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PREAMBUL 
 
Prezentul raport de evaluare a calității actului educațional desfășurat în Institutului Teologic Penticostal 
din București (ITPB) pe parcursul anului universitar 2013-2014, a fost elaborat de Comisia de Evaluare 
și Asigurare a Calității (CEAC) din această instituție, pe baza datelor colectate în urma activității de 
monitorizare a calității, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul privind evaluarea și 
asigurarea calității procesului de învățământ (regulamentul CEAC poate fi accesat la 
<http://www.itpbucuresti.ro/regulamente-si-metodologii>), și având ca punct de plecare metodologia de 
evaluare instituțională a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). 
În consecință, raportul de față face referire la indicatori de preformanță conform metodologiei ARACIS. 
 
Evaluarea indicatorilor selectați prezentată mai jos s-a realizat prin raportare la referențialul maxim  
definit de ARACIS, luându-se astfel în considerare politica instituțională a ITPB de promovare a 
excelenței în cadrul procesului educațional și în activitatea de cercetare. Prin urmare, acest raport are ca 
obiectiv perfecționarea procesului educațional și creșterea rezultatelor cercetării în ITPB. 
 
 
PREZENTAREA INSTITUTULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI 
 
Scurt istoric 
 
ITPB este o instituţie confesională de învăţământ superior, care aparţine Cultului Creştin Penticostal din 
România. Deși organizarea de cursuri pentru educarea clerului penticostal a început încă din anul 1946, 
numai odată cu înființarea Seminarului Teologic Penticostal în anul 1976 putem vorbi despre existența 
unei forme organizate de educație teologică penticostală în România. După revoluția din decembrie 
1989, care a pus capăt limitărilor impuse de autoritățile comuniste asupra educației teologice din 
România, acest Seminar a fost transformat în Institutul Teologic Penticostal de Grad Universitar din 
București pe baza H.G. nr. 146/6 aprilie 1992 și a primit ulterior aprobarea provizorie de funcționare ca 
și instituție de învățământ superior cu un program de specializare în “Teologie penticostală pastorală și 
didactică” prin H.G. nr. 442/31 iulie 1998, potrivit prevederilor Legii nr. 88/1993, republicată.  
 
În urma adaptării la noul nomenclator al domeniilor şi specializărilor de referinţă din învăţământul 
universitar, aprobat prin H.G. nr. 1336/2001, denumirea specializării autorizate a fost schimbată din 
„Teologie penticostală pastorală şi didactică” în „Teologie penticostală pastorală.” În forma lui actuală, 
ITPB a fost acreditat prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL 
AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) - Nr. 724, Vineri, 24 octombrie 2008. În conformitate cu 
Articolele 2 şi 3 ale acestei legi, ITPB se înfiinţează având o singură facultate (Facultatea de Teologie 
Penticostală) și o singură specializare (Teologie penticostală pastorală, cu predarea în limba română). 
 
 
INDICATORI DE EVALUARE A CALITĂȚII — ANALIZĂ ȘI RECOMANDĂRI 
 
Misiune și obiective 
 
ITPB funcționează în condiții legale, face dovada unui statut juridic propriu, a unui act de înființare și a 
unei Carte, fiind respectată legislația în vigoare. Carta universitară statuează misiunea instituției și 
obiectivele urmărite de instituție. Prin Carta sa, ITPB își asumă misiunea de pregătire și perfecționare a 
personalului ecleziastic al Bisericii Penticostale din România și de oferire a unui context academic 
pentru dezvoltarea cercetării teologice penticostale. Vezi (http://www.itpbucuresti.ro/carta-itp). 
 
Răspundere și responsabilitate publică  
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ITPB dispune de proceduri interne de auditare prin care CEAC evaluată rezultatele în învățare și 
cercetare, urmărindu-se astfel creșterea continuă a calității academice. Personalul didactic ITPB este 
informat cu privire la planurile strategice de dezvoltare instituțională pe termen scurt, mediu și lung, 
precum și cu privire la planurile operaționale. Prin aceasta se urmărește asumarea cât mai completă de 
către membrii ITPB a capacității de răspundere publică la nivel de instituție, corectarea cât mai rapidă a 
neajunsurilor procesului educațional și în general afirmarea învățământului teologic de nivel superior ca 
bun public.  
 
