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Activitatea didactică 
 

Obiectivele esențiale au vizat, în perioada martie 2021 – februarie 2022, următoarele aspecte:  

1. Asigurarea unei activități didactice de calitate în condiții de pandemie și a trecerii de la 
predarea față către față la predarea online și înapoi; 

2. Încurajarea cadrelor didactice, mai ales a celor tinere, de a avea cursuri tipărite și actualizate pe 
care să le pună la dispoziția studenților; 

3. Organizarea de sesiuni interne de comunicări științifice în vederea îmbunătățirii activității 
didactice; 

4. Încurajarea propunerii de cursuri și seminarii opționale care să aibă, fie un caracter 
propedeutic, fie să încurajeze interdisciplinaritatea. 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective  Activități 

Asigurarea calității 
activității didactice 

 Decanul și directorul de departament s-au asigurat că activitatea 
didactică, fie față către față, fie online, se desfășoară potrivit orarului și 
este de calitate. 

Cadrele didactice să 
pună la dispoziția 
studenților  cursuri 
tipărite și actualizate 

 Decanul și directorul de departament s-au asigurat de existența, la toate 
materiile, de cursuri tipărite și actualizate, care au fost urcate pe 
platforma de predare. 

Încurajarea cooperării 
între cadrele didactice 
ale Facultății în 
exercitarea activității 
didactice 

 20 noiembrie 2021 – Sesiune internă de comunicări științifice  în care 
colegii au prezentat proiectele didactice și de cercetare la care lucrează. 

Existența unor cursuri 
și seminarii opționale 
cu caracter 
propedeutic și 
interdisciplinar 

 Cadrele didactice au fost invitate să propună noi cursuri și seminarii 
opționale care să îndeplinească cel puțin unul din aceste două criterii: 
(1) să aibă un caracter introductiv; (2) să aibă un caracter 
interdisciplinar, atât inter- cât și extra-teologic;  
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Studenții și relația cu comunitatea 
 

Obiectivele esențiale au vizat, în perioada martie 2021 – februarie 2022, următoarele aspecte:  

1. Întărirea sensului comunității inter-studențești; 

2. Organizarea de manifestări științifice pentru masteranzi și doctoranzi  

3. Asigurarea unor condiții cât mai bune de locuit în căminul de băieți; 

4. Deschiderea unui cămin de fete în cadrul Facultății de Teologie; 

5. Întărirea relațiilor cu comunitatea locală, eclezială și civilă, prin implicarea cadrelor didactice și 
a studenților. 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective  Activități 

Buna integrare a 
studenților, atât în 
comunitatea 
studențească a 
Universității, cât și în 
comunitățile ecleziale 
locale 

 Am organizat, împreună cu prodecanul pentru studenți, atât în cadrul 
săptămânii de orientare de la începutul semestrului I, cât și a unor 
întâlniri regulate (o dată la două luni) lecții pentru buna integrare a 
studenților în comunitatea academică locală, precum și în cadrul 
comunităților ecleziale locale; 

 Am organizat mai multe întâlniri online cu studenții pentru a le explica 
trecerea de la predarea față către față la predarea online, precum și 
modul de desfășurare a examenelor. Acolo unde a fost nevoie, m-am 
întâlnit separat cu grupe care au fost mai afectate de aceste schimbări. 

Organizarea, de două 
ori pe an, a unui 
collocviu național al 
masteranzilor și 
doctoranzilor 

 21 mai 2021: Collocviul masteranzilor și doctoranzilor, cu participarea 
a 27 de masteranzi și doctoranzi din Sibiu, Cluj și Arad; 

 27 Noiembrie 2021, în cadrul Zilelor șaguniene, Collocviul 
masteranzilor și doctoranzilor, cu participarea a 45 de masteranzi și 
doctoranzi din Sibiu, Cluj, Craiova și Arad. 

