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Raport sinteza

I.PRELIMINARII
l.a. Prezentul document reprezinta raportul sinteza privind evaluarea colegiala si managerial a a

cadrelor didactice ale Institutului Teologic Penticostal din Bucuresti (ITPB) pentru anul universitar 2013-
2014.

l.b. Evaluarea fiecarui cadru didactic al ITPB prezentata in acest raport reprezinta sinteza a eel
putin doua evaluari colegiale ~i a evaluarii manageriale efectuate in conformitate cu Regulamentul privind
evaluarea interna si asigurarea procesului de invatamant la ITPB.

l.c. Evaluarea colegiala efectuata in cadrul ITPB respecta procedurile generale agreate la nivelul
invatamantului superior cu privire la relevanta, transparenta si echitatea demersului de evaluare.
Evaluarea se face pe baza unui formular standard si este obligatorie pentru toate cadrele didactice.
Repartizarea cadrelor didactice pentru evaluare este facuta de catre decan in consultatie cu directorul de
departament.

l.d. Evaluarea se face pe baza urmatoarelor 11 criterii: (1) activitate didactica; (2) Elaborare de
materiale didactice; (3) activitate stiintifica; (4) recunoastere nationala si internationals; (5) activitate cu
studentii; (6) activitate in comunitatea universitara; (7) calitatea integrarii soci-profesionale; (8)
preocupari pentru perfectionarea continua; (9) slujire in biserica local a; (10) activitate de tutorat; (11)
activitatea pentru sustinerea financiara si dezvoltarea ITPB.

2. EVALUARE
Lect. univ. dr. Ciprian Balaban este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea stiintifica prin

calificative peste medie la majoritatea criteriilor de evaluare. Se apreciaza faptul ea, pe langa activitatea
didactica intensa depusa in aceasta perioada, dr. Balaban a fost implicat in munca administrativa la ITPB
(in vederea completarii dosarului de autoevaluare institutionala). in urma sintezei efectuate pe baza
evaluarii manageriale si a evaluarilor incluse la dosar, activitatea domnului dr. Balaban pe perioada 2013-
2014 se apreciaza cu calificativuljoarte bine.

Presedinte Comisie de evaluare si asigurare a calitatii,
Rector,
Pastor Lect. univ. dr. loan Brie
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Evaluarea colegiala si manageriala a cadrelor didactice
ale Institutului Teologic Penticostal din Bucuresti

pentru anul universitar 2013-2014

Raport sinteza

1.PRELIMINARII
1.a. Prezentul document reprezinta raportul sinteza privind evaluarea colegiala si manageriala a

cadrelor didactice ale Institutului Teologic Penticostal din Bucuresti (ITPB) pentru anul universitar
2013-2014.

l.b. Evaluarea fiecarui cadru didactic al ITPB prezentata in acest raport reprezinta sinteza a eel
putin doua evaluari colegiale si a evaluarii manageriale efectuate in conformitate cu Regulamentul
privind evaluarea interna si asigurarea procesului de invatamant la ITPB.

l.c. Evaluarea colegiala efectuata in cadrul ITPB respecta procedurile generale agreate la nivelul
invatamantului superior cu privire la relevanta, transparenta si echitatea demersului de evaluare.
Evaluarea se face pe baza unui formular standard si este obligatorie pentru toate cadre le didactice.
Repartizarea cadrelor didactice pentru evaluare este facuta de catre decan in consultatie cu directorul de
departament.

l.d. Evaluarea se face pe baza urmatoarelor 11 criterii: (1) activitate didactica; (2) Elaborare de
materiale didactice; (3) activitate stiintifica; (4) recunoastere nationala si internationala; (5) activitate cu
studentii; (6) activitate in comunitatea universitara; (7) calitatea integrarii soci-profesionale; (8)
preocupari pentru perfectionarea continua; (9) slujire in biserica locala; (10) activitate de tutorat; (11)
activitatea pentru sustinerea financiara si dezvoltarea ITPB.