Recomandare:  
Se recomandă actualizarea site-ului instituției în acest domeniu prin publicarea regulată a rapoartelor de 
auditare. Vezi (http://www.itpbucuresti.ro/rapoarte-anuale). 
 
Integritate  
 
ITPB dispune de un Cod de etică, care este publicat pe site-ul instituției 
(http://www.itpbucuresti.ro/regulamente-si-metodologii), și care detailează metode, practici și structuri 
referitoare la activitatea Comisiei de Etică. Astfel ITPB se aliniează la standardele prevăzute de 
ARACIS, care au în vedere aplicarea codurilor de etică profesională privind asigurarea calității actului 
educational în toate aspectele lui: activități manageriale, procesul predare-învățare și munca de 
cercetare. 
 
Recomandare:  
Actualizarea datelor disponibile pe website-ul instituției (în special cu privire la rapoartele comisiei de 
etică) și implementarea unui regulament intern privind adoptarea și utilizarea de software antiplagiat.  
 
Resurse financiare 
 
ITPB are acces la surse de finanțare caracteristice statutului instituției ca școală confesională. Acest fapt 
asigură viabilitatea financiară a instituției atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Resursele financiare 
se regăsesc în tabelul de mai jos. 
 

Nr. 
crt. VENITURI (2015):  

1 Taxe de şcolarizare - ZI 133,456.65 

2 Taxe de şcolarizare - IFR 131,614.27 

3 Taxe de şcolarizare - MASTER  6,064.12 

4 Taxe de cazare 58,915.00 

5 Taxa masă 42,559.00 

6 Alte taxe legale (ex licenta/adm./ absente/ restante) 25,691.83 

7 Subvenţii pt salarii 290,443.00 

8 Sponsorizări 250,147.17 

       8.1. Sponsorizari de la persoane juridice 21,000.00 

       8.2. Sponsorizari pentru studenti 159,374.67 

       8.3. Sponsorizari Program "2% pt Org. Non profit" 1,955.39 

       8.4. Sponsorizare Proiecte  67,817.11 

9 Dobânzi bancare 13,172.44 
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10 Venituri din diferente de curs valutar 15,253.21 

11 Venituri din chirii 12,803.00 

12 Subventie pt lucrari de renovare 100,000.00 

13 Venituri din vânzări (Manual catehetic) 19,494.35 

14 Donaţii 1,759,515.05 

      14.1. Donatii de la biserici din Romania 437,734.49 

      14.2. Donatii Fundraising SUA 914,029.35 

      14.3. Donatii externe (FR, DE, IT, ES,etc.) 109,542.39 

      14.4. Donatii de la persoane fizice 198,208.82 

    14.5. Donatii de la Cult 100,000.00 

    TOTAL VENITURI 2,859,129.09 
 
 
Notăm în special efortul susținut depus de conducerea instituției în a atrage fonduri din partea 
comunităților penticostale din țară și străinătate, precum și din alte sponsorizări. Din tabelul de mai sus, 
reiese faptul că 61,54% din totalul resurselor financiare încasate pe parcursul anului 2014 provin din 
donații și sponsorizări. De fapt, așa după cum se poate observa din graficul de mai jos, în care se 
detailează ponderea fiecărei categorii de venit, donațiile și sponsorizările reprezintă  principala sursă de 

venit a ITPB. 
 
Se observă totodată faptul că în ITPB se practică o bună alocare a resurselor financiare disponibile în 
funcție de obiectivele și misiunea declarată a școlii. Este de apreciat rigurozitatea cu care se planifică și 
se gestionează aceste resurse după un plan bugetar pre-stabilit. Acestea sunt evidente în detaliile de 
cheltuieli oferite în tabelul de mai jos.  
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Nr. 
crt. CHELTUIELI (2015):  

