REGULAMENT
de cercetare ştiinţifică în domeniul teologic
din cadrul Institutului Teologic Baptist din București

I. Aspecte şi principii generale
1. Prezentul Regulament de cercetare defineşte domeniul, structura şi scopurile cercetării la
Institutul Teologic Baptist din București (ITBB), fiind în concordanţă cu prevederile Cartei
Universitare a ITBB ca şi cu regulamentele ce decurg din aplicarea Legii Educației Naționale
(1/2011).

2. Prezentul Regulament şi orice modificare ulterioară se aprobă de către Consiliul Facultății
ITBB.

3. Cercetarea ştiinţifică în cadrul ITBB se desfășoară ca o continuare şi o completare firească
a procesului de învăţământ desfăşurat în cadrul ITBB. Îmbinarea armonioasă a cercetării
teologice cu procesul de învăţământ defineşte conceptul integrării activităţii de cercetare
ştiinţifică cu procesul de învăţământ, conform căruia cercetarea ştiinţifică însoţeşte toate
treptele procesului de învăţământ, fiind chiar un aspect esenţial, iar uneori un rezultat al
acestui proces.

4. În acelaşi timp, cercetarea ştiinţifică în cadrul ITBB îşi defineşte un domeniu specific,
distinct, dar nu neapărat despărţit de procesul de învăţământ, operând cu o metodologie şi cu
noţiuni proprii.

II. Obicetive ale activității de cercetare științifică
1. Activitatea de cercetare în cadrul ITBB se desfăşoară pe baza obiectivelor de cercetare
ştiinţifică definite, reglementate şi aprobate prin:
a) Planul strategic anual de dezvoltare al ITBB;
b) Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice în
ITBB;
c) Programul de cercetare al ITBB, elaborat de Directorul de Departament și aprobat
de Consiliul Facultății ITBB.
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2. Principalele obiective ale activității de cercetare din cadrul ITBB sunt:
a) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă în domeniul
teologic;
b) creşterea competitivităţii ITBB pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării
ştiinţifice;
c) sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii de
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi formarea tinerelor cadre pentru înalta
cercetare;
d) crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme
reprezentative de cercetare;
e) dezvoltarea unei baze de cercetare;
f) stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi
internaţional;
g) identificarea şi activarea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare
ştiinţifică;
h) dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii
interesaţi de activităţile de cercetare teologică şi stimularea cercetării în procesul de
realizare a proiectelor de licenţă şi de disertaţie;
i) oferirea de consultaţii ştiinţifice studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi
de activitatea de cercetare ştiinţifică şi atragerea acestora în granturi precum şi
programele de cercetare ale ITBB;
j) sprijinirea societăţii creștine, a comunităţilor regionale sau fundaţiilor ecleziastice
din România, prin acorduri de asistenţă/consultanţă/expertizare de specialitate la
cerere;
k) stimularea parteneriatului cu organizaţii bisericeşti şi asociaţii profesionale
interesate de domeniul de activitate al ITBB;
l) dezvoltarea de relaţii concretizate şi prin acorduri contractuale cu structuri similare
din ţară şi din străinătate;
m) publicarea de articole ştiinţifice, cărţi şi manuale universitare, ca rezultat al
activităţilor cercetării ITBB;
n) organizarea de manifestări ştiinţifice pentru a face cunoscute și a valorofica
realizările din activitatea de cercetare ştiinţifică a ITBB;
o) înființarea unui Centru de Cercetare Teologică și acreditarea lui în circuitul
naţional şi internaţional de preocupări ştiinţifice;
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p) înființarea a cel puțin unui post de cercetător științific;
q) cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi din străinătate.

III. Conducerea, responsabilităţile şi structura activităţii de cercetare ştiinţifică
1. Dezvoltarea activității de cercetare a ITBB intră în coordonarea Directorului de
Departament al ITBB și este supervizată de organizmele de conducere a ITBB.

2. Directorul de Departament al ITBB centralizează evidenţa proiectelor de cercetare şi
stadiul realizării lor. Totodată, coordonează partea de arhivare şi valorificare a rezultatelor
cercetării.

