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RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Rectorului Institutului Teologic Penticostal din Municipiul Bucureşti
pe perioada 2012 – aprilie 2013

Acest document reprezintă raportul rectorului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti,
pentru perioada 2012 – aprilie 2013 şi cuprinde următoarele capitole, conform art. 130 al. (2) din
Legea 1/2011:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Situaţia financiara a universităţii, pe surse de finanţare si tipuri de cheltuieli
Situata fiecărui program de studii
Situaţia personalului instituţiei
Campusul şi baza materială
Biblioteca ITP
Rezultatele activităţilor de cercetare
Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii
Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare
Situaţia posturilor vacante
Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente
Diverse
A. SITUAŢIA FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI PE SURSE DE FINANŢARE ŞI
TIPURI DE CHELTUIELI

Activitatea financiară a Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti este organizată în
conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare
şi cu reglementările contabile pentru persoane juridice fără scop lucrativ, întocmindu-se anual
bugetul de venituri şi cheltuieli, contul de execuţie bugetară şi bilanţul contabil.
În anul 2012 sursele de finanţare ale Institutului au fost constituite din taxe legale încasate
de la studenţi, donaţii, sponsorizări şi subvenţii pentru salarii, după cum urmează:
1,537,073.67

TOTAL VENITURI 2012 (lei)
din care:
1. Donaţii
2. Sponsorizări
3. Subvenţii pt salarii
4. Taxe legale
4.1. Taxa de şcolarizare (550 euro/student)
- taxa de şcolarizare – zi

595,095.23
207,128.63
204,857.00
529,282.44
313,710.92
210,421.24
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103,289.68
119,497.39
74,068.59
15,473.70
6,531.84

- taxa de şcolarizare - IFR
4.2. Taxa de cazare
4.3. Taxa masă
4.4. Alte taxe legale
5. Dobânzi bancare

Taxele legale au reprezentat 34,43% din totalul veniturilor anuale şi includ taxa de
şcolarizare- 550 euro pe an, taxa de cazare şi taxa de masă precum şi alte taxe cum sunt cele pentru
înmatriculare, credite restante, reexaminări, taxe percepute pentru examenul de admitere şi de
licenţă.
Donaţiile primite au constituit o importantă sursă de finanţare reprezentând aproximativ 43%
din totalul veniturilor şi au fost primite de la Bisericile penticostale din ţară şi din afara ţării precum
şi de la diverse persoane fizice şi juridice.
595,095.23
381,779.66
136,409.54
76,906.03
207,128.63
104,042.11
788.94

1. Donaţii
1.1. Donaţii din ţară
1.2. Donaţii din S.U.A.
1.3. Donaţii externe (altele decât SUA)
2. Sponsorizări
2.1. Sponsorizări de la persoane juridice
2.2. Sponsorizări prin programul " 2%"

Veniturile atrase prin contracte de sponsorizare (aprox..6 % din total venituri) au fost
direcţionate fie pentru finanţarea cheltuielilor curente ale Institutului, fie pentru acoperirea parţială a
cheltuielilor de masă şi cazare ale studenţilor.
De asemenea Institutul beneficiază lunar de subvenţii pentru salarii de la Secretariatul de Stat
pentru Culte în cuantum de aproximativ un salariu minim pe economie la care se adaugă
contribuţiile sociale obligatorii ale angajatorului, pentru fiecare salariat cu funcţia de bază la Institut.
În cursul anului 2012 am primit subventii in valoare de 204,857.00, ponderea acestor venituri fiind de
aproximativ 13,32 % din totalul veniturilor realizate.
Cheltuielile Institutului au fost angajate cu respectarea prevederilor din Bugetul de venituri
şi cheltuieli dar şi în concordanţă cu veniturile realizate.
Din totalul cheltuielilor ponderea cea mai importantă o reprezintă cheltuielile de personal –
aproximativ 62%, incluzând salariile nete acordate salariaţilor şi diverşilor colaboratori şi
contribuţiile sociale aferente, urmate de cheltuielile cu utilităţile – 10%, cheltuieli de investiţii –
5,5%, cheltuieli cu alimentele -7%, cheltuieli de transport – 4%, cheltuieli cu servicii executate de
terţi – 5%, alte cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii, materiale consumabile, studii şi cercetări – 6,5%.
Obligaţiile faţă de Bugetul Statului şi Bugetele asigurărilor sociale au fost înregistrate şi
achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare, fără a se înregistra întârzieri la plata
acestora.
1,400,848.79

