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RAPORT SINTETIC DE EVALUARE INST¡TUTIONALA EXTERNA

A. Institufia evaluatã: INSTITUTUL TEOLOGIC CRESTIN DUPÃ
EVANGHELIE,,TIMOTHEUSOO DIN BUCURESTI
B. Perioada vizitei: 06 - 08/LZl20l7
C. Comisia de Evaluare Institutionalã Externã:
Nr.
crt.

Numele çi prenumele

Func{ia evaluatorului în cadrul
Comisiei
Universitatea

1

Prof. univ. dr.

ing.

SEGHEDIN, Universitatea

Neculai

Eugen

Director de misiune

Tehnicä ,,Gh.

Asachi" din Iaçi
2.

Prof. univ. dr. ing. Marius Gabriel
PETRESCU, Univers itatea,,Petrol-Gaze" din
Ploieçti

Coordonator de misrune

a

Inspector: Marilena DOBRE

Secretar tehnic

4

Prof. univ. dr. ing. Alexandru-Silviu
APAHIDEAN, Universitatea de $tiinfe
Agricole çi Medicinä Veterinarä din ClujNapoca

Expert Comisie institulionalá

5

Prof. univ. dr. Cezar BIRZEA, $coala
NaJionalá de Studii Politice çi Administrative
din Bucureçti

Expert Comisie consultativä

6

Irina DUMA, Universitatea Tehnicä din Cluj-

Student evaluator 1 - ANOSR

-t

Napoca
7

Alexandru Marian BOGATU, Universitatea
din Bucureçti

Student evaluator 2 - UNSR

8

Pr. conf. univ. dr. Dumitru Adrian VANCA,
Universitatea,,l Decembrie 1918" din Alba-

Expert program

Iulia

pastoralä

creçtiná

dupá

Teologie
evanghelie

D. Cadrul general al procesului de evaluare:
Evaluarea institutionalä externä a INSTITUTULUI TEOLOGIC CRE$TIN DUPA
EVANGHELIE ,,TIMOTHEUS" DIN BUCURE$TI (ITT Bucure;ti), care va fi referitá în
mod frecvent ca ,,Institutul" sau cu abrevierea ,,ITT", s-a efectuat în baza protocolului
încheiat la data de 1510612017 între AgenJia Românä de Asigurare a CalitáIii în
Învä!ämântul Superior (ARACIS), reprezentatá de conf. univ. dr. Octavian Mãdälin
BUNOIU, în calitate de director al Departamentului de Evaluare Externã a Calitãtii

q'
Teologic Creçtin dupã Evanghelie ,,Timotheus" din Bucureçti,
reprezentatä de conf. univ. dr. Ieremia RUSU, în calitate de rector, privind stabilirea

çi Institutul

programelor de studii universitare de licenJä supuse evaluärii ARACIS.

Procesul de evaluare institulionalã externä s-a derulat conform metodologiei
ARACIS, legii asigurärii calitá1ii în învä{ámântul superior çi procedurilor specifice
menlionate în ghidul de evaluare.
Evaluarea institufionalä externä

a Institutului Teologic Creçtin dupä Evanghelie
,,TIMOTHEUS" din Bucureqti cu sediul în Str. Episcopul Radu, nr. 53-55, sector 2,

România, s-a efectuat în scopul certificãrii calitãlii educafiei, cercetõrii
;tiinlifice, structurilor institulionale, administrative ;i manageriale, a rezultatelor çi
perþrmanlelor academice ale Universitãlii, în vederea acreditãrii institulionale,
contribuind prin aceasta la promovarea încrederii publice în regulile çi standardele de
acordare a calificãrilor universitare ;i a diplomelor de cãtre institulie. Evaluarea
institulionalá externä a Institutului Teologic Creçtin dupä Evanghelie ,,TIMOTHEUS" din
Bucureçti a fost realizatá. çi cu scopul de a compara progresele înregistrate de institulia de
învãlõmânt superior cu constatãrile çi recomandãrile Jãcute de echipa de evaluatori kt
evaluarea de program de studii de licenlã anterioarã.
Bucureçti

-

E. Obiectivele evaluãrii institu{ionale externe:
il. verilrcarea conformitä1ii informatiilor çi a datelor prezentate de institulia vizitatá în

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.

