UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA
TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR
PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE
FIŞA
de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru obţinerea
abilitării în domeniul teologiei romano-catolice
– Lect. univ. dr. Lucian DÎNCĂ –

•
•
•

Editurile recunoscute sunt cele clasificate CNCS în categoria A sau B și editurile
centrelor bisericești în care există o facultate de teologie cu școală doctorală.
Revistele teologice naționale recunoscute sunt cele editate de centrele bisericești în
care există o facultate de teologie cu școală doctorală.
Bazele internaționale de date recunoscute sunt:

Nr.
crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ATLA

http://atla.com/

2.

Religion and Theological Abstracts

http://rtabstracts.org/

3.

ISI Web of Knowledge

http://webofknowledge.com/

4.

ERIH

http://www.esf.org

5.

Scopus

http://scopus.com/

6.

EBSCO

http://ebscohost.com/

7.

JSTOR

http://jstor.org/

8.

ProQuest

http://proquest.com/

9.

Project Muse

http://muse.jhu.edu/

10. CEEOL

http://www.ceeol.com

Conferențiar/CSII — Punctaj minimal: 69 de puncte
1. Să dețină titlul de doctor în teologie sau în disciplina/disciplinele înscrise în
postul didactic pentru care candidează
2. Trei (3) cărți de autor publicate la edituri de prestigiu, din care 2 (două) să se
înscrie tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de
cercetare (3 x 15 = 45 p). În cazul publicării unei cărți într-o limbă străină (inclusiv
teza de doctorat) se echivalează un studiu și o comunicare de la criteriile 3 și 4.
3. Douăsprezece (12) studii, din care cinci (5) să se încadreze tematic în
propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare, iar unu (1)

publicat în reviste de specialitate din străinătate (11 x 1 + 1 x 3 = 14 p).
4. Șase (6) comunicări științifice publicate în volume colective, din care cel puțin
trei (3) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în
propria linie de cercetare și cel puțin două (2) să fi fost prezentate la întruniri
internaționale și publicate în volume colective în străinătate (4 x 1 + 2 x 3 = 10 p).
Profesor /CSI — Punctaj minimal: 106 puncte
1. Să dețină titlul de doctor în teologie sau în disciplina/disciplinele înscrise în
postul didactic pentru care candidează
2. Patru (4) cărți de autor publicate la edituri de prestigiu, din care 3 (trei) să se
înscrie tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de
cercetare (4 x 15 = 60 p). În cazul publicării unei cărți într-o limbă străină (inclusiv
teza de doctorat) se echivalează un studiu și o comunicare de la criteriile 3 și 4.
3. Optsprezece (18) studii, din care cel puțin șapte (7) să se încadreze tematic
în propriul culoar de expertiză teologică sau în propria linie de cercetare, iar trei
(3) publicate în reviste de specialitate din străinătate (15 x 1 + 3 x 3 = 24 p).
4. Opt (8) comunicări științifice publicate în volume colective, din care cel puțin
cinci (5) să se încadreze tematic în propriul culoar de expertiză teologică sau în
propria linie de cercetare și cel puțin trei (3) să fi fost prezentate la întruniri
internaționale și publicate în volume colective în străinătate (5 x 1 + 3 x 3 = 14 p).
5. Prestigiul și recunoașterea în comunitatea academică națională și
internațională [visiting professor, membru în comisii de dialog teologic,
interconfesional și interreligios, membru în comisii academice de specialitate,
membru în colectivele redacționale ale unor reviste de specialitate din străinătate,
referent științific al unor edituri de prestigiu, premii și distincții academice naționale
și internaționale etc. (cel puțin 4; 4 x 2 = 8 p)].
Condiții suplimentare:
1. având în vedere faptul că pentru domeniul TEOLOGIE articolele de
specialitate prezintă o reală contribuţie ştiinţifică, dat fiind faptul în actuala
legislaţiei ele nu sunt menţionate, acestea se pot echivala după cum urmează:
5 articole de specialitate pentru 1 studiu menţionat şi punctat conform
legislaţiei în vigoare
2. Atât pentru conferenţiar, cât şi pentru profesor, citările se vor considera la punctajul
final după cum urmează: la conferenţiar acestea vor completa indicatorii (1-4),
respectiv vor constitui indicatorul 5 pentru conferenţiar şi criteriul 6 pentru
profesor cu următorul conţinut: Citarea în cărţi publicate la edituri cu prestigiu
internaţional din străinătate şi din ţară; în reviste indexate ISI, ATLA, Religion
and Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, Project
Muse, CEEOL, primesc 2 puncte/citare/autor;
3. Studiile publicate la simpozioanele internaţionale într-o limbă străină,
organizate în ţară, se vor echivala cu studiile publicate în străinătate.

