Raport de autoevaluare
privind situația Școlii Doctorale
a Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca
Scurt istoric
Activitatea de instruire și pregătire a doctoranzilor în teologie în cadrul Institutului Teologic
Protestant din Cluj-Napoca (în continuare: ITP) a fost demarată concomitent cu înființarea
Institutului prin „Deciziunea” Nr. 42898 a Ministerului Cultelor din data de 13 noiembrie
1948. Documentul specifică faptul că „durata de studii pentru licență va fi de 4 ani, iar durata
de studii pentru doctorat va fi încă 3 ani” (ibid., art. 10). Conform specificului său aparte, ITP
și-a desfășurat activitatea în două localități: pregătirea preoților reformați, evanghelicilutherani și unitarieni s-a desfășurat la Cluj cu limba de predare maghiară, și respectiv la Sibiu
cu limba de predare germană. Cele două locații reprezentau de fapt două facultăți ale ITP,
fiind conduse de câte un decan, iar rectoratul a continuat să funcționeze în permanență la Cluj.
Formarea doctorilor în teologie a fost efectuată împreună de către cele două facultăți, sub
egida comună a ITP.
Școala Doctorală ITP și-a continuat activitatea atât în perioada 1948–1989, cât și după 1990.
Este important de menționat că de la înființare întreaga instituție (inclusiv Școala Doctorală)
s-a aflat sub jurisdicția Secretariatului de Stat pentru Culte și nu sub jurisdicția Ministerului
Educației și Învățământului. Acest fapt trebuia reglementat după schimbările politice și
sociale din 1989. Pe lângă Legea Învățământului nr. 84/1995, Legea privind statutul
personalului didactic nr. 128/1997, HG nr. 37/1999 privind organizarea și desfășurarea
doctoratului, OMEN nr. 5103/05.07.1999 privind criteriile de evaluare pentru conferirea
calității de conducător de doctorat și OMEN nr. 4939/23.11.1999 privind criteriile pentru
acordarea calității de instituție organizatoare de doctorat (IOD), un document relevant în
această privință este Ordinul Nr. 3525 al Ministrului Educației Naționale din 30.03.2000
„privind confirmarea titlurilor științifice de doctor acordate în baza Deciziunii nr.
42898/13.11.1948 a Ministrului Cultelor, pentru anumite institute superioare de profil
teologic”, în care se enunță următoarele: „Art. 1. Se recunosc titlurile științifice de doctor
acordate de către institute superioare de profil teologic în baza Deciziunii nr.
42898/13.11.1948 a Ministrului Cultelor.” Acest ordin ministerial a confirmat existența și
continuitatea activității de formare a doctorilor în teologie în cadrul ITP.
În același an 2000, ITP a fost recunoscută ca fiind Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD)
prin OMEN nr. 3776/10.05.2000, având șapte profesori universitari (vezi Anexa 1 la OMEN
nr. 3772/10.05.2000), cărora li s-a conferit calitatea de conducător de doctorat (vezi Anexa 1
la OMEN nr. 3775/10.05.2000). Dintre cei șapte profesori conducători de doctorat 5 (GERÉB

Zsolt, KOZMA Zsolt, JUHÁSZ Tamás, MOLNÁR János, SZABÓ Árpád) își desfășurau
activitatea la Cluj, iar 2 (Christoph KLEIN și Hans KLEIN) la Sibiu. Sub conducerea lor, în
perioada 2000–2011 și-au obținut titlul de doctor în teologie, confirmați de CNATDCU și
prin ordin ministerial următorii candidați:
Numele candidatului