1  Cheltuieli de personal 1,236,399.00 

2  Cheltuieli cu utilităţile 147,862.16 

      2.1. Cheltuieli cu energia şi apa 117,819.38 

         2.1.1. Gaze naturale 52,725.09 

         2.1.2. Energie electrică 39,550.70 

         2.1.3. Apă 25,543.59 

      2.2. Cheltuieli poştale, telecomunicaţii, salubrizare 30,042.78 

         2.2.1. Telefonie fixă + mobilă  5,067.89 

         2.2.2. Internet (Nextgen & RDS)  12,488.38 

         2.2.3. Salubrizare 6,224.08 

         2.2.4. Taxe poştale 6,262.43 

3  Cheltuieli cu alimentele 98,184.80 

4  Cheltuieli cu servicii executate de terţi 46,097.39 

5  Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii 43,991.49 

6  Cheltuieli cu obiectele de inventar 55,845.10 

7  Cheltuieli de transport 54,396.34 

8  Cheltuieli cu combustibilul 14,805.14 

9  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 5,631.13 

10  Cheltuieli cu prime de asigurare 1,551.00 

11  Cheltuieli de protocol şi reclamă 4,148.47 

12  Cheltuieli bancare (comisioane + dif de curs valutar) 10,327.90 

13  Cheltuieli cu mat. consumabile 35,082.45 

14  Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 34,197.65 

15  Cheltuieli cu alte impozite si taxe 536.75 

16  Cheltuieli departament IFR 0.00 

17  Cheltuieli Revista Pleroma 3,250.00 

18  Cheltuieli bibliotecă (achizitie cărţi+abonamente) 17,377.82 

19  Lucrari termoizolatie corp 1 76,315.93 

20 Cotizatie Asociatia Universitatilor Particulare din Rom. 3,800.00 

 TOTAL CHELTUIELI 1,889,800.52 
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Ponderea din buget alocată fiecărei categorii de cheltuieli: 
Se observă o îmbunătățire a procedurilor financiare datorată și implementării recomandărilor CEAC din 
anii precedenți: (1) Planificarea strategică în privința dezvoltării mai viguroase a capacității financiare a 
instituției, având ca obiectiv realizarea unei mai mari autonomii financiare. (2) Includerea unui audit 
financiar extern în strategia de evaluare a calității activității ITPB. 
 
 
Programe de studiu 
 
ITPB desfășoară un program educațional specific (ciclul unu), care ține cont de așteptările vizând ținuta 
academică și spirituală a pastorului în cadrul Cultului Creștin Penticostal din România. De asemenea, pe 
parcursul anului academic evaluat ITPB a înmatriculat o primă generație de studenți în cadrul 
programului de master Biblie și Societate. Aceste programe educaționale iau în considerare specificul 
contextului pieței muncii, urmărindu-se astfel pregătirea pentru încadrarea în muncă, în domeniul 
specific de specializare, a cât mai multor absolvenți ai ITPB. 
 
ITPB are o politică proprie de recrutare și admitere a studenților în programele de studii oferite. 
Informații cu privire la criteriile și procedurile de admitere sunt afișate din timp pe site-ul instituției și 
sunt mediatizate prin intermediul publicației oficiale a Cultului Creștin Pneticostal, revista Cuvântul 
Adevărului. Procesul de selecție a candidaților urmărește cu rigurozitate aceste criterii, accentuând 
transparența și egalitatea șanselor.   
 
Site-ul ITPB pune la dispoziția studenților la începutul fiecărui an universitar fișele disciplinelor de 
învățământ. Acestea sunt elaborate de către cadrele didactice titulare în concordanță cu obiectivele 
educaționale ale ITPB, sunt corelate cu prevederile legale în vigoare și sunt actualizate în conformitate 
cu ultimele descoperiri în cadrul fiecărei discipline și cu dezvoltarea cerințelor pieței muncii. 
 
Calitatea programelor de studii în ITPB este asigurată de: 
• acreditare — fiecare program de studii implementat este creditat de către ARACIS 
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• prin monitorizare: realizată de către persoanele responsabile (Directorul de departamant; Directorul 
programului de master) 

• prin evaluarea periodică internă a calității realizată de către CEAC 
• prin evaluare de către beneficiari — studenţi și angajator 
• prin reacreditarea programelor de către ARACIS — pe parcursul anului evaluat ITPB a obținut 

reacreditarea instituțională și a programului de studii de licență. 
 
