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RAPORTUL DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILITARE

din data de 12 noiembrie 2020, ora 11, online pe platforma TEAMS
NUMELE și Prenumele candidatului:
CROITORU ION
Titlul tezei de abilitare/direcțiile principale de cercetare:
TEOLOGIA EMPIRICĂ, REALITATE DINAMICĂ ȘI VITALIZATOARE A
SINERGIEI DINTRE TEOLOGIA ACADEMICĂ ȘI MISIUNEA BISERICII ÎN
SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
Domeniul de studii universitare de doctorat: TEOLOGIE
în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat (future field of doctoral supervision)

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
Punctele tari ale tezei de abilitare (Strong points of the habilitation thesis):
1. Candidatul dovedește o pregătire științifică și o abordare profesională a tuturor temelor
incluse în teza de ablilitare; prezintă o capacitate de sistematizare înaltă și dovedește o deosebită
orientare în analizele pe care le face. Proiectele sale de viitor sunt foarte consistente și
binevenite pentru cercetarea teologică patristică din România.
2. Candidatul prezintă o bună fundamentare a viziunii patrologice pe sursele primare și
izvoarele patristice originale. În ceea ce privește dialogul cu lumea contemporană, științele
actuale ale bioeticii, psihologiei și pedagogiei atrage valorificarea și popularizarea teologiei
românești în context internațional.
3. Candidatul dispune de bogate informații bibliografice și de accesul la limbile clasice de
cercetare și cele internaționale, ceea ce îi dă posibilitatea de a accentua și valoriza documentele
patristice și neopatristice din bibliografia internațională. A dovedit un bun spirit de lucru în
echipă, fiind membru în volumele de cercetare colectivă, iar în ceea ce privește activitatea de
predare de la catedră s-a dovedit a fi un bun pedagog apreciat de studenții teologi.
Punctele slabe ale tezei de abilitare (Weak points of the habilitation thesis):
1. Nu este cazul.

Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare:
(Voting result / observations / premises for the conclusions of the habilitation commission are as follows)

ACCEPTAT____3____/ RESPINS____0___ .
În baza criteriilor legale, cât și analizei făcute din partea comisii desemnate, aceasta a căzut
de acord a vota PENTRU a i se acorda conf. univ. dr. Ion Croitoru titlul de abilitat în
domeniul TEOLOGIE și de a fi înaintat prezentul proces verbal CNATDCU, din cadru MEC,
comisia 32, Teologie.
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1. Prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAȘCU
Universitatea din Oradea
3. Prof. univ. dr. Răzvan Nicolae STAN
Universitatea din Craiova
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