Raportul de Evaluare Internä (autoevaluare), precum çi a celor prezerftate în anexele la
raport;
verificarea conformitáfii cadrului juridic de organizare çi funcJionare a institutiei;
evaluarea, din punct de vedere cantitativ çi calitativ a personalului didactic çi a tuturor
aspectelor legate de activitatea acestuia;
evaluarea existentei unor regulamente specifice pentru toate tipurile de activitä1i, a
procedurilor çi a modului de aplicare a acestora;
evaluarea capacitá¡ä institutionale, aça cum a fost ea descrisä în Raportul de Evaluare
Internä çi argumentatäprin anexele laraport, precum çi prin constatäri lafa\a locului în
ceea ce priveçte baza materialã, existenla tuturor structurilor funcfionale (management
academic çi administrativ etc.);
verificarea modului de aplicare a reglementärilor în vigoare în legáturá cu activitatea
profesionalã a studentilor, de la admiterea în universitate çi pânä la absolvirea cursurilor,
utllizarea sistemului de credite transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului
necesar desñçurárii activitãtrilor de cercetare specifice pentru programele de studii din
ciclurile II çi III etc.;

evaluarea eficacitã1ii educalionale prin verificarea satisfacerii standardelor de
performan(ä referitoare la con{inutul programelor de studii, rezultatele învã}árii,
realizarca de activitãfi çtiinJifice, valorificarea cercetärii çtiin{ifice, asigurarea resurselor
înváfärii etc.;
evaluarea modului de implementare a managementului calitátii sub toate aspectele çi
pentru toate domeniile de activitate, care fac obiectul misiunii institutiei vizitate;

q,
t.

j

evaluarea modului în care se aplicá codul de eticä çi integritate academicä çi se asigurä un
climat academic çi çtiin{ific real;

evaluarea nivelului de transparen!ä a informaliei publice în legáturá cu activitä1ile
specifice, care se efectueazá. în cadrul Institutului Teologic Creqtin dupã Evanghelie
,,TIMOTHEUS" din Bucureçti.

F. Proceduri utilizate pentru atingerea obiectivelor evaluãrii institufionale
externe:

A.

realizarca de întâlniri çi disculii cu personalul din conducerea academicá çi administrativá
a

instituliei;

b.

efectuarea unei vizite detaliate în teren, care a cuprins majoritatea spatiilor de învä!ámânt

c.

çi cercetare ale instituliei în vederea constatärii existentei bazei materiale, a calitafii çi
nivelului de performan\á al acesteia, a modului în care este utilizatä etc.;
rcalizarea de întâlniri çi discufii cu cadrele didactice, cu studenJii, cu absolvenlii çi cu o
serie de angajatori;

d.

e.

f.

vizitarea secretariatelor çi a unor compartimente administrative în vederea constatärii
conformitá1ii aplicärii procedurilor privitoare la eviden{a studenfilor, evidenta activitátii
profesionale a studentilor, eliberarea actelor de studii, evidenlele referitoare la personalul
didactic, admini stra{ie financiar á, achizi¡li publice etc. ;
elaborarea fiçelor de vizitá (la nivelul programelor de studii evaluate çi la nivel
institutional) çi a raportului Comisiei de evaluare institutionalä externã;
analiza Raportului de Evaluare Institulionalä internä çi a anexelor la raport.

G. Mod de lucru:
activitáti efectuate de Comisia de
Institutionalã Externá în intesralitatea ei
^.
întâlnirea initialä cu managementul Universitá1ii (rector, preçedinte, decan, director de
departament, reprezentanli au cultului), cu reprezentantul Departamentului de Asigurare a
Calitä{ii (DAC), cu persoana de contact pentru evaluarea institulionalã, cu reprezentan[ä
programelor de studii; realizareavizitei în teren;
b. activitáti realizate diferentiat de cátre membrii Comisiei: evaluarea pe programe de studii
de cãtre experfii de programe; evaluarea institutionalá de cätre expertul de Comisie
institulionalá, expertul de Comisie consultativä, directorul de misiune, coordonatorul de

c.

d.