TOTAL CHELTUIELI 2012 (lei)
din care:
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli cu utilităţile
2.1. Cheltuieli cu energia şi apa
2.1.1. Gaze natural
2.1.2. Energie electric
2.1.3. Apă
2.2. Cheltuieli poştale şi telecomunicaţii

935,138.00
126,847.05
104,919.07
50,039.69
32,328.35
22,551.03
21,927.98
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2.2.1. Telefonie fixă & mobila
2.2.2. Internet
2.3.3. Taxe poştale
3. Cheltuieli cu alimentele
4. Cheltuieli cu servicii executate de terţi
5. Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii
6. Cheltuieli cu obiectele de inventar
7. Cheltuieli de transport
8. Cheltuieli cu combustibilul
9. Cheltuieli de cercetăre
10. Cheltuieli cu prime de asigurare
11. Cheltuieli de protocol si reclama
12. Cheltuieli cu comisioane bancare + dif. de schimb val.
13. Cheltuieli cu mat. consumabile
14. Cheltuieli biblioteca
15. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
16. Cheltuieli cu alte impozite si taxe
14. Cheltuieli cu donatii acordate
15. Cheltuieli cu revista Pleroma

6,833.40
13,004.87
2,089.71
102,642.93
22,747.53
9,470.48
21,288.42
56,473.03
14,772.86
22,501.77
1,176.24
12,833.92
12,216.20
13,892.58
11,294.65
22,379.69
2,158.98
5,000.00
8,014.46

Din totalul cheltuielilor ponderea cea mai importantă o reprezintă cheltuielile de personal –
aproximativ 66,75%, incluzând salariile nete acordate salariaţilor şi diverşilor colaboratori şi contribuţiile
sociale aferente, urmate de cheltuielile cu utilităţile – 9%.
Obligaţiile faţă de Bugetul Statului şi Bugetele asigurărilor sociale în anul 2012 au fost înregistrate
şi achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare, fără a se înregistra întârzieri la plata
acestora.
B. SITUAŢIA FIECĂRUI PROGRAM DE STUDII 2012
Facultatea de Teologie Penticostală funcţionează în cadrul Institutului Teologic Penticostal
din Bucureşti, şi are specializarea Teologie penticostală pastorală. Cursurile sunt la zi şi la IFR
urmând o programă de studii de licenţă cu un număr de 240 credite ECTS. Facultatea de Teologie
Penticostală este acreditată prin Legea nr.194 din 21 octombrie 2008.
Situaţia numărului total de studenţi se prezintă astfel:
1. SITUAŢIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE DE ZI
Anul de studiu
I
II
III
IV

Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2012-2013
24 studenţi
17 studenţi
23 studenţi
45 studenţi
TOTAL 109 studenţi

2. SITUATIA STUDENTILOR INSCRISI LA CURSURILE IFR
Anul de studiu
I
II
III

Număr de studenţi înscrişi în anul universitar 2011-2012
22 studenţi
25 studenţi
21 studenţi
TOTAL 68 studenţi
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3. EXAMENUL DE FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ 2011-2012
Număr
absolvenţi
înscrişi
16