2. EVALUARI
2.a. Pastor Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu este evaluat pentru activitatea sa didactica

si cea stiintifica, prin calificative peste medie la toate criteriile de evaluare si de catre fiecare evaluator.
Se apreciaza faptul ea dr. Constantineanu a publicat in aceasta perioada multe lucrari stiintifice si a
participat cu lucrari stiintifice la numeroase evenimente in tara si in strainatate. In urma sintezei
efectuate pe baza evaluarilor colegiale inc1use la dosar, activitatea domnului dr. Constantineanu pe
perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativul foarte bine, cu precizarea ea acest calificativ nu
reflecta activitatea managerial a depusa in calitate de rector al ITPB pana la 1 iulie 2014.

2.b. Pastor Conf. univ. dr. John F. Tipei este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea
stiintifica, precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin calificative bune, medii sau
foarte bune la multe din criteriile evaluarii. La data producerii acestui raport, dosarul de evaluare a
domnului dr. Tipei nu confine 0 autoevaluare. Domnul dr. Tipei este apreciat pentru implicarea la nivel
institutional in activitati cu valoare reprezentativa specifice functiei sale onorifice de presedinte al ITPB.



in urrna sintezei efectuate pe baza evaluarii manageriale existente in dosar, activitatea domnului dr.
Tipei pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativul foarte bine.

2.c. Pastor Conf. univ. dr. Silviu Tatu este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea
stiintifica, precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin calificative medii, bune si foarte
bune. Se apreciaza faptul ea domnul dr. Tatu este implicat in activitati publice de popularizare a
teologiei in bisericile baptiste din Romania precum si preocuparea cu publicarea unor materiale
teologice pentru publicul laic. in urma sintezei efectuate pe baza evaluarilor inc1use la dosar, activitatea
domnului dr. Tatu pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativulJoarte bine.

2.d. Pastor Conf. univ. dr. lacob Coman este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea
stiintifica, precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin multe calificative medii, bune si
foarte bune. Se apreciaza calitatea activitatii didactice depuse, in special evidentiata de evaluarile
pozitive primite din partea studentilor. in urma sintezei efectuate pe baza evaluarii manageriale si a
evaluarilor inc1use la dosar, activitatea domnului dr. Coman pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu
calificativul foarte bine.

2.e. Conf. univ. dr. Marcel V. Macelaru este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea
stiintifica, precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin calificative peste medie la toate
cele 11 criterii de evaluare. Se apreciaza indeosebi faptul ea domnul dr. Macelaru a publicat in aceasta
perioada multe lucrari stiintifice in tara si in strainatate, si a participat la prestigioase conferinte
teologice. in urrna sintezei efectuate pe baza evaluarii manageriale si a evaluarilor inc1use la dosar,
activitatea domnului dr. Macelaru pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativul foarte bine.

2.f. Pastor Lect. univ. dr. Ciprian Flavius Terinte este evaluat pentru activitatea sa didactica si
cea stiintifica, precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin calificative peste medie. Se
apreciaza in particular faptul ea pe langa implicarea adrninistrativa specifica functiei de Decan pe care 0

ocupa (si cea specifica procesului de evaluare in vederea autorizarii programului de master), domnul dr.
Terinte este implicat in activitati extracuriculare specifice (pastoratie ~i reprezentare institutionala). in
urma sintezei efectuate pe baza evaluarii manageriale si a evaluarilor colegiale inc1use la dosar,
activitatea domnului dr. Terinte pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativul Joarte bine.

2.g. Pastor Lect. univ. dr. loan Brie este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea stiintifica,
precum si pentru alte activitati inc1use in procesul de evaluare, prin calificative bune si foarte bune. Se
apreciaza in mod deosebit activitatea intensa pastorala si de conducere depusa de donul dr. Brie avandu-
se in vedere ca detine functia de rector al ITPB. Este foarte apreciata activitatea sustinuta de atragere de
fonduri spre ITPB. Pe baza acestei evaluari, activitatea domnului dr. Brie pe perioada 2013-2014 se
apreciaza cu calificativulJoarte bine.