misiune çi secretarul tehnic;
activitäti realizate de cãtre exoertii de comi sii. directorul si coordonatorul de misiune"
secretarul tehnic si studentii din Comisie: întâlnirea organizatá cu studentii instituliei
evaluate, întâlnirea organizatá, cu absolvenfii; întâlnirea organizatá cu angajatorii;
întâlnire cu managementul academic çi administrativ al universitä1ii çi cu reprezentantul
DAC, vizitarea Campusului Institutului Teologic Creçtin dupá Evanghelie
,,TIMOTHEUS" din Bucuresti împreunä cu studenlii din cadrul Comisiei de evaluare
institulionalã;
studentii din cadrul Comisiei de evaluare institu{ionalá au realizat activitätri specifice în
condilii de autonomie totalã, corespunzátor unui program definit de ei înçiçi;

q,
e.
f.

analiza rezultatelor evaluärii în cadrul Comisiei de Evaluare Institu{ionalá Externá în
integralitatea ei;
prezentarea sintezei evaluárii în cadrul unei çedinle care a reunit Comisia de Evaluare
Institulionalä Extemá çi managementul Universitä1ii (rector, preçedinte, decan, director
de departament, reprezentanli ai cultului), reprezentantul DAC, persoana de contact
pentru evaluarea institulionalá çi reprezentan{ii programelor de studii.

H. Constatãri

o

o

^.

ale Comisiei de evaluare externã - sintezã:
Capacitatea institu{ionalã:

Institutul Teologic Creçtin dupä Evanghelie ,,Timotheus" din Bucureçti are o Cartá
universitará., avizatá, de fondatorul Institutului - Biserica Creçtinä dupá Evanghelie din
România - Uniunea Bisericilor Creçtine dupá Evanghelie aça cum rezultá din Scrisoarea
BCER-UBCE de Avizare. Carta universitará.face referire la 13 regulamente, o procedurä,
2 metodologii çi 3 coduri;
ITT are misiunea de educare la nivel academic a

slujitorilor creçtini, de a sluji eficient çi
relevant bisericile çi societatea çi de a contribui la dezvoltarea cercetärii teologice
evanghelice. ITT cultivä valorile spiritualitá1ii creçtine, precum çi ale culturii çi çtiinlei
nationale çi universale, atãt prin activitä{ile de înváJámânt superior, cât çi prin cele de
cercetare teologicá. Nivelul stabilit pentru înváJämântul superior çi cercetarea teologicá
este în concordanJá cu standardele universitä1ilor europene similare;

o

o
o
o

o

o

Pentru legislatura 2016-2020,

în cadrul Institutului Teologic Creçtin dupä

Evanghelie
baza Regulamentului privind

,,Timotheus" din Bucureçti, s-au organizat alegeri în
organizarea çi desfaçurarea alegerilor la nivelul ITT pentru legislatura 2016-2020, care
a fost elaborat înbaza Legii Educaliei Nafionale Il 201I, a Ordinului Ministrului nr.
375I12015 çi a celorlalte reglementäri legale în vigoare;
În cadrul ITT, funclioneazá Senatul, Consiliul de Administrafie, Consiliul Facultä1ii de
Teologie Pastoralä, Departamentul de Teologie çi Centrul de Cercetare çi Documentare
Academicá,,Timotheus";
Personalul din conducerea ITT, respectiv rector, decan çi director de departament, este
format din cadre didactice titt¿,laúzate în învá!ámântul superior, cu norma de bazá în
institulie çi care nu se aflä în condilii de rczervare a postului;
Conform informaJiilor cuprinse în raportul de autoevaluare çi a constatärilor din timpul
vizitei,rezultá cä din totalul de 1l posturi didactice, 10 posturi sunt acoperite cu cadre
didactice tifularizate în înväJámântul superior, ceea ce reprezintá90,90o/o. Dintre aceçtia,
4 cadre didactice au gradul didactic de conferentiar universitar - ceea ce reprezintá,
36,36yo din totalul de posturi didactice -, restul având titlul de lector universitar.
Structura organizatoricä a Institutului Teologic Creçtin dupä Evanghelie ,,Timotheus" din
Bucureçti, este prezentatá în organigrama ITT. În cadrul ITT funcJioneazá urmätoarele
structuri de conducere çi, respectiv, administrative: Senatul, Consiliul de administralie,
Consiliul facultä1ii, Departamentul de Teologie çi Centrul de Cercetare çi Documentare
Academicá,,Timotheus";
Baza materialá a Institutului Teologic Creçtin dupä Evanghelie ,,Timotheus" din
Bucureçti cuprinde clädirea Institutului, dotärile sálilor de curs, seminar çi ale
laboratoarelor, biblioteca, sala de lecturã, cámin, cantinä, bucätärii, spafii auxiliare;
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o

