrie), 

Cluj Napoca (27 octombrie), Giurgiu (10 noiembrie), Alba-Iulia (1 decembrie), 

Perieți (8 decembrie), Făgăraș (22 decembrie), Gura Humorului (29 decembrie), 

Stroiești (31 decembrie), București – Brâncoveanu (25 ianuarie) Băile Herculane 

(27 aprilie), Manolești (31 mai), Botoșani Speranța și Botoșani Bethel (1 iunie), 

Apahida (14 iunie), Suatu, Vaida Cămăraș și Palatca (15 iunie), Dedulești (22 

iunie), Cernavodă (6 iulie), Biertan (3 august), București – Biserica Internațională 

(24 august), Sultanu (14 septembrie), Cetățeni (21 septembrie) și altele. 

- Program evanghelistic Alba-Iulia, Triumful unității (30 noiembrie – 2 decembrie 

2018); 

 

5. Proiecte de misiune și vizite cu studenți UA în biserici adventiste din România 

și străinătate: 

- Vizita la Viena (2 biserici române și biserica de limbă engleză) cu studenții anului 

IV TP (1 - 4 noiembrie 2018); 

- Vizita în districtul Botoșani cu studenții TP și PIPP (31 mai – 1 iunie 2019). Au fost 

vizitate comunitățile Botoșani Speranța, Botoșani Betel, Manolești și Roma; 

 

6. Participare la evenimente ale Bisericii Adventiste din România: 

- Prezența la mai multe întâlniri cu slujbașii bisericilor adventiste locale organizate în 

Conferința Muntenia și la întâlnirile cu slujbașii organizate de conferințele Moldova 

(21 octombrie 2018) și Transilvania Nord (27 octombrie 2018) ;  

- Festivalul Național al companionilor Stupini (16-18 noiembrie 2018) 

- Întâlnire de promovare pentru Spitalul Adventist la Cernica (24 martie 2018); 

- Participare la întâlniri pastorale în conferințele Muntenia și Moldova; 

- Vizită la Liceul Teologic Adventist Cluj Napoca 27 septembrie 2019; 

- Festivalul Compa la Ocnița în Transilvania de Nord 28-29 septembrie 2019; 

- Întâlnire cu slujbașii de limba maghiară din Tr. Nord la Sic - 29 septembrie 2019; 

 

1. Prin delegare: 

- Olimpiada Națională de Religie (12-13 aprilie 2019); 

- Festivalul Național Amicus la Cernica (30 noiembrie – 1 decembrie 2018) 

-  

7. Vizite la în Biserici Adventiste din străinătate: 

- Viena, Austria – Biserica adventistă română, 2 noiembrie 2018; 

- Viena, Austria – Biserica adventistă internațională, 3 noiembrie 2018; 

- Shanghai, China – 13 iulie 2019; 

- Changsha, China -   20 iulie 2019; 

- Bad Aibling, Germania – 3 august 2019; 
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8. Evenimente organizate de departamentul de promovare în zona comunei 

Cernica: 

- Proiect de relații publice la Primăria, grădinițele și școlile din comuna Cernica 

(Tânganu și Bălăceanca) în 12.12.2018; 

- Proiect de relații publice la Școlile din Comuna Cernica și primărie (8.03.2019);  

 

 

 

 

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV 
RECTOR 

 

 

 

 