Anul obținerii
titlului de doctor

Documentul de confirmare

1. BUNACIU I. Otniel Ioan

2000

Anexa 1 la OMEN Nr. 4209/20.07.2000

2. NAGY Károly

2001

Anexa 1 la OMEC Nr. 4911/02.11.2001

3. BÖRZSÖNYI József

2001

Anexa 1 la OMEC Nr. 4911/02.11.2001

4. COSOROABĂ
Magnus

2001

Anexa 1 la OMEC Nr. 4911/02.11.2001

5. KERESKÉNYI Sándor

2001

Anexa 1 la OMEC Nr. 4911/02.11.2001

6. KOVÁCS-LÁSZLÓ Attila

2001

Anexa 1 la OMEC Nr. 4911/02.11.2001

7. LÉSZAI Lehel

2001

Anexa 1 la OMEC Nr. 4911/02.11.2001

8. VANKÓ Zsuzsanna

2003

Anexa 1 la OMEC Nr. 3896/24.04.2003

9. ENGHY Sándor

2004

Anexa 1 la OMEC Nr. 3876/19.05.2004

10. PAP Géza

2005

Anexa 1 la OMEC Nr. 4802/15.08.2005

11. VARGA Pál

2005

Anexa 1 la OMEC Nr. 4802/15.08.2005

12. HANDARIC Gh. Mihai

2006

Anexa 1 la OMEC Nr. 3151/25.01.2006

13. MÜLLER W. M. Marion

2007

Anexa la OMECT Nr. 1418/29.06.2007

14. CZIRE Z. Szabolcs

2008

Anexa la OMECT Nr. 4887/25.07.2008

15. BRIE I. Ioan

2009

Anexa la OMECI Nr. 6026/27.11.2009

16. BEKŐ M. István Márton

2011

Anexa
56
la
4387/06.06.2011

Ștefan

OMECTS

Nr.

Situația curentă
În ultimii ani au intervenit o serie de evenimente și schimbări care au dus la necesitatea
reorganizării Școlii Doctorale ITP. Printre acestea amintim:





separarea de la ITP a Facultății de teologie evanghelică cu limba de predare germană
și afilierea acesteia la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (facultatea a devenit
Departamentul de teologie protestantă a universității susnumite), care a însemnat
pierderea a doi profesori universitari conducători de doctorat (Christoph KLEIN și
Hans KLEIN);
plecarea temporară sau permanentă a altor doi profesori la alte universități (MOLNÁR
János la UBB Cluj, iar GERÉB Zsolt la Universitatea Creștină Partium – cel din urmă
revenind la ITP în 2008);
pensionarea pe rând a celorlalți profesori conducători de doctorat (KOZMA Zsolt,
SZABÓ Árpád, JUHÁSZ Tamás).

În prezent, ITP are 4 profesori universitari (REZI Elek, ADORJÁNI Zoltán, PÁSZTORIKUPÁN István și KOLUMBÁN Vilmos József) și 2 conferențiari (KOVÁCS Sándor și

CZIRE Szabolcs) proprii, iar 2 dintre cei 4 profesori (REZI Elek și PÁSZTORI-KUPÁN
István) au obținut diploma de abilitare, precum și calitatea de conducători de doctorat.
Conform Planului Strategic adoptat la 17.03.2016 de Senatul ITP, Școala Doctorală ITP se va
relansa în septembrie 2019 cu cadre didactice proprii, după ce toți profesorii titulari vor obține
diplomele de abilitare și vor dobândi calitatea de conducători de doctorat.

Extras din Planul Strategic de dezvoltare a ITP pentru perioada 2016–2020
Obiectivul/
Măsura
11. Reluarea
activității
doctorale în
cadrul ITP

Acţiuni/Sarcini

a)

Termen/
Responsabil(i)
Perioadă
Obținerea titlului de decembrie 2016 Prof. univ. dr.
abilitare
de
către
Adorjáni Zoltán,
profesorii titulari ITP:
Prof. univ. dr.
Prof. univ. dr. Adorjáni
Kolumbán Vilmos
Zoltán, Prof. univ. dr.
Kolumbán Vilmos József
József

b) Obținerea dreptului de iunie 2017
conducător de doctorat de
către Prof. univ. dr. Rezi
Elek
c)

Rezi Elek

Obținerea dreptului de
Adorjáni Zoltán,
conducător de doctorat de octombrie 2017 Kolumbán Vilmos
către Prof. univ. dr.
József
Adorjáni Zoltán, Prof.
univ.
dr.
Kolumbán
Vilmos József

d) Întocmirea dosarului de
reacreditare a Școlii
Doctorale ITP reorganizate cu participarea a 4
profesori conducători de martie 2018
doctorat și minim 2
conferențiari titulari ITP
cu drept de predare în
Școala Doctorală

Observații
ITP are în prezent 4
profesori și 2 conferențiari universitari cu
norma de bază în
Institut.
2
dintre
profesori (Rezi Elek și
Pásztori-Kupán István)
posedă titlul de abilitare
în Ungaria, iar unul
(Pásztori-Kupán István)
are
dreptul
de
conducător de doctorat
în
Ungaria
și
în
România, având și un
cercetător
(Papp
György)
care
și-a
obținut deja titlul de
doctor.

Rectorat, Consiliul
Școlii Doctorale
ITP

e)

Depunerea dosarului de
Rectorat ITP,
reacreditare a Școlii octombrieDoctorale ITP la sediul noiembrie 2018 persoana de contact
ARACIS

f)

Obținerea
acreditării
Școlii Doctorale ITP și septembrie
demarării
programului 2019
doctoral

Rectorat

Prezentul Raport de autoevaluare a fost întocmit de către Consiliul Cercetării Științifice ITP la
data de 25.06.2016, fiind aprobat de Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 22.07.2016.