o

o

o

o

o

o

o

Numärul de locuri

în sálile de curs,

seminar çi laborator este corelat cu märimea
formaJiilor de studiu (grupe) conform normativelor MEN: sälile de curs au între între 4396 de locuri; sálile de seminar au între 3l-69 locuri; laboratoarele au 15 locuri;
Activitatea studenlilor în laboratorul de informaticä çi în laboratorul de lingvisticä se
organizeazá pe subgrupe, de maximum 15 studenfi, câte douá subgrupe pe an.
Computerele din laboratorul de informaticá çi din laboratorul de lingvisticä au instalat ca
'Windows
sistem de operare
7 Home edition, conform facturii emisä de Interlink, nr.
003 05 78 din 28.12.201 5 ;
Biblioteca ITT are o suprafalá de 86,90 mp çi este preväzutä cu o Sala de lecturä, cu o
suprafa{ä de 36,79 m.p., în care studenlii studiazá atât cárlile din bibliotecá care pot fi
împrumutate, cât çi cãrlile de referin!á cu regim special;
Biblioteca dispune atât de un fond de carte tipáritá,, cât çi de un fond de carte stocat în
biblioteca digitalá, care poate fi accesatã prin aplicalia de calculator specializatá, pentru
studiul Bibliei, numitä LIBRONIX. Gestiunea bibliotecii este realizatä cu programul
specializat Liberty 5, care permite utilizatorilor sä consulte catalogul bibliotecii atàt la
sediul Institutului, cât çi prin internet,pebazaunui un cod de identificare unic;
Numãrul de volume în biblioteca Institutulú:22.062 de documente, din care - Periodice
(studii si jurnale teologice) - 2.123, (669 în limba româná çi 1.454 în limba englezá);
Monografii - 19.939 (8.684 cárli în limba româná, 7 .915 în limba englezá, 1.568 în limba
germaná, I.604înfrancezá,168 în alte limbi);
ITT dispune de buget propriu de venituri çi cheltuieli pentru activitatea de înväfámânt
superior, cod fiscal çi cont la bancá. Bugetele anuale de venituri çi cheltuieli sunt
fundamentate astfel încât sá permitá pe lângá asigurarea fondului de salarii çi a costurilor
de administralie, întrefinerea spaliilor didactice çi investilii privind fondul de carte al
bibliotecii, îmbunätälirea condiliilor de cazare pentru studenfi, organizarea de manifestäri
çtiinlifice sau proiecte de cercetare çtiinfificá. În anii cu excedent financiar se are în
vedere creçterea rezervei bugetare pentru a se permite finanlarea obiectivelor programate
pe termen mediu çi lung;
ITT întocmeçte pentru fiecare an fiscal un Buget de venituri qi cheltuieli, care este
respectat cu rigurozitate. Bugetele anuale de venituri çi cheltuieli au fost fundamentate
astfel încât sä asigure fondul de salarii, cheltuielile de întrelinere çi investiliile în
construclii, modernizäri, tehnologie, mobilier, programe software etc. Aça cum rezultá
din bugetul de venituri çi cheltuieli, ITT atage urmãtoarele surse de finanfare: donalii de
la BCER-UBCE; sponsorizári çi donalii de la biserici çi persoane frzice; donalii din partea
studenlilor pentru çcolarizare , eazaÍe si masá; contribulii de la Secretariatul de Stat pentru
Culte; donafii externe ale unor organiza\ä çi persoane ftzice. Repartizarea cheltuielilor s-a
realizat conform bugetelor de venituri qi cheltuieli aprobate de Senatul ITT;
Cheltuielile cu salariile a\reprezentat între 2l% Ei 42o/o din totalul cheltuielilor (201029o/o,201I-42o/o,20I2-32o/o,2013-30o/o,20I4-30o/o,2015-26yo,2016-21%);