Punctaj realizat de cadrul didactic – Lect. univ. dr. Lucian DÎNCĂ
Nr.
1.

Criteriul
Doctoratul în teologie
Cărți de autor:

2.

3.

Punctaj
acordat

Punctaj
realizat

DA / NU

DA

15 p / carte

75 p

3 p / studiu

12 p

1 p / studiu

5p

0,2 p / articol

0,4 p

3 p / carte

3p

1. Lucian DÎNCĂ, Le Christ et la Trinite chez Athanase d’Alexandrie,
Editions du Cerf, Paris, 2012;
2. Lucian DÎNCĂ, Cristos și misterul sfintei Treimi în scrierile sfântului
episcop Atanasie de Alexandria, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2015;
3. Lucian DÎNCĂ, Conciliile ecumenice: Niceea I (325) și Constantinopol I
(381). Monografii, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2015;
4. Lucian DÎNCĂ, Conciliile ecumenice: Efes (431) și Calcedon (451).
Monografii, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2015.
5. Lucian DÎNCĂ, Despre preoție în scrierile sfinților Părinți ai Bisericii:
Grigore din Nazianz și Ioan Gură-de-aur, Editura Sapientia, Iasi, 2013.
Studii publicate în străinătate:
1. O carte, teza de doctorat, publicată în străinătate: Le Christ et la Trinite
chez Athanase d’Alexandrie, Editions du Cerf, Paris, 2012.
2. „Quelques reflexions autour des Epitres de Pseudo-Denys
l’Areopagite“, în Actele Congresului internațional patristic: Sf.
Dionisie Areopagitul, izvoare, context, receptare, Universitatea BabeșBolyai, Cluj-Napoca, 16-17 oct. 2014.
3. „Marie, Mère de Dieu (Theotokos), în: Itineraires augustiniens,
numărul 49, iulie 2008.
4. „Les miracles du Christ chez Athanase d’Alexandrie, în: Itineraires
augustiniens, numărul 36, iulie 2006.
Studii publicate în țară:
1. Atanasiu de Alexandria, Împotriva păgânilor / Despre întruparea
Cuvântului, traducere, introducere, note și comentarii de Lucian DÎNCĂ,
Editura Sapientia, Iasi, 2013;
2. Atanasiu de Alexandria, Scrisorile pascale, traducere, introducere, note
și comentarii de Lucian DÎNCĂ, Editura Sapientia, Iasi, 2013;
3. Atanasie de Alexandria, De decretis nicaenae / Despre decretele
conciliului de la Niceea (325), traducere, introducere, note și comentarii de
Lucian DÎNCĂ, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2015.
4. „Régénération dans le baptême: le péché dit originel chez les Pères
grecs”, în: Adversus Haereses, vol. 4, 2011, Editura Lumen, Iași, p. 579587.
5. „Saint Athanase d’Alexandrie sur la procession de l’Esprit Saint”, în:
Adversus Haereses, vol. 4, 2011, Editura Lumen, Iași, p. 588-601.
Articole de specialitate:
1. „Conveniența expresiilor dogmatice prezente în Simbolul de la Niceea,
consubstanțial Tatălui și ‚din substanța Tatălui, în scrierile Sf. Atanasie
cel Mare”, în: Revista ecumenică Sibiu, anul III, nr. 1, 2011, p. 55-76.
2. „ Definirea dogmatică a credinței în dumnezeirea lui Isus Cristos: cazul
lui Arie la conciliul de la Niceea, în 325”, în: Caietele Institutului Catolic,
anul XI, 2012, nr. 1-2 (19-20), p. 73-90.
Punctaj echivalat de la criteriul 2 (cărți în limbi străine):

4.