 Cele mai bune referate au fost publicate în Studia doctoralia, revista 
doctoranzilor în teologie publicată de Facultatea de Teologie de la Sibiu 

Asigurarea de condiții 
cât mai bune de locuit 
în căminul de băieți 

 Am organizat, alături de prodecanul pentru studenți,  întâlniri regulate 
cu administratorul căminului, precum și cu  studenții care locuiesc în 
cămin, spre a optimiza condițiile de locuit 

Funcținarea unui mic 
cămin pentru fete 

 Cu scopul de a atrage din nou cât mai multe fete spre studiul teologic, 
am deschis un mic cămin pentru fete unde sunt cazate atât studente de 
la teologie cât și de la alte facultăți. Acest cămin este ocupat la maxim.  

Implicarea studenților 
în comunitatea locală 
și în viața eclezială 

 Am participat personal și am încurajat cadrele didactice să se implice în 
activități ale Arhiepiscopiei Sibiului, ale protopopiatelor, comunităților 
locale etc., spre a crește vizibilitatea  Universității și a Facultății 

 Am încurajat studenții să se implice în activități de voluntariat, în 
instituțiile diaconale locale; 

 Am mediat în mai multe cazuri angajarea studenților teologi și a 
proaspeților absolvenți  în activități ecleziale la parohii (angajări ca și 
cântăreți). 
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Facultatea de Teologie Ortodoxă  admitere 2020, 2021 

Dosare depuse licență 2020  2021 

    104  103 

Dosare depuse master 2020  2021 

    72  70 

Candidați admiși licență 2020  2021 

    100  99 

Candidați admiși master 2020  2021 

    72  70 
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Cercetare, inovare și internaționalizare 
 

Obiectivele esențiale au vizat, în perioada martie 2021 – februarie 2022, următoarele aspecte:  

1. Încurajarea depunerii de proiecte de cercetare de către cadrele didactice ale Facultății; 
2. Oferirea de oportunități pentru publicarea rezultatelor științifice în reviste cotate ISI și 

SCOPUS, în volume colectice; 
3.  Crearea unor oportunități de participare la conferințe internaționale, cu publicarea 

ulterioară a rezultatelor științifice 
4. Menținerea parteneriatelor internaționale existente;  
5. Inițierea încheierii unor noi parteneriate internaționale cu  Universități cu un specific 

aparte;  
6. Vizitarea unor instituții partenere din țară și străinătate, în vederea întăririi relațiilor cu 

Facultatea de Teologie; 

 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective  Activități 

Încurajarea depunerii 
de proiecte de 
cercetare 

 Am depus personal un proiect PN-III-P4-PCE-2021 și i-am încurajat pe 
colegi să facă același lucru, informându-i în mod regulat despre 
oportunitățile existente; 

Crearea unor 
oportunități de 
publicare a 
rezultatelor științifice 

 Am co-editat un număr al revistei HTS  77:4, 1-7, 2021 (Africa de Sud, 
cotată ISI) în care au publicat 7 colegi sibieni.  Un număr similar va fi 
publicat în 2022;  

 Am co-editat un nr. din revista Transilvania, 10, 2021, pe tema 
migrației,  la care au contribuit mai mulți colegi sibieni. În 2020 am 
editat un număr tematic al revistei Transilvania. Pentru 2022, am 
propus de asemenea un număr tematic.  

 Am propus revistei Religions (Elveția, cotată ISI)  editarea unui număr 
tematic și am semnale că va fi acceptat. Voi invita mai mulți colegi 
sibieni să contribuie cu studii; 

 Inițierea publicării a două volume omagiale pentru doi colegi ajunși la 
pensionare, la care au conbtribuit mai mulți colegi sibieni. Volumele au 
fost publicate: Pedagogie și duhovnicie. Studii în onoarea Părintelui 
nostru Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai Iosu, Ed. Andreiana, 2022, 432 pp. ; Fides 
et Sapientia. Studii în onoarea Părintelui nostru Prof. Univ. Dr. Nicolae 
Chifăr, Ed. Andreiana, 2021, 1230 pp. Un volum omagial similar va 
apărea în 2023; 

 În virtutea calității de membru al unor organizații academice interne și 
internaționale și/sau a boardurilor unor reviste de specialitate din țară 
și străinătate, am avut posibilitatea de a oferi colegilor posibilitatea de a 
participa la conferințe internaționale sau de a publica în reviste de 
specialitate din România, Elveția, Germania, Austria, USA, Brazilia etc. 