2.h. Lect. univ. dr. Emanuel Contac este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea stiintifica,
precum si pentru alte activitati inc1use in procesul de evaluare, prin calificative bune si foarte bune. Se
apreciaza faptul ea domnul dr. Contac participa la popularizarea scrierilor teologice de valoare, in
special prin activitatea intensa de traducere. De asemenea, se apreciaza activitatea de cercetare intensa
depusa de domnului dr. Contac, ale carei rezultate sunt fructificate in mod regulat prin publicarea de
studii stiintifice in reviste de specialitate. In urrna sintezei efectuate pe baza evaluarii manageriale si a
autoevaluarii inc1use la dosar, activitatea domnului dr. Contac pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu
calificativulJoarte bine.

2.i. Pastor Lect. univ. drd. Emil Mestereaga este evaluat cu calificative peste medie pentru
intreaga lui activitate didactica, tutoriala si de reprezentare institutionala. Se aprecieaza in mod deosebit
implicarea intensa in lucrarea de slujire in cadrul bisericii locale si a cornmunitatii regionale si a
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Asociatiei Penticostale de Misiune Externa. Activitatea stiintifica este concentrata in principal pe munca
de cercetare depusa in vederea cornpletarii tezei de doctorat. Activitatea domnului drd. Mestereaga pe
perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativulfoarte bine.

2.j. Pastor Lect. univ. dr. Eugen Jugaru este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea
stiintifica, precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin calificative bune si foarte bune.
Se apreciaza faptul ea, pe langa activitatea intensa de pastoratie, domnul dr. Jugaru este implicat in
colaborari si schimburi de experienta cu institutii similare ITPB-ului. Activitatea domnului dr. Jugaru pe
perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativulfoarte bine.

2.k. Lect. univ. dr. Radu Tirle este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea stiintifica,
precum ~i pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin multe calificative medii, bune si foarte
bune. Se aprecieaza calitatea activitatii didactice depuse. In urma sintezei efectuate pe baza evaluarii
manageriale si a evaluarilor incluse la dosar, activitatea domnului dr. Tirle pe perioada 2013-2014 se
apreciaza cu calificativul foarte bine.

2.1. Lect. univ. dr. Romulus Ganea este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea stiintifica
prin calificative peste medie la majoritatea criteriilor de evaluare. Se apreciaza faptul ea pe langa munca
de cercetare depusa in aceasta perioada, domnuL dr. Ganea a avut 0 activitate administrativa intensa,
specifica atat functiei de Director de Departament pe care a ocupat-o in perioada evaluata, cat si in
calitate de coordonator al procesului de evaluare institutional a si de evaluare in vederea autorizarii
programului de master. In urma sintezei efectuate pe baza evaluarii manageriale si a evaluarilor incluse
la dosar, activitatea domnului dr. Ganea pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativulfoarte bine.

2.m. Lect. univ. dr. Vladimir V. Nearntu este evaluat pentru activitatea sa didactica si cea
stiintifica, precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin calificative peste medie la
majoritatea criteriilor. Se apreciaza faptul ea, pe langa activitatea didactica intensa depusa in aceasta
perioada, dr. Neamtu a fost implicat in munca administrativa la ITPB (in vederea cornpletarii dosarului
de autoevaluare institutionala). Domnul dr. Nearntu este implicat si in munca de pastoratie in biserica
pe care 0 slujeste. In urma sintezei efectuate pe baza evaluarii manageriale si a evaluarilor incluse la
dosar, activitatea domnului dr. Neamtu pe perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativulfoarte bine.

2.n. Asist. univ. suplin. drd. Dragos Stefanica, este evaluat pentru activitatea sa didactica,
precum si pentru alte activitati specifice postului ocupat, prin calificative peste medie la toate criteriile
de evaluare. In urma sintezei efectuate pe baza evaluarii existente la dosar, activitatea drd. Stefanica pe
perioada 2013-2014 se apreciaza cu calificativulfoarte bine.

Director Departament Teologie Penticostala Pastorala

Lector univ. dr.
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