Absolvenţi înscrişi la
examenul de licenţă din
promoţia curentă
16

Absolvenţi promovaţi la
examenul de licenţă

Promovabilitate

13

82,25%

4. Situaţia studenţilor exmatriculaţi pentru neprezentare la examene sau care nu au numărul
de credite pentru a putea fi promovaţi: un student din anul 2 cursuri de zi.
C. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUTULUI
În perioada de raportare structura personalului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti
s-a modificat, chiar dacă nu într-un mod semnificativ. La începutul anului universitar 2012-2013 au
fost angajaţi cu contract individual de muncă un lector universitar (care, in fapt, și-a reluat
activitatea intreruptă pentru exercitarea unor functii de demnitate publica) şi un redactor la editura
pleroma. Incepand cu 1 aprilie 2013 a fost angajat cu contract individual de muncă un conferentiar
universitar.
În prezent Institutul Teologic Penticostal are un număr de 31 de salariaţi din care 30 salariaţi
cu funcţia de bază la ITP şi 1 salariat cu contract de muncă cu timp parţial.
Structura personalului angajat la ITP este următoarea: cadre didactice – 15, personal didactic
auxiliar – 4, personal administrativ – 12. Personalul didactic are următoarea componenţă: 5
conferenţiari universitari, 7 lectori universitari şi 3 asistenţi universitari.
D. CAMPUSUL SI BAZA MATERIALĂ
Institutul Teologic Penticostal este situat în sectorul 6 al capitalei pe o suprafaţă de 9620 mp
şi dispune de trei clădiri care au o suprafaţă utilă de 4090 mp. In perioada raportată nu s-au realizat
inverstiții majore in baza materială proprie.
E. BIBLIOTECA ITP
În prezent, fondul de carte al Bibliotecii ITP numără 20.400 de resurse tipărite (18.200
volume cărţi şi 2.200 numere de publicaţii periodice). Acestor resurse li se adaugă cele 1.700 de
cărţi puse la dispoziţia studenţilor de către rectorul ITP şi aşezate în bibliotecă, într-un fond special.
Alte 1.700 de volume din biblioteca lui Emanuel Conţac pot fi de asemenea împrumutate de studenţi
şi citite în sala de lectură. Actualmente, totalul resurselor care pot fi consultate se ridică la 23.800.
Începând cu oct. 2010, Biblioteca ITP a introdus un nou sistem de catalogare, Dewey
Decimal Clasification mai eficient pentru bibliotecile specializate. În prezent, baza de date
informatizată a bibliotecii conţine 9.000 de intrări (în sistemul Alice Softlink), iar catalogarea şi
introducerea informaţiilor în baza de date se desfăşoară în ritm alert (1000 cărţi / lună).
Din iunie 2011, conducerea bibliotecii a fost preluată de lector univ. dr. Emanuel Conţac,
care a atras câteva donaţii importante, folosite pentru câteva investiţii importante: achiziţionarea a
două computere noi: unul pentru activitatea de catalogare desfăşurată de Ioana Constantineanu şi
unul pentru introducerea datelor în programul de management al bibliotecii de către studenţii care
lucrează în regim de voluntariat. Tot în această perioadă a fost achiziţionată o imprimantă laser
pentru tipărirea etichetelor.
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Prin eforturile conjugate ale conducerii ITP şi ale noului director de bibliotecă, instituţia
noastră a primit importante donaţii de carte în această perioadă. Prezentăm mai jos tabelul cu
donaţiile din perioada sept. 2010−dec. 2011.
Nr.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
Total

Donator
Greater European
Mission
Alin Suciu
John Tipei
Marcel Măcelaru
Alex Pop
Conţac Emanuel