o

Institutul Teologic Creçtin dupá Evanghelie ,,Timotheus" din Bucureçti are un Cod de
eticã çi deontologie profesionalã prin care apárá, valorile libertá}ii academice, ale
autonomiei universitare çi ale integritálii etice çi dispune de practici çi mecanisme clare
pentru aplicarea codului çi poate face dovada aplicãrii lor. Ultima actualizare a Codului
de eticã Ei deontologie profesionalã a fost efectuatä în Senatul ITT din 07.07.2015.

q,
b.

Efïcacitate educa{ionalã:
o ITT recruteazä studenlii prin concurs de admitere. Admiterea este reglementatä, în
conformitate cu legislafia în vigoare, prin Regulamentul privind organizarea çi
desfã;urarea concursului de admitere. Documentele necesare înscrierii la concursul de
admitere sunt cele de la universitáfile din învä!ãmântul de stat. ITT solicitä candidalilor,
în plus, douä documente esenliale pentru înscrierea la concursul de admitere, çi anume: 1)
Autobiografie, prin care candidatul aratá modul în care s-a întors la Dumnezeu, parcursul
sáu spiritual çi chemarea la slujirea lui Dumnezeu de care a avut parte; 2) Recomandarea
conducerii bisericii locale în care candidatul este membru, prin care aceasta îçi comunicä

acordul ca persoana respectivã sá se înscrie la concursul de admitere la Institut;
o

Promoliile 2013, 2014, 2015, 2016

çi 2017 au suslinut examenul de licen!ã la

universitatea din Bucureçti, Facultatea de Teologie Baptistã, înbaza avizului ARACIS çi
a Hotárârii MECS. Din comisiile de examinare nu au fãcut parte cadre didactice care au
desñçurat activitätri la programul de studii de la ITT;

Absolvenfii care au promovat examenul de licen!ä primesc titlul de licenfiat în Teologie
pastoralä, confirmat printr-o Diplomá de studii de licenfá, însofitá de Suplimentul de
diplomá, în care se consemneazá specializarea urmatá, disciplinele studiate, precum çi
alte detalii privind activitatea didacticä depusá de student pe parcursul anilor de studii;
o Programul de studii de licenJá Teologie Creçtiná dupä Evanghelie Pastoralä asigurä
absolvenlilor säi, în concordan!á cu Clasificarea ocupa{iilor din România - COR,
competente în urmätoarele domenii de activitate: 263625 - Pastor; 263635 - Vestitor;
263605 - Capelan; 263611 - Diacon;263624 - Organist;263615 - Harmonist; 263608 Cântäre! bisericesc; 263609 - Consilier culte; 263618 - Inspector culte; 263628 Preçedinte cult;263632 - Secretar culte; 234201 - Profesor în învá!ámântul preçcolar;
234201- Profesor în învá!ãmântul primar;
o Cercetarea teologicä din cadrul ITT se desfãçoarä prin Centrul de Cercetare çi
Documentare Academicä,,Timotheus" din Bucureçti, care este condus de cätre directorul
centrului, care se aflä în subordinea rectorului ITT. Cercetarea se desfiçoarä pe baza unui
o

Plan anual de cercetare teologicä;
o

Rezultatele activitálilor de cercetare çtiinfificá desfäçurate de personalul didactic sunt
valorificate prin publicalii în reviste de specialitate, comunicári çtiinlifice prezentate la
sesiuni çi simpozioane din lará çi stráinätate (Carte publicatá într-o limbä sträiná editor/coordonator -3; Carte publicatá în edituri recunoscute CNCSIS - autor unic- 19;
Carte publicatá în alte edituri (cu ISBN) - autor unic, prim autor- 24; Îndrumarl ghidl
caiet pentru activitáfi de seminar -22; Afücol în revistä cotatã ISI - prim autor-5; Articol
în revistä cu referenli çi colective editoriale internafionale (indexatá ERIH) - autor unic 31; Articol în revistá nafionalá de specialitate recunoscutá CNCSIS tip B - autor unic19; Articol în alte reviste de specialitate din sträinätate - autor unic -15; Articol în
volume ale conferinlelor internalionale - autor unic- 33; Articol în volume ale
conferinlelor nafionale - autor unic -53 ; Articol în alte reviste de specialitate din !ará, autor unic -258; Lucrare çtiinlificá prezentatá, Ia conferin!á organizatá de
instituliilasocialii internafionale - autor unic 27; Lucrare çtiinfificá prezentatá la
conferinfä internafionalá, organizatã în România - autor unic -33; Lucrare çtiinlificä

