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INVITAȚIE 
 

 
Păstrând deja tradiția cunoscută multora dintre tinerii cercetători în domeniu, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Alba Iulia vă invită să participați și anul acesta la 
 

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE VARĂ  
A DOCTORANZILOR TEOLOGI  

(SIVDT-2018) 
 

Evenimentul, organizat de Școala Doctorală de Teologie cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului 
Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, se va desfășura în Cetatea Marii Uniri, în perioada 15-17 mai 2018, 
sub titlul general: Unitate și misiune eclezială – 100 de ani de comuniune spirituală a tuturor 
românilor și va avea două componente: didactică și științifică. 

 
A. WORKSHOP-uri 

 
Dintre cursurile și workshop-urile care vor fi prezentate în cadrul acestui eveniment menționăm: 

 
• Noile exigențe privind criteriile de evaluare a tezelor de doctorat în domeniul teologie (Paul 

BRUSANOWSKI, președintele comisiei de specialitate CNATDCU); 
• Legislația și normele metodologice privind procedurile și parcursul științific al studiilor 

doctorale (Mihai HIMCINSCHI, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia); 
• Cercetarea teologică în raport cu celelalte domenii de cercetare ştiinţifică (George REMETE) 
• Doctorandul – asistent de cercetare: activitatea didactică și activitatea de cercetare (Emil 

JURCAN); 
• Self management: studentul doctorand, între dezvoltarea personală şi dezvoltarea profesională 

(Ovidiu PANAITE) 
• Documentarea și bazele de date specifice domeniului teologie (Cosmin BUFNEA); 
• Publicarea și publicațiile științifice: exigențe și oportunități de publicare (Dumitru A. VANCA); 
• Mobilități, granturi și oportunități de finanțare (Manuela KADAR); 
• Improving my research results visibility (Ana ILTIS). 

 
B. Cercetări, studii și comunicări 

Am fi bucuroși dacă, în cadrul acestui eveniment, veți putea prezenta o parte din cercetările şi 
preocupările dumneavoastră științifice, în special cele care se încadrează în tematica generală a 
conferinței, dar nu numai.  

Ulterior evenimentului, vom publica toate materialele care întrunesc exigențele unei lucrări 
științifice în Altarul Reîntregirii (cod 660 CNCSIS), revistă indexată CEEOL și IndexCopernicus.  
 



Înscrierea participanților  
Înscrierea şi achitarea taxei de participare se va face până la data de 30 aprilie 2018, când se va 

preciza şi titlul studiului (abstractul, cuvintele cheie cf. fișei de înscriere). Precizăm faptul că lucrările 
vor fi tipărite într-un volum colectiv, indexat în bază de date internațională. 

Confirmarea prezenței, comunicarea și clarificări pentru diverse aspecte ce țin de organizare se 
va face la: Andrei MOTORA, e-mail: sivdt@uab.ro 

 
Informații suplimentare: 

• Organizatorii vor asigura, gratuit, participanților cazarea şi masa în spaţiile Universităţii; 
• Opţional, putem intermedia serviciile de cazare şi masă în hoteluri sau pensiuni din zonă; 
• Programul detaliat al manifestării va fi transmis pe 10 mai; 
• Taxa de participare: 150 lei/participant, va fi virată în contul: Asociaţiei Pro Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, Cod fiscal 33887538, deschis la BCR Sucursala Alba Iulia, 
IBAN R045RNCB0003145211750001, cu precizarea: taxă participare SIVDT 2018. Dovada 
plății se va trimite electronic, odată cu fișa de înscriere. 
 
 

În speranța că timpul pe care-l vom petrece împreună ne va îmbogății științific și spiritual, vă 
dorim să aveți parte de alese bucurii la luminatul Praznic al Învierii  
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