Crearea, pentru 
profesori, masteranzi 
și doctoranzi, a  unor 
oportunități de 
participare la 

 Berna, Elveția, 28-31 octombrie 2021: Conferința internațională The 
First Vatican Council (1869/1870) and the Churches and the Churches: 
Nationalism, (anti-)Ultramontanism and Ecumenism co-organizată cu 
Universitatea din Berma și Universitatea Oxford în sistem hibrib. Au 
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conferințe 
internaționale 

participat un profesor și un student doctorand de la Sibiu.  
 New York USA, 17 decembrie 2021, Conferința internațională Prayer in 

Eastern Christianity, online, co-organizată cu Institute for Studies in 
Eastern Christianity, NY, la care au participat mai mulți colegi din Sibiu, 
Cluj și Arad. Rezultatele conferinței vor fi publicate într-un volum al 
conferinței. 

 15-16 octombrie 2021 Sibiu (față către față) Collocviul anual al 
doctoranzilor organizat în cooperare cu Universitatea din Berna; 

 Am inițiat discuții pentru a organiza în fiecare an un colloviu similar 
între Universitățile Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Kiel, Germania, 
Universitatea din Atena, Grecia și Academia Duhovnicească din Sankt 
Petersburg (Rusia). Primul collocviu se așteaptă să fie organizat în 
2023. 

 

Menținerea 
parteneriatelor 
internaționale 
existente 

 Vizita, în cadrul programului ERASMUS, a Prof. Dr. Andreas Müller, 
Universitatea Kiel, Germania (10-16 octombrie 2021); 

 Vizita unui grup de profesori și studenți de la Universitatea din Berna 
(Elveția) care a inclus o călătorie de studii și mai multe contacte cu 
profesorii și studenții Facultății noastre (9-16 octombrie 2021);   

 Participarea la International Week 24-28 mai 2021 a Universității cu 
trei contributori, doi din USA și unul din Damasc, Siria. 

Încheierea de noi 
parteneriate 
internaționale 

 În 2021, la inițiativa Facultății de Teologie a fost încheiat un parteneriat 
între Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea Balamand 
(Liban) care este cea mai mare universitate de limbă arabă din lume 
care se află în mediul rural și care are în componența ei singura 
facultate de teologie ortodoxă de limbă arabă din lume. 

 Am propus inițierea demersurilor pentru încheierea unui parteneriat 
cu o universitate olandeză (fie Free University Amsterdam, fie 
University of Utrecht)  și, cu acordul Domnului prorector responsabil cu 
relațiile internaționale, am inițiat primii pași în acest sens, astfel încât 
un parteneriat să poată fi semnat în 2022.    

Întărirea relațiilor cu 
instituții ecleziale din 
diaspora 

 Vizite pastoral-misionare în Elveția (Berna și Basel, 31 oct – 1 nov. 
2021), Texas USA, la invitația Mitropoliei Ortodoxe a celor două 
Americi; întâlniri cu mai multe comunități românești de acolo; 
susținerea de prelegeri publice ( 4-16 noiembrie 2021 și 23 februarie – 
3 martie 2022) 

Participarea 
profesorilor și a 
studenților la 
programe de tip 
ERASMUS 

 In 2021, 45 de studen’i si in 2022, 23  de studenți au beneficiat de 
deplasări ERASMUS; 

 Doi studenți beneficiază de mobilități ERASMUS (München, Germania). 
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Administrare și dezvoltare organizațională 
 

Obiectivele esențiale, au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022, următoarele aspecte:  