 

Recomandare:  
Întocmirea și publicarea de rapoarte centralizate cu privire la activitatea de actualizare/modificare a 
programelor de studiu din care să reiasă respectarea procedurilor și participarea studenților și/sau a 
angajatorului în acest proces. 
 
Participarea studenților în comunitatea academică 
 
Se observă respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la desfășurarea procesului educațional și în 
ceea ce privește participarea studenților în comunitatea academică. Astfel, în ITPB participarea 
studenților în luarea deciziilor este una activă, în conformitate cu legislația în vigoare și cu 
recomandările europene. 
 
Studenții sunt reprezentați în Senatul ITPB și în Consiliul Facultății, precum și în comissile de asigurare 
a calității și de etică.  Alegerile pentru studenții reprezentanți, precum și pentru studenții șefi de an sunt 
organizate la începutul fiecărui an universitar de către organizația studențească reprezentativă la nivel de 
instituție sub semnul principiilor democratice și conform Codului studentului ITPB. 
  
Recomandări:  
Publicarea separată pe site-ul institiției a regulemntului de alegere a studenților reprezentanți, care în 
momentul de față este inclus în cadrul Codul studentului ITPB. 
 
Cadre didactice 
 
Numărul și gradul universitar al cadrelor didactice titulare și asociate pentru perioada evaluată este 
prezentat în tabelul de mai jos. 
 

Gradul didactic 
Valori 

Personal didactic titular Personal didactic auxiliar 

Profesor 1  

Conferențiar 4  

Lector 9  

Nedefinit  5 
 
 
Cadrele didactice din cadrul ITPB utilizează metode moderne de predare-învățare, folosind toate 
mijloacele tehnice din dotare, urmărind o derulare cât mai interactiv-participativă a procesului de 
instrucție. Totodată se alocă timp în cadrul fiecărui curs predat pentru activități de seminar axate pe o 
interacțiune apropiată a studenților cu cadrul didactic. 
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Activitatea de cercetare și valorificarea rezultatelor ei sunt obiective declarate ale conducerii ITPB. În 
cadrul ITPB a fost înființat Centrul de Cercetare “Credință și Societate” cu scopul de a oferi bazele 
logistice necesare pentru realizarea acestor deziderate, însă activitatea de cercetare promulgată prin 
intermediul acestui centru a fost minimală în perioada evaluată, activitatea de cercetare întreprinsă 
constând în principal în eforturi individuale din partea cadrelor didactice.  
 
Informații cu privire la proiectele de cercetare în care sunt implicate cadrele didactice sunt mediatizate 
pe site-ul instituției, iar publicațiile rezultate în urma completării acestora au fost puse la dispoziția 
cititorilor în biblioteca ITPB. Valorificarea rezultatelor muncii de cercetare este făcută și prin 
intermediul editurii Pleroma, editură care aparține ITPB și care publică bi-anual revista de specialitate 
Pleroma, precum și alte publicații: monografii, volume colective, materiale didactice, etc. 
 
Recomandări: 
Crearea unei strategii interne a ITPB pentru perfecționarea continuă a cadrelor didactice în domeniul 
pedagogiei universitare. 
 
Realizarea și implementarea unei politici interne de dezvltare calitativă și cantitativă a corpului didactic 
în ritmul impus de nevoile programelor educaționale desfășurate precum și a planurilor strategice de 
dezvoltare instituțională. 
 
Implementarea unei strategii instituționale de ceretare și intensificarea activității de cercetare organizate 
la nivel instituțional prin Centrul de Cercetare “Credință și Societate”. 
Spații de învățământ, cercetare, alte activități și dotări 
 
ITPB asigură, prin patrimoniul pe care îl deține, spații de învățământ și cercetare care corespund 
specificului instituției. Există trei săli de curs/seminar, o aulă, și spațiu amenajat în bibliotecă cu scopul 
de a fi folosit pentru munca de cercetare. S-a urmărit dotarea acestor spații cu aparatura tehnică 
necesară, comparabilă cu cea din alte instituții de învățămănt superior din România și din Europa, lucru 
care constituie un exemplu de bună practică.  
 
Se observă că pe parcursul perioadei evaluate au fost făcute investiții seminficative în aparatură tehnică 
performantă. 
 
