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Fişă de autoevaluare
Anul universitar 2011-2012

Cadrul didactic: Emil DUMEA
Gradul didactic: Profesor
Titlul ştiinţific: dr.
Denumirea postului din statul de funcţiuni: Prof. 1
I. Evaluarea contribuţiilor profesionale şi de cercetare ştiinţifică (A 1)
1. Contribuţia profesională didactică
a. Activitatea didactică profesională în ciclul de studii de licenţă
1. Activitatea de predare şi oferirea de cursuri proprii:


Cultură şi religie în dialog – 312 p.



Relaţii internaţionale – perspective creştine – 272 pagini.



Istoria Bisericii Catolice ( secolele XI-XXI) – 610 pagini.



Istoria Bisericii (secolele I-XI) - 386 pagini.

Aceste patru cursuri au fost oferite studenţilor în format electronic şi listat şi se găsesc online pe
pagina web personală: http://emildumea.ro/ .
Toate aceste cursuri sunt revizuite şi îmbunătăţite anual.Acum sunt în faza de pregătire spre a fi
trimise la editura Sapientia (eventual, altă editură academică universitară) spre publicare.
2. Activităţi de îndrumare şi consiliere a studenţilor în cadrul unui orar afişat pe site-ul facultăţii.
3. Coordonarea de lucrări de licenţă în anul univ. 2011-2012: 5 lucrări
4. Participarea în comisiile de susţinere a examenului de licenţă şi de admitere.
b. Activitatea didactică profesională în ciclul de studii de masterat:
1. Predarea a trei cursuri la anii I şi II, folosindu-mă de cursuri şi bibliografie a altor autori, în
cadrul masteratului “Strategii ale carităţii creştine”. Titlurile se găsesc în fişele disciplinelor
ce le predau.
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2. Predarea unui curs “Istoria religiilor în Europa” în cadrul Centrului de Studii Europene,
UAIC. Suportul de curs a fost oferit studenţilor şi se găseşte la secretariatul şi pe site-ul
Centrului de Studii Europene.
3. Traducere de suport de curs şi bibliografie obligatorie oferite studenţilor: titlurile se găsesc în
fişele disciplinelor ce le predau.
4. Indrumarea şi coordonarea studenţilor în vederea elaborării de lucrări de seminar şi referate
pentru toate cursurile predate în ciclul de studii de licenţă şi de mastert.
5. Coordonarea de lucrări de disertaţie-masterat în facultatea noastră: 2 lucrări.
6. Coordonarea de lucrări de disertaţie- masterat (Centrul de Studii Europene, UAIC) în anul
univ. 2011-2012: 2 lucrări.
7. Participarea în comisia de susţinere a examenului de disertaţie.
2. Contribuţia de cercetare ştiinţifică
a) Studii publicate în reviste academice de specialitate acreditate (clasa B):
- Teologia Romano-Catolică în Moldova pp 515 – 541 în Universitatea din Iaşi 1860 –
2012, Facultăţi. Profesori, şcoli ştiinţifice, coordonator Gheorghe Iacob, editura Universităţii
„Al.I.Cuza”, Iaşi 2011.
b) Membru în proiecte de cercetare POSDRU pentru perioada 2008-2013:
1. Membru angajat prin contract în proiectul „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi
creşterea

impactului

cercetării

prin

programe

post-doctorale”,

proiect

POSDRU/89/1.5/S/49944, 2008-2013
2. Membru angajat prin contract (în calitate de tutore) în Proiectul „Stagii de
pregătire practică şi activităţi de stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi
şi absolvenţi”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2012.
3. Membru în ????
c) Coordonarea activităţilor de cercetare din Departamentul de cercetare ştiinţifică al facultăţii.
d) Dotarea Departamentului de cercetare ştiinţifică al facultăţii cu bibliografie achiziţionată din
fonduri proprii (peste 100 titluri de cărţi ce se găsesc la sediul Departamentului)
e) Membru în colectivul de redacţie al revistelor Dialog Teologic, Buletin istoric şi Analele
Universităţii „Al.I.Cuza” – Teologie romano-catolică.
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f) Atât pentru promovarea activităţilor didactice, cât şi de cercetare, am trei site-uri personale unde
am postat online multe texte ce susţin cursurile ce le predau, ca şi actitivăţile de cercetare şi
promovare

culturală,

istorică

şi

spirituală

proprii:

vezi

site-urile

http://emildumea.ro/,

http://emildumea.wordpress.com/ şi http://www.facebook.com/emil.dumea/
g) Susţinerea publică de lucrări ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice:
- Participarea la Cursurile de Vară organizate de Facultatea de Litere din cadrul Univ. „Al.I.Cuza”
în luna iulie 2011 cu o conferinţă oferită cursanţilor, având tema: „Religie şi identitatea persoanei
umane în contextul european actual” (10 pagini)
- 18 octombrie 2011, Iaşi: Am organizat cu ocazia Zilelor Universităţii ”Al.I.Cuza” conferinţa
”Actualitatea Conciliului Ecumenic Vatican II”.
- 27 octombrie 2011, Iaşi: Am organizat în cadrul facultăţii împreuna cu Universitatea de Arte ”G.
Enescu” din Iaşi spectacolul muzical-artistic ”Seară de muzică şi poezie”
III. Prestaţia didactică, deontologia profesională şi promovarea universităţii şi a comunităţii
academice în general (A3)
a) Participarea la numeroase întruniri, şedinţe, dezbateri în interiorul Universităţii
„Al.I.Cuza” şi la alte instituţii de cultură şi religoase din ţară pentru promovarea facultăţii şi
a universităţii. In 2011 am efectuat o vizită de studiu şi schimb de experienţă la Facultatea
de Teologie Romano-Catolică din Univ. Babeş Bolyai din Cluj, continuând o activitate ce
am demarat-o deja de la începutul primului mandat de decan al facultăţii.
b) Indeplinirea obligaţiilor din fişa postului ce se referă la promovarea universităţii, a
facultăţii şi a mediului academic în general.
IV. Promovarea facultăţii (A4)
a) Coordonarea şi mai ales susţinerea sub conducerea pr. Iosif Iacob a activităţilor educative,
spirituale, distractive şi de socializare din cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică.
b) Promovarea mobilităţilor studenţeşti (Socrates) ca şi responsabil al acestor mobilităţi în
facultate (VIA University College, Viborg, Danemarca)
c) Promovarea activităţilor studenţeşti legate de cursuri practice în asistenţa socială (Italia)
d) Organizarea în cadrul Muzeului Universităţii a unei vitrine, conţinând diferite documente
şi material didactic, dedicată facultăţii noastre şi învăţământului catolic din Moldova
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e) Promovarea facultăţii şi a învăţământului teologic catolic din Moldova în cadrul unei
manifestări ştiinţifice organizate de Muzeul Universităţii (luna noiembrie 2011).
f) Promovarea facultăţii în TVR Iaşi, în anul 2011, cu o emisiune televizată de 55 minute.
g) Promovarea coralei „Gaudete” în cadrul TVR Iaşi şi Radio Iaşi – decembrie 2011.
h) Din fonduri proprii şi în colaborare cu alţi angajaţi ai facultăţii, m-am îngrijit de buna
dotare şi funcţionare a spaţiilor facultăţii.
i) Promovarea facultăţii prin susţinerea şi încurajarea părinţilor profesori asociaţi din cadrul
ITRC în activităţile ce le au cu studenţii facultăţii, ca şi în activitatea lor de cercetare şi de
promovare culturală catolică.
Emil Dumea
19 oct. 2012

