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Anexa 1 

 

Regulamente, Statute și Metodologii interioare care fac parte din Carta 

 

Conform prevederilor Cartei ITP, Regulamentele, Statutele și Metodologiile interioare elabo-

rate în conformitate cu legislația în vigoare și aprobate de Senatul ITP fac parte integrantă din 

Carta ITP. Aceste Regulamente sunt: 

 

 

Regulamente privind activitatea educațională și de cercetare 

1) Regulamentul de studii și de formarea profesională a studenților; 

2) Regulamentul de admitere la studii universitare de licență; 

3) Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat; 

4) Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație; 

5) Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat; 

6) Regulamentul de desfășurare a activității de practică profesională; 

7) Regulamentul de mobilitate studențească; 

8) Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a pro-

gramelor de studiu; 

9) Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice; 

10) Regulamentul Centrului de Cercetare; 

11) Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Prac-

tică "Ravasz László". 

 

Regulamente privind activitatea instituțională 

12) Codul Etic al Institutului Teologic Protestant; 

13) Regulamentul intern de funcționare; 

14) Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic; 

15) Regulament privind evaluarea și asigurarea calității; 

16) Regulamentul internatului; 

17) Regulamentul bibliotecii; 

18) Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți. 

 

Regulamente ale comisiilor, consiliilor și altor organe 

19) Regulamentul de funcționare a Comisiei pe programele de studii; 

20) Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității; 

21) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice; 

22) Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică; 

23) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație. 

 

https://office.proteo.hu/ro/regulation/3567
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3323
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3365
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3693
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3515
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3647
https://office.proteo.hu/ro/regulation/2837
https://office.proteo.hu/ro/regulation/4073
https://office.proteo.hu/ro/regulation/4073
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3780
https://office.proteo.hu/ro/regulation/4410
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3917
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3917
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3463
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3569
https://office.proteo.hu/ro/regulation/4733
https://office.proteo.hu/ro/regulation/2078
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3570
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3697
https://office.proteo.hu/ro/regulation/4100
https://office.proteo.hu/ro/regulation/2060
https://office.proteo.hu/ro/regulation/2078
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3573
https://office.proteo.hu/ro/regulation/2310
https://office.proteo.hu/ro/regulation/2091
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Diverse statute, metodologii și regulamente specifice 

24) Statutul cercetătorului științific ITP; 

25) Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice; 

26) Metodologia privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare; 

27) Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat 

și/sau abilitării obținute în străinătate; 

28) Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul 

universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate; 

29) Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străină-

tate. 

https://office.proteo.hu/ro/regulation/3779
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3158
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3398
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3115
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3115
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3093
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3093
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3138
https://office.proteo.hu/ro/regulation/3138