Q,

prezeÍftafá

o

la conferin!á

nalionalá

-

autor unic- 32; Lucrare çtiinfificá prezentatá la

conferinle, workshop-uri, çcoli de varä etc. çi nepublicatá - autor unic -81);
Acliunile de colaborare çi parteneriatele se materializeazá, în: schimburi

de

cadre

didactice; donalii de carte çi reviste teologice; seminarii, simpozioane, conferinle
organizate în parteneriat; pregätirea cadrelor didactice ale Institutului; ajutor financiar;
ajutor material, de echipamente, tehnicä çi software.

c.

o

o

o

o

o

o

o

Managementul calitã{ii:
Institutul Teologic Creçtin dupá Evanghelie ,,Timotheus" din Bucureçti a beneficiat, în
anul 2016, de evaluarea programului de studii de licen!ä Teologie creçtinã dupã
evanghelie pastoralã, încadrat în domeniul de licenfá Teologie. Rezultatele evaluárii de la
acea datá au creat premisele declançárii procesului de evaluare externä la nivel
institulional în vederea acreditárii Institutului;
În cadrul Institutului Teologic Creçtin dupá Evanghelie ,,Timotheus" din Bucureçti
funclioneazä Comisia pentru Evaluarea çi Asigurarea Calitä1ii (CEAC), constituitá în
conformitate cu legislafia în vigoare çi cu Codul de asigurare a calitö¡ii çi Regulamentul
privind evaluarea;i asigurarea calitãlii procesului de învã!ãmânt din cadrul ITT;
Conducerea ITT acordä o importan!á de cel mai înalt nivel asigurárii calitä1ii activitá1ilor
de predare, înváJare, cercetare çi formare spiritualä. Politicile çi strategiile Institutului au
drept scop atât asigurarea calitá¡ii procesului de învä!ámânt, cât çi formarea spiritualá,
vizãnd dezvoltareaunei culturi a calitátii;
În cadrul ITT, întreaga comunitate academicä este implicatä în creçtere a calitá¡ä, atãt
cadre didactice, cât çi studenfi çi chiar absolvenli. Programul de politici çi strategii se
referä la fiecare membru al corpului didactic, la coordonarea studen{ilor, la dotärile
necesare unei culturi a calitäjii;
Revizuirea periodicá a planurilor de învä{ãmânt, pentru a corespunde criteriilor de
pregätire profesionalá ale BCER-UBCE, este o activitate permanentä în cadrul ITT çi se
face, de regulá, dupä finalizarea unui ciclu de studii, conform Regulamentului de
revizuire a Planurilor de învð!ãmânt. Înbaza Regulamentului de revizuire a planurilor de
învä!ámânt ITT revizuieçte periodic planul de învä!ämânt pentru a corespunde dinamicii
dezvoltárii învá!ämântului universitar de specialitate;
Evaluarea colegialä este obligatorie çi periodicá desfãçurându-se la nivelul facultá1ii, fiind
coordonatá de decan çi se bazeazá" pe cunoaçterea activitá1ii cadrelor didactice realizatá,
prin: inter-asistente la activitä1ile didactice, analiza participärilor la manifestäri çtiinfifice,
lucrul în echipá ç.a. La sfärçitul fiecãrui an calendaristic se completeazá fiça de evaluare
colegialä, pe anul universitar precedent;
Decanul întocmeçte rapoarte de sintezá pebaza evaluárilor colectate: evaluárile colegiale,
evaluärile decanului çi evaluãrile cadrelor didactice de cátre studenli. Repaftizarea
cadrelor evaluate se face de cátre decan. Rapoartele de sintezá împreunä cu evaluärile
sunt trimise spre analizá Comisiei pentru evaluarea çi asigurarea calitá1ii. Comisia
prelucreazá punctajele individuale çi întocmeçte un Raport anual privind calitatea
personalului didactic çi de cercetare;

q'
o

Studenlii evalueazá cadrele didactice la sfârçitul fiecärui semestru, folosind formularele
de evaluare aprobate de Senatul ITT. Formularele de evaluare sunt accesibile decanului,
rectorului çi persoanei evaluate. Rezultatele evaluárilor sunt prelucrate statistic, discutate
individual çi analizate la nivel de Facultate.