1. Funcționalitatea la nivel de Facultate a structurilor organizatorice și de conducere; 
2. Funcționalitatea și buna administrare la nivel de Facultate; 
3. Realizarea unor lucrări de îmbunătățire a bazei materiale a Facultății; 
4. Susținerea promovării cadrelor didactice care  îndeplinesc cu prisos condițiile cerute; 
5. Dezvoltarea unei politici de resurse umane realiste și sustenabile pe termen mediu și lung. 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective  Activități 

Structurile 
organizatorice și de 
conducere la nivel de 
Facultate sunt 
complete și 
funcționale 

 Consiliul Facultății și Consiliul profesoral s-au întrunit cu regularitate. 
Rectorul Universității și prodecanul responsabil pentru Facultatea 
noastră a participat la două ședințe ale Consiliului Facultății ; 

 Locurile rămase vacante prin pensionare sau absolvirea membrilor 
studenți au fost completate prin alegeri ;  

 Pentru întărirea colegialității și mobilizarea tuturor cadrelor didactice 
la buna funcționare a Facultății, unele chestiuni sunt discutate în cadrul 
Consiliului profesoral.  

Administrația 
Facultății și personalul 
auxiliar și nedidactic 
este eficient 

 M-am implicat în buna administrare a Facultății, având întâlnii regulate 
cu administratorul Facultății și cu administrația centrală a Universității; 

 Am cerut și am obținut, cu sprijinul conducerii Universității, scoaterea 
la concurs și ocuparea unui post de îngrijitoare la cămin și a unui post 
de portat la Facultate; 

Realizarea unor lucrări 
de îmbunătățire a 
bazei materiale a 
Facultății 

 Universitatea a realizat lucrări majore în cadrul Facultății, investiția 
totală fiind de 566.703,06 RON; 

Promovarea cadrelor 
didactice în poziții 
academice superioare 

 În 2021 am avut o promovare de la conferențiar universitar la profesor 
, iar în semestrul II al acestui an universitar sunt programate două  
promovări: de la conferențiar la profesor și de la lector la conferențiar. 
Un post nou de asistent a fost scos la concurs. 

Dezvoltarea unei 
politici de resurse 
umane pe termen 
mediu și lung 

 Pornind de la realitatea că anul trecut am avut două ieșiri la pensie, iar 
în următorii cinci ani alți patru colegi se vor pensiona, am început la 
nivel de Facultate dezvoltarea unei politici de resurse umane care să ne 
asigure ocuparea acestor poziții cu cadre didactice competente.  

 

Alte aspecte relevante: 
 

- Cu ajutorul relațiilor personale, s-a oferit sprijin material și financiar pentru studenții cu venituri mici, fie de 

către Arhiepiscopia Sibiului, fie de către comunități sau oameni  de bine din diaspora (2 studenți, dintre care 

unul cu handicap primesc burse din partea Arhiepiscopiei Sibiului; Parohia Sfânta Maria NY a oferit 4000 de 

dolari pentru plata unor taxe des tudiu și pentru a plăți căminul unor studenți cu venituri mici); a familie din 
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Houston, TX plătește unui student meritoriu căminul pe întregul an și asigură cumpărarea de haine de 

Crăciun și Paști etc.); 

- Și în acest an am realizat lucrări de renovare a decanatului cu ajutorul unor sponsori: Arhiepiscopia Sibiului, 

comunități monahale persoane private. Astfel s-a rașchetat parchetul, s-a zugrăvit întregul decanat, s-a 

montat o bibliotecă pentru  sala Consiliului Facultății; 

- Biblioteca Facultății a beneficiat de donații private de carte de la foști absolvenți, precum și din străinătate. 

Un om de afaceri a cumpărat un dezumidificator pentru unul din depozitele Facultății; 

- Am menținut bune relații cu instituții ecumenice internaționale precum Consiliul Mondial al Bisericilor, 

Consiliul Misionar Internațional etc. 

- Am dezvoltat rerlații bune cu unii ierarhi din țară și străinătate, precum și cu comunități monahale. Unii 

ierarhi au decis ca pe viitor să-și educe viitorii preoți exclusiv la Sibiu. 

 

 

Pr. Prof. Dr. Daniel BUDA 

 


