Plan strategic al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică pe perioada 2012-2015
I. Educaţia
1. Ajustarea permanentă a programelor educaţionale la standarde europene, în
concordanţă cu cerinţele specifice învăţământului catolic
2. Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii
3. Creşterea calitativă a prestaţiei cadrelor didactice
4. Înfiinţarea unui masterat în cooperare cu Universitatea Catolică din Angers (Franţa)
5. Creşterea numărului de cursuri masterale în limbi de circulaţie internaţională
6. Modernizarea metodelor de predare la cursuri şi seminarii, perfecţionarea metodelor
de evaluare
7. Atragerea unui număr mai mare de studenţi
8. Formarea continuă şi dezvoltarea unor programe de Life Long Learning şi de
învăţământ la distanţă
9. Generalizarea evaluării cursurilor de către studenţi
II. Cercetarea ştiinţifică
1. Creşterea numărului de publicaţii în reviste şi edituri de prestigiu din ţară şi
străinătate
2. Creşterea surselor alternative ale cercetării prin obţinerea de granturi naţionale şi
internaţionale
3. Organizarea în continuare a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
4. Creşterea prestigiului ştiinţific al revistelor Studia theologia catholica şi Studia
theologia graeco-catholica varadensis
5. Creşterea schimburilor ştiinţifice internaţionale
6. Favorizarea unor cercetări cu caracter interdisciplinar
7. Sprijinirea activităţii ştiinţifice studenţeşti
III. Relaţiile cu societatea
1. Consolidarea imaginii Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, atât în ansamblu cât şi
la nivelul departamentelor
2. Intensificarea cooperărilor la nivel naţional şi internaţional
3. Sprijinirea ierarhiei Bisericii Greco-Catolice prin expertiză teologică
4. Organizarea unor acţiuni culturale adresate unui public mai larg
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5. Colaborarea constantă cu ierarhia Bisericii Greco-Catolice, atât la nivelul
Arhiepiscopiei Majore cît şi a celui eparhial

IV. Managementul
1. Optimizarea managementului pentru obţinerea unei situaţii cât mai sustenabile
financiar
2. Implementarea sistemului de evaluare academică şi a managementului strategic
3. Realizarea unor demersuri în vederea renovării spaţiilor existente (în
Departamentele Blaj şi Cluj)
4. Politici financiare riguroase la nivelul facultăţii şi al departamentelor
5. Evaluarea periodică a cadrelor didactice titulare din facultate sub aspect didactic,
ştiinţific şi al serviciilor către comunitatea academică

Prodecan,
conf. dr. Alin Tat
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