Nr. cărţi

Valoare USD

Valoare lei

1.540

9.103

30.800

459
300
100
130
19 (DLR)
2.548

2.685
1.774
3.000
1.300
468
16.556

9.180
6.000
101.496
4.445
1.600
153.521

Menţionăm că numai în ultimele 4 luni (oct. 2011-ian. 2012) au fost achiziţionate 130 de
cărţi.
Donaţiile în lei şi în valută primite de biblioteca ITP în perioada iunie–dec. 2011 sunt
următoarele:
Nr.
Donator
EURO
USD
lei
1.
Roxana Obadă
400
Dan şi Delia
2.
1.000
Blidar
3.
Roxana Obadă
1.000
Christliches
4.
360
Zentrum Life
Total
760
1000
1000
Sume
3.301,9
3407,4
1.000
în lei
Total
7.709,3
în lei
F. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE
Activitatea de cercetare în cadrul Institutului Teologic Penticostal se desfăşoară prin
proiectele individuale de cercetare ale fiecărui cadru didactic şi prin organizarea de simpozioane
(sesiuni de comunicări ştiinţifice) unde sunt prezentate rezultatele activităţilor de cercetare, cu
participarea cadrelor didactice din ITP şi din instituţii de învăţământ superior similare din ţară şi
străinătate. Astfel, în perioada raportată am organizat următoarele activitati de cercetare si
simpozioane stiintifice:
1. Digitalizarea revistelor oficiale ale Cultului Penticostal din Romania de către Institutul Teologic
Penticostal din Bucureşti și publicarea în format digital pe site-ul propriu şi pe site-ul partenerului
său, Pentecostal and Charismatic Research Archive din cadrul University of Southern California.
Scopul digitalizării este acela de a pune în circuitul ştiinţific documentele scanate şi
catalogate.Valoarea proiectului a fost de aprox. $ 20,000 si a fost finalizat in decembrie 2012.
Coordonator proiect: Pastor conf. univ. dr. Corneliu Constantineanu
Cercetatori: Lect. univ. dr. Ciprian Balaban si Dumitru Piscuc (bibliotecar)
2. Proiect de cercetare: Conducerea bisericească în Noul Testament şi în scrierile Părinţilor
Apostolici.Oficii, îndatoriri şi învestire
Pastor Lector univ. dr. Ciprian-Flavius Terinte
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Prezentarea proiectului de către autor: În timpul cercercetării doctorale efectuate în perioada 20022008, consacrate subiectului eclesiologiei pauline, am realizat faptul că în teologia biblică
românească – evanghelică, în special – eclesiologia biblică nu s-a bucurat îndeajuns de atenţia
cercetătorilor. Comisia examinatoare a constatat că teza de doctorat pe care am susţinut-o, intitulată
Concepţia Sfântului Apostol Pavel despre Biserică din perspectiva metaforelor sale eclesiologice,
este prima lucrare de eclesiologie biblică susţinută ca teză de doctorat într-o facultate de teologie din
România.
Având în vedere importanţa explorării acestui subiect atât pentru teologia biblică, cât şi
pentru viaţa bisericilor evanghelice din România, am considerat bine-venită continuarea cercetării în
aria eclesiologiei biblice cu abordarea unui subiect privitor la conducerea bisericească. Pornind, aşa
cum se cuvine, de la scrierile nou-testamentare şi continuând cu cele ale Părinţilor Apostolici pentru
a putea observa evoluţia structurilor conducătoare şi a gândirii teologice privitoare la ele, îmi propun
să conturez cât mai clar cu putinţă concepţiile Bisericii primare de până la jumătatea celui de-al
doilea veac cu privire la conducerea eclesială, urmărind trei coordonate majore: oficiile
conducătoare (cine conducea biserica locală?), îndatoririle conducătorilor (ce făceau conducătorii
bisericeşti?) şi învestirea conducătorilor (cum erau aleşi şi aşezaţi în slujbe conducătorii?).
3. Proiect de cercetare: Istoria traducerii Bibliei în limba română
Lector univ. dr. Emanuel Conțac
Actualmente, în cercetarea biblică românească nu există nicio lucrare de anvergură care să
