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institutului numai cu permisiunea sau la cererea Rectorului, a Senatului (dacă 
există timpul necesar).  
                
Art.8      În baza Cartei ITBB se vor elabora regulamente specifice privind 
organizarea şi funcţionarea Institutului.  
 Ele sunt următoarele: 

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Bordului de Directori. 
2. Regulamentul de ordine interioară. 
3. Codul de Etică și Regulamentul comisiei de etică. 
4. Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice şi evaluarea 

periodică a personalului didactic. 
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 
6. Regulament de organizare și funcționare a arhivei  
7. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi 

cantinelor. 
8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Programului de 

Învățământ la Distanță (PID) 
9. Regulamentul Centrului pentru Cercetari și Studii Istorice și 

Teologice Baptiste (CCSITB)  
10. Regulamentul Centrului de Formare continuă și extensii 

universitare  
11. Regulamentul Comisia de evaluare a calităţii ITBB 

 
 Capitolul II 
 
MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE INSTITUTULUI TEOLOGIC BAPTIST, DIN 

BUCUREŞTI 
 
Art.9 ITBB are ca misiune şi obiective: 

1. pregătirea de pastori şi slujitori ai Bisericilor Creştine Baptiste sau 
Evanghelice din România şi din străinătate;  

2. pregătirea de cadre didactice pentru învăţământul teologic şi religios în 
colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie 
Baptistă; 

3. actualizare permanentă a pregătirii pastorilor şi slujitorilor CCBR, 
formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământul 
superior. 
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Capitolul IV  
 

AUTONOMIA INSTITUTULUI 
 
Art. 19 Institutul Teologic Baptist din Bucureşti – ITBB-  funcţionează pe baza 
autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere, cu 
respectarea legislației în vigoare şi propriile reglementări. La nivelul naţional 
autonomia institutului se manifestă prin relaţia directă a rectorului ITBB cu 
MECTS şi prin alegerea reprezentanţilor ITBB în organismele profesionale, 
conform legii. 
 
Art. 20 (1). Autonomia ITBB se materializează în: autonomia organizării 
structurilor didactice şi ştiinţifice; autonomia financiară şi administrativă; 
autonomia funcţională; autonomia didactică; autonomia ştiinţifică; autonomia 
jurisdicţională. 
      (2). Reglementarea competenţelor ITBB se face de către Senat, pe baza 
legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii. 
 
 
1. Autonomia organizatorică şi funcţională  
 
 Art. 21 Autonomia organizării structurilor ITBB se materializează în: 
a) dreptul de a alege, prin vot secret, structurile de conducere; 
b) dreptul de a elabora reglementări proprii cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
c) dreptul de a selecta corpul profesoral, cercetătorii, studenţii şi personalul 
tehnic-administrativ. 
 
 Art. 22 Autonomia funcţională a Universităţii se concretizează în dreptul: 
a) de a-şi stabili şi ameliora propriile structuri; 
b) de a stabili planurile de învăţământ racordate la experienţe universitare de 
referinţă; 
c) de a-şi alcătui statele de funcţii în raport cu resursele umane şi financiare de 
care dispune şi cu prevederile planurilor de învăţământ; 
d) de a conferi titlurile didactice şi ştiinţifice; 
e) de a-şi orienta cercetarea ştiinţifică şi teologică ; 
f) de a iniţia şi dezvolta cooperări şi schimburi internaţionale; 
g) de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităţii academice potrivit 
Codului de Etică;  
