I.
o
o
o
o
o
o

Observa{ii çi recomandãri ale evaluatorilor prezentate în cadrul çedinfei reunite
a Comisiei de Evaluare çi a managementului Universitã{ii:

Dezvoltarea unor noi programe de licen!ä çi de masterat;
Atragerea de cadre didactice tinere;
Continuarea eforturilor pentru îmbogälireabazeimateriale;
Strângerea relaliilor de colaborare cu alte institulii de învá!ämânt superior confesionale;
Intensificarea activitã1ilor de cercetare çtiinfificä;
Atragerea de surse de finanlare din proiecte de cercetare sau dedicate resurselor umane.

J.

o
o
o
o
o
o
o
o

Puncte tari:
Colaborând cu Bisericile Creçtine dupá Evanghelie, practica pastoralä este bine orgarizatá
çi monitorizatá.
ITT dispune de cadre didactice cu experien!ä care ajutá Ia formarea cadrelor tinere; toli
aceçtia sunt specializa[i prin masterate çi doctorate oblinute în larä sau în stráinãtate.
Raportul numeric cadre didactice/studenli (11 cadre didactice la 93 de studenfi : 8,45
studenli la un cadru didactic) este unul favorabil îndrumärii eficace çi eficiente a
studenfilor de cätre profesori în formarea spiritualä, intelectualá çi a caracterului creçtin.
Coeficientul de inserlie profesionalá a absolvenfilor ITT (aproximativ 80%) atestá eficienla
educalionalä a instituliei de învä!ämânt.
ITT are o paginä web (www.timotheus.ro) modemã, care asigurá accesul la informafii
privind activitatea Institutului.
ITT beneficiazá. de o excelentá bazá materialá, asigurând studenlilor çi cadrelor didactice
condilii optime de desfãçuÍaÍe a activitálilor educafionale, de cercetare, de studiu çi de
petrecere a timpului liber.
O parte însemnatã dintre cadrele didactice au o activitate çtiinlificá excepJionalã.
Atmosfera din campus este beneficá studiului çi cercetárii; relalia profesionalä dintre
studenli çi cadrele didactice este dublatä de o relafie spiritual-pastoralä naturalá çi
familialã.

K.

Puncte slabe

-

recomandäri:

Puncte slabe

o
o
o

Unele cadre didactice au calificarea inilialä (licenJá) diferitá de specializare (doctorat).
Lipsa mobilitaçilor de tip ,,Erasmus".

Media de vârstä a colectivului didactic al ITT se situeazá în jurul valorii de 50 de ani.
Cadrele didactice de vârstä înaintatä nu fac dovada sustinerii activitätilor de cercetare
çi publicare în interesul ITT.

q,
Recomandãri:
Cu

privire

lø procesul dídactíc:

Elaborarea de cätre toli titularii de discipline a materialelor pentru toate activitatile
didactice (curs çi aplica{ii);
Dezvoltarea de programe de masterat/ doctorat în continuarea programului de licen!ä
care se bucurä de interes din partea absolvenlilor;
Concentrarea eforturilor Institutului pentru dezvoltarea bazei materiale,
dotárilor referitoare la activitáçile sportive.
Cu

în special a

privire lø cercetareø çtìin(iJicã:

Implicarea cadrelor didactice în activitatea de cercetare pe bazá de competi{ie;
Intensificarea eforturilor privind identificarea unor direclii de cercetare pe bazá de
parteneriat cu institulii din fará çi din sträinátate.
Cu

privire la relø(ia cu staden(ii:

Angrenarea studen{ilor în activitatea de cercetare çtiin}ificá. Dezvoltarea unei atitudini
de încurajare a studenlilor spre cercetare, colaborare cu alte universitá1i çi publicarea

rezultatelor cercetãrii;
Participarea activá a Centrului de Orientare în Carierä a Studentilor în viafa studenlilor
çi acfiunile acestora;
Iniçierea de acorduri cu centre universitare din stráinátate çi derularea de programe de
mobilitã1i în cadrul ERASMUS.

privire ls sursele de Jinanlare çi baza materíalã:
Inilierea unei politici de oblinere a finan!ärii din surse alternative, în special prin
Cu

proiecte accesate la nivel nalional çi, mai ales, internalional;
Atragerea fondurilor necesare modernizárii spa{iilor de învätämânt existente çi
ftnalizârä lucräri lor în derulare.

privire la cooperøreø interna(ionølã:
Creçterea eforturilor pentru internafionalizare, prin organizarca de programe de studii
în limbi strãine sau în colaborare cu universitáli europene;
Atragerea studen{ilor sträini la cadrul programelor de mobilitáfi Erasmus.
Cu

privire la mønagementul calitã(ii:
Completarea çi actualizarea documentaliei specifice Sistemului de Management al
Calitálii (proceduri, metodologii, regulamente);
Implementarea unei modalitali coerente de derulare a auditului intern vizãnd
Cu

managementul calitä1ii;

Actualizarea organigramei Institutului cu evidenlierea clará
Comisiei de Evaluare çi Asigurare a Calitä1ii.

a locului çi

rolului

q,
L. Concluzii finale:
În urma analizei Raportului de Autoevaluare Institulionalá çi a anexelor la raport, a
Raportului programului de studii, caÍe a ñcut obiectul evaluärii în cadrul procesului de
Evaluare Institulionalã çi a anexelor la acesta, precum çi ca urmare a tuturor activitäçilor
întreprinse de Comisia de Evaluare Institulionalä Externä pe durata vizitei desñçurate în
perioada 06
0811212017 în cadrul Institutului Teologic Creçtin dupá Evanghelie
Bucureçti çi menlionate la punctul G. al prezentului raport, rezultá
din
,,TIMOTHEUS"
urmãtoarele concluzii :
o Pebaza celor constatate de echipa de evaluare institulionalä çi prezentate în prezentul
raport, se concluzioneazá. cá ITT este o institulie de învá!ämânt superior importantä

o

pentru domeniul de studii în care îçi desñçoarä activitatea, fiind capabilä sä ofere
încredere cu privire la califatea educa{iei çi a cercetärii çtiinfifice.
ITT joacä un rol important în dezvoltarea spiritualã çi educarea tinerei generalii, în
acord cu cele mai importante valori creçtine.

M. Calificativ propus:
Având în vedere îndeplinirea standardelor de performan!á stipulate de legea asigurárii
calitáfii în învájämântul superior de cátre Institutul Teologic Creçtin dupá Evanghelie
,,TIMOTHEUS" din Bucureçti, justificate prin toatä documenta{ia utilizatá în procesul de
evaluare institutionalä, Comisia de Evaluare Institutionalá Externá ARACIS propune
acordarea calificativului: ÎlVCnøO ø nø

Director de misiune:

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN

Calificativ acordat:
Pe baza propunerii Comisiei de Evaluare Institufionalá Externá, a documentelor de
autoevaluare a instituliei, a constatärilor din timpul vizitei de evaluare realizate în intervalul
06 - 0811212017 çi a celorlalte documente din Anexe, Consiliul ARACIS concluzioneazá cá
Institutul Teologic Creçtin dupä Evanghelie ,,TIMOTHEUS" din Bucureçti este o institulie de
învá!ämânt superior care asigurä în mod corespunzátor standardele çi condiliile de calitate,
creând astfel cadrul pentru asigurarea calitafi în viitor.

Consiliul ARACIS propune ACREDITAREA Institutului Teologic Creçtin dupã
Evanghelie ,,TIMOTHEUS" din Bucureçti în ceea ce priveçte managementul instituliei în
materie de asigurare a calitä1ii programelor de studii çi de respecfare a standardelor academice
de acordare a diplomelor de absolvire.