3. Evaluarea rezultatelor cercetării se face de către Consiliul Facultății ITBB, constituit ca şi
Consiliu al Cercetării, pe baza bilanţurilor semestriale şi anuale ale activităţii de cercetare. În
atribuţiile Consiliului Cercetării intră şi rezolvarea unor probleme de interes general privind
activitatea de cercetare a ITBB.

4. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul ITBB se desfăşoară pe baza unor proiecte de
cercetare propuse spre a fi realizate în cadrul a două Secţii, ce urmează organizarea
caracteristică procesului de învăţământ: Secţia de Teologie Fundamentală și Secţia de
Teologie Practică.

5. Profesorii, conferenţiarii și lectorii, conducători de licență, masterat și doctorat,
organizează la nivelul disciplinelor respective activitatea de cercetare şi întocmirea
proiectelor, având în acest caz un rol important în calitate de conducători ai cercetării.

6. La realizarea proiectelor pot participa cadrele didactice titulare și asociate, precum şi
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, în funcţie de direcțiile de cercetare pe care se lucrează.
Realizarea unui proiect, în funcţie de extensiunea şi problematica lui specifică, poate fi
abordată individual sau în cadrul unui colectiv.

7. Proiectul de cercetare se realizează pe baza unui plan de lucru, avizat de un coordonator al
cercetării, fiind prevăzute în mod necesar etape de evaluare şi valorificare a rezultatelor
cercetării.
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8. Un proiect de cercetare poate fi realizat la nivelul unei discipline de specialitate sau al unei
secţii. În cazul unor proiecte interdisciplinare, acestea pot fi realizate prin colaborarea unor
discipline sau secţii. De asemenea, cadre didactice şi studenţi, la nivelul unei (unor) discipline
sau secţii ale ITBB, pot fi implicate în proiecte de cercetare în colaborare cu alte instituţii de
profil din ţară sau străinătate.

9. Atunci când specificul unui proiect necesită dezvoltarea unor alte structuri decât cele
existente la nivelul ITBB, acestea pot fi create în urma aprobării Consiliului Facultății ITBB,
prevăzându-se totodată şi sursele de finanţare.

IV. Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice
1.Valorificarea rezultatelor cercetării constituie o prioritate pentru ITBB. Coordonarea
valorificării rezultatelor cercetării întră în atribuţiile Directorului de Departament, abordarea
economică făcându-se în colaborare cu Directorul Economic al ITBB.

2. Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicare se va face prioritar prin Jurnalul
Teologic, publicație a ITBB. Tot pentru punerea în valoare prin publicare se va actualiza şi
dezvolta pagina de Internet a ITBB, având secțiune specială dedicată activității de cercetare
din cadrul ITBB.

3. Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicare se va face și prin monografii, cu autor
unic sau coautori, publicate la edituri academice de prestigiu, din țară sau străinătate.

4. Tot în vederea valorificării rezultatelor cercetării din cadrul ITBB se organizează anual
sesiuni de comunicări științifice, în colaborare cu Facultatea de Teologie Baptistă,
Universitatea din București, simpozioane internaționale, serii de prelegeri specifice anumitor
discipline predate în cadrul ITBB.

5. Organizarea evenimentele prin care se promovează și valorifică rezultatele activității de
cercetare din cadrul ITBB intră în atribuțiunile Directorului de Departament și se desfășoară
în colaborare cu Consiliul Facultății ITBB.
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6. Pentru o bună gestionare a rezultatelor activității de cercetare din cadrul ITBB se constituie
Arhiva de Cercetare la nivelul Bibliotecii ITBB, folosindu-se şi posibilităţile oferite de
mijloacele de informatizare.

V. Dispoziţii finale
1. ITBB este subordonat Uniunii Baptiste din România, UBR fiind astfel beneficiar direct al
rezultatelor cercetării.

2. Directorul de Departament, în calitate de coordonator de cercetare, prezintă Consiliului
Facultății ITBB un raport anual privind activitatea ştiinţifică, raport ce va fi prezentat şi
Senatului ITBB.
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