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FIŞA DE VERIFICARE 

 

a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru 

obținerea abilitării în domeniul Teologie, 

prin raportare la standardele minimale publicate în Monitorul Oficial al României  

partea I, nr. 890 bis din 27.12.2012 

 

 

Candidat: Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan 

Data naşterii: 26. 10. 1954 

Funcţia actuală: profesor universitar; decan 

Instituţia: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”din cadrul Universității din 

Oradea 

 

1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior şi facultatea 

absolvită 

D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1. 
Institutul Teologic de Grad 

Universitar din Sibiu 
Teologie 1975-1979 Licenţiat în Teologie 

 

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare 

de doctorat 
D o m e n i u l Perioada 

Titlul ştiinţific 

acordat 

1. 

Facultatea de Teologie 

Veche - Catolică din cadrul 

Universității din Berna-

Elveția 

Teologie 1980-1983 Doctor în Teologie 

 

 

3. Îndeplinirea standardelor minimale conform Monitorului Oficial, partea I, nr. 890bis/27.12.2012  

Indicatori de performanţă 

Nr. minim de 

realizări 

solicitat  

Nr. 

realizări 

candidat 

1. Titlul de „Doctor în Teologie” Da Da 

2. Patru (4) cărţi de autor la edituri de prestigiu, din care 

trei (3) să se încadreze tematic în propriul culoar de 

expertiză teologică/propria linie de cercetare  

4x15=60 p.   
10x15= 

150 p.  

3. 18 studii din care şapte (7) să se încadreze tematic în 

propriul culoar de expertiză teologică/propria linie de 

cercetare, iar trei (3) publicate în reviste de specialitate 

din străinătate 

15x1+3x3 = 

24 p.  

26x1=26+ 

4x3=12 +12 

38 puncte) 

  

4. Opt (8) comunicări ştiinţifice publicate în volume 5x1+3x3= 29x1=29 + 
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colective, din care cel puţin (cinci) 5 să se încadreze 

tematic în propriul culoar de expertiză teologică, şi cel puţin 

(trei) 3 să fi fost prezentate la întruniri internaţionale şi 

publicate în volume colective din străinătate  

14 p.   4x3=12 = 41 

puncte) 

5. Prestigiul şi recunoaşterea în comunitatea academică 

naţională şi internaţională (membru în comisii de dialog 

teologic; referent ştiinţific al unor edituri de prestigiu, premii 

şi distincţii academice naţionale şi internaţionale etc.) 

4x2=8 p. 26 p. 

6. Citarea în cărţi publicate la edituri cu prestigiu 

internaţional din străinătate şi din ţară; în reviste indexate 

2 p./ 

citare/autor 
10 p. 

 

 

Punctaj minimal: 106 p. 

 

Punctaj obţinut: 265  puncte 

      

 

 

Candidat, 

Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan 

 


