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UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA              
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

            ŞCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE 
                     

 

Dragi colegi, 
 

Suntem bucuroși să vă anunțăm că Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă,  

vă invită să participați și în acest an la: 

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE V A R Ă  A 
DOCTORANZILOR TEOLOGI 

 

Data: 10-12 iulie 2022 
Locaţia: Mănăstirea Sf. M. Mc. Dimitrie, Sighişoara 
(http://manastireasighisoara.ro/contact/) 
  

Aflată la a X-a ediţie, SIVDT 2022 va fi organizată cu tema: 

              RĂZBOIUL (NE)VĂZUT ŞI PACEA ESHATOLOGICĂ. 

 SFINŢII SIMEON NOUL TEOLOG, 

GRIGORE PALAMA ŞI PAISIE 

VELICIKOVSKI: MOŞTENIREA 

ISIHASTĂ ÎN TEOLOGIA 

ORTODOXĂ CONTEMPORANĂ 
Organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al 

Alba Iuliei, întâlnirea anuală organizată de Școala Doctorală de Teologie din Alba Iulia 
se dorește a fi o platformă de dialog și de dezbateri științifice și interconfesionale 
despre rolul și despre importanța receptării moştenirii spirituale biblice și patristice 
în cadrul teologiei academice. 

Totodată, menţionăm faptul că se va organiza în acelaşi timp o secţiune 
specială dedicată profesorilor universitari de catehetică-omiletică, focalizată tematic 
pe MOŞTENIREA CATEHETICO-OMILETICĂ A SFINŢILOR ISIHAŞTI. 

Am fi bucuroși să vă rezervați în agendă zilele de 10-12 iulie 2022 pentru a fi 
împreună cu noi la această întâlnire. 

 

mailto:sivdt@uab.ro


Înscrierea se va face până la data de vineri, 24 iunie 2022, dată până la care 
vă rugăm să transmiteți titlul, cuvintele-cheie și un abstract, toate trei atât în limba 
română, cât și în limba engleză.  

Vă rugăm să transmiteți, într-un document word, numele și prenumele dvs. 
complet, universitatea și facultatea la care sunteţi afiliat, îndrumătorul de doctorat, 
numărul de telefon al dvs., titlul, cuvintele-cheie și abstractul (română și engleză), 
precum și dovada plății (fotografie sau scanare), pe adresa de poștă electronică - 
sivdt@uab.ro, până la data de vineri, 24 iunie 2022. 

 Taxa de participare – 250 RON (destinată acoperirii costurilor generale 
ale organizării evenimentului şi, ulterior, editării şi tipăririi volumului 
colectiv/volumelor colective), va fi virată în contul Asociației Pro 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  Cod fiscal: 
33887538, deschis la BCR, Sucursala Alba Iulia, IBAN: 
RO45RNCB0003145211750001, cu precizarea: „taxă participare SIVDT 
2022”. Dovada plății se va trimite electronic (foto sau scan), la adresa de 
poștă electronică - sivdt@uab.ro, împreună cu documentul word despre 
care menționam în rândurile de mai sus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr. prof. univ. Mihai HIMCINSCHI 
 

 

Pr. prof. univ. Jan NICOLAE

 
Directorul Școlii Doctorale de 

Teologie 
 
 
 

COMITETUL DE ORGANIZARE 

 
Pr. prof. univ. Mihai HIMCINSCHI  

Pr. prof. univ. Jan NICOLAE  

Prof. drd. Mihaela JURCAN 

Prof. drd. Constantin CIOREA 

Drd. Alexandru AGIGNOAEI  

Drd. Cosmin LEAH 

Drd. Vasile CĂPÎLNEAN 
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