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Acord de parteneriat,
încheiat între Departamentul de Științe Socio-Umane, Teologie, Arte din cadrul Facultătii de Litere –
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Univ, NORD din Baia Mare, cu sediul pe str. Victoriei nr. 76, Baia Mare, tel.
0262/276305, fax 0262/275436, reprezentată prin Conf.univ.dr. Ştefan POMIAN – director Departament şi
Parohia…………………………………………………………………………, str………………......................................,
localitatea……………, reprezentată prin Preot paroh……………………….., având ca obiect participarea la rugăciune şi
efectuarea practicii de specialitate pentru studenţii specializărilor TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ, TEOLOGIE
ORTODOXĂ DIDACTICĂ.
ART. 1: Studenţii specializărilor TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ şi TEOLOGIE ORTODOXĂ
DIDACTICĂ vor participa zilnic la Sfânta Liturghie precum şi la rugăciunea de seară pe parcursul anului universitar.
ART. 2: Studenţii specializărilor TEOLOGIE DIDACTICĂ şi TEOLOGIE PASTORALĂ vor fi implicaţi în
programul de catehizare al parohiei – cateheze adulţi – în fiecare zi de luni şi miercuri după slujba Vecerniei, şi în
programul „Hristos împărtăşit copiilor” – în fiecare vineri şi sâmbătă după slujba Vecerniei.

ART. 4: Instituţia care primeşte studenţii, se obligă să accepte prezenţa în Biserică, susţinerea catehezelor şi
implicarea în activităţile social-caritative a studenţilor practicanţi şi să le ofere explicaţiile solicitate.
ART. 5: Conducerea Departamentului de Științe Socio-umane, Teologie, Arte garantează că oficierea şi
participarea studenţilor se va desfăşura în aşa fel încât să nu se aducă vreo vătămare spaţiului şi bunurilor.
ART. 5: Conducerea Departamentului de Științe Socio-umane, Teologie, Arte va asigura prezenţa studenţilor
precum şi coordonarea practicii de către cadre didactice de specialitate.
ART. 6: Prezentul acord se încheie pe perioadă nedeterminată, începând de la data semnării lui şi putând înceta la
solicitarea motivată a uneia dintre părţi.
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