Comunicări științifice în limbi străine, publicate în volume colective:
1. În iunie 2013: la Ierusalim, Universitatea Ebraică din Ierusalim, în
cadrul simpozionului patristic organizat de AIEP/IAPS, comunicare
științifică pe tema: Sur la procession de l’Esprit Saint chez Athanase
d’Alexandrie, une pneumatologie pro-filioquiste; conferința a fost reținută
în scopul publicării ei în Actele simpozionului.
2. În august 2013: la Aarhus, Universitatea din Aarhus, în cadrul
simpozionului origenist, comunicare științifică pe tema: L’influence
d’Origène sur la pensée théologique d’Athanase d’Alexandrie; conferința
a fost reținută în scopul publicării ei în Actele simpozionului.
Comunicări științifice în limba română, publicate în volume colective:
1. „Asumpționiștii: o gură de oxigen patristic în centrul Bucureștiului”,
în: Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăți despre marile
tradiții creștine, de Cristian Bădiliță și Otniel Vereș, Editura Vremea,
București, 2011, p. 169-176;
2. „Faptele martirilor în antichitatea creștină”, în: Și cerul s-a umplut de
sfinți...: actele colocviului desfășurat la Sighetul Marmației între 5-7
iunie 2011, de Cristian Bădiliță și Emanuel Conțac, Editura Polirom,
București, 2012, p. 95-126;
3. În mai 2014: la București, Facultatea de teologie romano-catolică, în
cadrul simpozionului anual organizat de SITA (= Societatea
Internațională Sf. Toma de Aquino) pe tema Intelect și rațiune, am
prezentat o comunicare „Inteligența în slujba credinței. Cazul Sfântului
Augustin“ ce va fi publicată în volumul colectiv al simpozionului;
4. În martie 2015: la București, Uniunea elenă din România, în cadrul
simpozionului Statele france din Levant organizat de Societatea
culturală bizantină în partenariat cu Uniunea elenă din România,
comunicare științifică pe tema: Templierii și Ospitalierii, două ordine
militare-monahale pentru securitatea și ajutorul pelerinilor în Țara
Sfântă; textul prelegerii este reținut spre a fi publicat în revista Studii
bizantine, UER Press, București, 2015.
Prestigiu și recunoaștere națională și internațională:

5.

1. Între 2003-2008: membru al grupului de cercetare de la Universitatea
Laval, Facultatea de teologie și Științe Religioase, GRECAT (Groupe de
Recherche sur le Christianisme ancien et antiquité Tardive); lucru de
cercetare pe teme specifice creștinismului antic;
2. Între 2004-2008: membru al CIRQ (Comission Interconfessionale de la
Region de Quebec), o comisie ce lucrează, prin organizarea de activități și
conferințe, în vederea promovării dialogului interconfessional;
3. Între 2008-2010: „visiting professor“ la Facultà di Teologia dell’Italia
Centrale, Florența, unde am ținut cursurile de Metodologia per gli studi e
la ricerca in teologia și I sacramenti dell’iniziazione cristiana nella Chiesa
dei Padri în cadrul primului ciclu de studii în teologie;
4. Din 2010: membru al AIEP/IAPS (Association Internationale des Etudes
Patristiques / International Association of Patristic Studies); particip la
simpozioane internaționale;
5. Din 2010: Directorul Biblioteci de studii bizantine din cadrul Centrului
de studii bizantine și întâlniri creștine – Sfinții Petru și Andrei; am
constituit o bibliotecă, circa 20.000 vol., specializată în studii bizantine;
6. Din 2012: membru al colegiului de redacție la revistei Caietele
Institutului Catolic, revista Facultății de teologie romano-catolică din
București.

3p/
comunicare

6p

1p/
comunicare

4p

2 p / calitate

16 p

7. Din 2014: membru delegat al Facultății de teologie romano-catolică,
Universitatea din București, pe lângă ICUB (Institutul de cercetare al
Universității din București).
8. Din 2012: colaborator la revista Bulletin de spiritualite monastique
pentru redactarea de recenzii pe teme de spiritualitate monahală.

6.

Citări: recenzii făcute cărții Le Christ et la trinite chez Athanase
d’Alexandrie, Editions du Cerf, Paris, 2012, în:
Laval theologique et philosophique, de Paul-Hubert Poirier, 2013/69.
Revue des etudes byzantines, de Ștefan Stroia, 2013/71.
Recherches de Science Religieuse, de Michel Fedou, 2013/1.

Data
18.05.2015

2 p / citare /
autor

6p

TOTAL:

127,4 p

Lect. Univ. Dr. Lucian Dîncă