prezinte istoria traducerii Bibliei în limba română. Dată fiind complexitatea acestui subiect, până în
prezent niciun cercetător nu a reușit să abordeze această problemă în mod cuprinzător.
În cercetarea mea doctorală (2005−2009) am adunat deja numeroase materiale nu doar despre cele
mai importante ediții ale Bibliei, ci și despre traducătorii și organizațiile care s-au implicat în această
activitate. O parte din aceste informații a fost folosită la scrierea tezei mele de doctorat (publicată la
Editura Logos în 2011, cu titlul Dilemele fidelității).
Prezentul proiect urmărește dezvoltarea capitolului introductiv al cărții (70 de pagini) la
dimensiunea unei cărți de mărimea celei deja publicate (300 de pagini).
Simpozioane stiintifice si sesiuni de comunicari stiintifice:
1. În data de 10 mai 2012 a avut loc simpozionul „Conducerea bisericească sacramentală şi
charismatică în secolele I – IV”.
Participanţi: Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană - Discursul de la Milet - o marturie pentru existenta
preoției sacramentale a Bisericii primare? (FAp 20:17-28) (Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB)
Pastor Conf. univ. dr. Emil Bartoş - Autoritatea eclesială în primele secole creștine. Rolul
episcopilor, apologeților și martirilor (Facultatea de Teologie Baptistă, univ. Bucureşti)
Pastor Lector univ. dr. Eugen Jugaru - (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti)
Asist. Drd. Amiel Drimbe - Conducerea bisericească în Didahia” (Institutul Teologic Baptist
din Bucureşti)
2. Etică și moralitate în viața publică o perspectivă creștină.
Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București, Institutul Teologic Baptist din
București, Institutul Teologic Penticostal din București, si Institutul Teologic Creștin după
Evanghelie, Timotheus din București au organizat in data de marti, 4 martie 2013, sesiunea de
comunicări științifice: Etică și moralitate în viața publică o perspectivă creștină.
Invitatul special Dr. DAVID P. GUSHEE, Profesor universitar emerit de etică creștină,
Director al Centrului pentru Teologie și Viață Publică, MERCER UNIVERSITY, SUA.
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Rezultatele individuale si activitatea ştiinţifică a fiecărui cadru didactic poate fi urmarită pe listele
individuale de lucrari ale fiecarui cadru didactic, disponibile online, pe site-ul ITP, si updatate
regulat.
F. SITUAŢIA ASIGURARII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL ITP
Asigurarea calităţii activităţii academic este făcută de către Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii învăţământului a cărei activitate este reglementată de două documente cadru:
Regulamentul privitor la evaluarea şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ si Regulamentul
pentru evaluarea cadrelor didactice (care cuprinde, la rândul său, următoarele component:
autoevaluarea; evaluarea colegială; evaluarea cadrelor didactice de către studenţi şi evaluarea anuală
de către şeful de departament).
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul ITPB elaborează şi coordonează
aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei în ceea ce priveşte:
capacitatea instituţională; eficienţa educaţională; sistemul de management al calităţii; utilizarea
corespunzătoare a resurselor; conţinutul programului de studii; rezultatele învăţării; activitatea
spirituală şi de slujire; activitatea de cercetare ştiinţifică; metodica; activitatea financiară şi
administrativă.
Deşi acest proces de evaluare a activităţilor ar trebui să fie unul permanent, el s-a făcut doar
pe anumite coordonate şi a fost un proces sporadic. Este nevoie de o îmbunătăţire serioasă în acest
domeniu.
G. SITUAŢIA RESPECTĂRII
ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE

ETICII

UNIVERSITARE

ŞI

A

ETICII

Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti are un cod etic menit să sprijine personalul şi
studenţii să identifice şi să rezolve problemele de natură morală care se pot ivi în perioada angajării
şi a studiilor. Este destinat să ghideze relaţiile cu colegii, cu studenţii, cu instituţia universitară, cu
partenerii instituţionali, precum şi cu comunitatea locală, naţională şi internaţională. De asemenea
ITPB are şi o comisia de etică ce are ca principala atribuţie să urmărească respectarea şi aplicarea
codul de etică şi să întocmească un raport anual cu privire la situaţia ITPB din perspectiva
respectării principiilor şi prevederilor Codului de etică.
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti (ITPB) este o instituţie de învăţământ superior
confesional ale cărei scopuri, valabile pentru fiecare membru al său, includ dezvoltarea şi afirmarea
profesională, evoluţia cunoaşterii şi cercetării în condiţiile respectării moralei creştine biblice, a
Mărturisirii de credinţă a Cultului Creştin Penticostal, a statului de drept şi a drepturilor omului. În
ITPB este respectată demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi se promovează integritatea
academică. Membrii ITPB se angajează să contribuie la dezvoltarea democratică, toleranţa şi
respectul reciproc între oameni şi la prosperitatea societăţii. Valorile şi principiile morale promovate
în ITPB sunt: libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul,
profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa,
responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.
In perioada cuprinsă în prezentul raport nu au fost probleme speciale de etică în conduita
profesionala a cadrelor didactice, a personalului sau a studenţilor şi nici probleme ale eticii de
cercetare. A fost un anumit incident in care un cadru didactic asociat a fost reclamat de studenţi
pentru unele afirmaţii doctrinare făcute. In urma sesizării studenţilor, comisia de etică şi senatul ITP
s-au întrunit şi au luat in discuţie problemele ridicate de studenţi invitându-l şi pe profesorul
respectiv sa-şi prezinte poziţia. În urmă, o hotărâre a fost luată ţinând cont de toate datele problemei
– soluţie ce a fost comunicată celor implicaţi.
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F. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE
În momentul prezentării acestui raport la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti au fost
scoase la concurs trei posturi universitare: unul pentru profesor universitar si doua pentru lectori
universitari.
G. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR ITP:
Pe toţi anii din istoria ITPB, dintr-un total de 636 de absolvenţi ITP, 425 sunt implicaţi in
diferite slujbe în biserici şi în alte proiecte, adică un procentaj de 66,82 % - pastori, prezbiteri,
diaconi, predicatori, învăţători de scoală duminicala, profesori de religie, misiune externa, asistenţi
sociali. Un total de 17 absolvenţi deţin funcţii de conducere in Cultul Creştin Penticostal din
România. Pentru o analiză a inserției profesionale pe ultimile gereații vezi documentul/raportul
colegului Eugen Jugaru: „Absolvenți ITP implicați în slujire: 2008-2012” disponibil pe site-ul ITP.
H. DIVERSE
Prelegeri anuale ITP: Începând cu anul universitar 2010-2011, a fost inaugurată seria
prelegerilor anuale ITP, la care vor fi invitaţi profesori de renume şi/sau personalităţi creştine
marcante care au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea educaţiei teologice şi la viaţa şi
misiunea Bisericii. Prelegerile au ca scop prezentarea unor teme importante şi relevante pentru
misiunea Institutului pentru a stimula cercetarea teologică. Pentru anul 2013, invitatul este prof. dr.
Steven Land, Rector al Pentecostal Theological Seminary, Cleveland, TN, USA. Prof. Land va oferi
o serie de trei prelegeri despre: ”Spiritualitatea Pentecostală.”
Legătura cu bisericile penticostale. Și în acest an am urmărit o colaborare mai strânsă cu
bisericile penticostale și am intreprins acțiuni concrete în acest sens, în special prin participarea
studenților și a cadrelor didactice ITP la programele bisericilor din tara ca si participarea la anumite
proiecte comune de evanghelizare.
Universitatea Penticostală. Acest proiect continuă să fie analizat și dezbătut atât în
Consiliul Bisericesc, cât și la întâlnirile specifice ale conducerii acesui proiect prin asociația
ProIntegritate. Se proconizează ca în următoarele luni să se obțină concesionarea terenului ca apoi să
putem începe procesul de proiectare.
Evaluare personală: În urma evaluării activităţii depuse în acest an pot spune ca sunt
anumite realizari de care ne bucurăm ca instituție, dar sunt încă multe lucruri de care nu sunt
mulţumit şi pe care trebuie să mă concentrez în perioada imediat următoare pentru a le îmbunătăţi.
Cel mai stringent domeniu în care trebuie operate modificări este cel al asigurării calităţii tuturor
activităţilor universitare: evaluarea activităţii didactice, a materialelor didactice, a cadrelor didactice,
a activităţii pastorale a studenţilor şi a formării spirituale a studenţilor.
Prezentul raport a fost dezbătut și aprobat în ședința Senatului ITPB din data de 30
octombrie 2013.
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