ITPB a făcut pași concreți pentru îmbunătățirea fondului de carte necesar unei bune desfășurări a 
proceselor de învățare și cercetare. În alcătuirea fișelor disciplinelor s-a urmărit ca bibliografia sugerată 
să fie disponibilă în biblioteca instituției. Disponibilitatea și accesiilitatea materialului bibliografic însă 
este una dintre problmele cu care se confruntă studenții ITPB, deoarece majoritatea cărților și articolelor 
disponibile sunt în limba engleză. 
 
ITPB dispune de spații de cazare și o cantină pentru studenți. Pe parcursul perioadei evaluate s-au făcut 
investiții seminficative pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare și achiziționarea de aparatură 
performantă în cantina instituției, 
 
Recomandări: 
Alocarea de spațiu adițional penru birourile cadrelor didactice. 
 
Publicarea de materiale bibliografice în limba română de către membrii corpului didactic pentru a fi 
puse la dispoziția studenților. 
 
Preocuparea continuă cu îmbunătățirea cunoștințelor de limbă engleza a studenților pentru a le facilita 
astfel accesul la fondul bogat de carte în limba engleză disponibil în biblioteca ITPB. 
 
 



Raportul CEAC, 10.2014-12.2015              pagina 9 din 10 
 

 

Activitatea CEAC 
 
Începând cu anul 2007, în ITPB activează o Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității, structurată 
după indicațiile ARACIS privind evaluarea calității în instituțiile de învățțământ superior. Această 
comisie întocmește un raport anual pe baza unor chestionare elaborate după modelul ARACIS, care este 
înaintat conducerii ITPB. Cultivarea unei culturi a calității în toate aspectele actului educațional este una 
din preocupările de bază a ITPB. 
 
Strategia de dezvoltare a calității ITPB presupune revizuirea periodică a programului de studii, luând în 
considerare rezultatele procesului de predare-învățare, inclusiv evaluarea fiecărei discipline făcută de 
către studeți pe baza chestionarelor de evaluare. Criteriile de evaluare fac referință la conținutul cursului, 
relevanța materiei predate, și calitatea materialului didactic. 
 
Evaluarea studenților în ITPB se face în conformitate cu regulamentul afișat pe site-ul instituției, descris 
în fișele disciplinelor sau anunțat în de cadrele didactice la începutul fiecărui curs. Evaluarea constă în 
examene, colocvii și teme de cercetare scrise. În stabilirea modalităților de evaluare s-au luat în 
considerare principiile tratatului de la Bologna de centrare a activității educaționale pe rezultatele 
învățării. Standardele și condițiile minimale de promovare necesare pentru a obține numărul de credite 
alocate fiecărei discipline din programă sunt anunțate și mediatizate din timp și în detaliu. 
 
Evaluarea cadrelor didactice se face la patru nivele distincte: o evaluare facută de către studenți, pe baza 
unor chestionare, ale căror rezultate sunt centralizate și apoi facute de cunoscut Decanului, Directorului 
de departament și cadrului didactic în cauză; o autoevaluare, facută prin completarea unui formular 
standard, pe baza regulamentului afișat pe site-ul instituției; două evaluări colegiale facute prin 
completarea formularului respectiv afișat pe site-ul instituției - repartizarea cadrelor didactice spre 
evaluare se face randomizat; și o evaluare managerială facută de către Directorul de departament pe 
baza unui formular de evaluare. Rezultatul acestor evaluări este dat în calificative eșalonate, de la 
Nesatisfăcător la Foarte Bine. Sugerăm în această privință necesitatea îmbunătățirii procesului de 
evaluare prin revizuirea formularelor folosite ca să corespundă specificului ITPB și prin creerea unei 
strategii de urmărire a procesului de completare și centralizare a formularelor. 
 
Pe parcursul perioadei evaluate s-a procedat la o revizuire completă a procesului de evaluare a calității 
actului educațional, în special a procesului de evaluare a cadrelor didactice. Astfel, s-au elaborat noi 
fomulare de evaluare și s-au stabilit criterii de punctaj precise. 
 
Recomandare: 
Optimizarea procesului intern de evaluare și asigurare a calității prin eșalonarea activităților CEAC 
astfel încât acestea să fie distribuite pe parcursul întregului an universitar. 
 

 


