
În perioada 3-4 aprilie 2020, am organizat o întânire cu reprezentatul Arhiepiscopiei 

Ortodoxe Române a Timișoarei, Preacucernicul Părinte Consilier Zaharia Pereș. Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română a Timișoarei este principalul angajator al absolvenților Colectivului de Teologie 

Ortodoxă. Evenimentul în cauză reprezintă o oportunitate bine-venită pentru ca angajatorul să-şi 

prezinte punctele de vedere în legătură cu inserţia absolvenţilor de la Teologie pe piaţa muncii. 

Scopul întâlnirii a fost o cunoaștere mai bună din partea studenților a viitorului mediu de activitate 

și a potențialului angajator, dar și înțelegerea cât mai exactă a ceea ce înseamnă profilul pentru 

care aceștia se pregătesc în timpul celor patru ani de studii universitare. În urma discuţiilor purtate, 

a reieșit faptul că viitorii absolvenți îşi vor putea găsi mai uşor un loc de muncă în conformitate cu 

educaţia și pregătirea lor. Ca licenţiat al Specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poţi deveni, 

prin hirotonie, membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot sau episcop, iar dacă nu 

urmezi vocaţia preoţească, poţi alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau 

poţi preda disciplina „Religie Ortodoxă” în învăţământul primar, gimnazial sau liceal de stat sau 

privat din România. 

Am efectuat o vizită la Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, unul dintre 

potențialii angajatori ai absolvenților de la specializarea Teologie. 

Colecţia de artă bisericească veche a Arhiepiscopiei Timişoarei, aşezată în subsolul 

Catedralei Mitropolitane din Timişoara, însumează astăzi aproape 1.200 de piese dintre care un 

număr considerabil de icoane pe lemn, pe sticlă şi pânză, obiecte de cult brodate, sculptate sau 

lucrate în metal şi un important fond de carte veche religioasă, aproximativ 3000 de exemplare. 

Toate exponatele muzeului provin din biserici bănăţene şi datează din secolele XIV, XVI, XVII şi 

XIX. Documente de netăgăduită însemnătate istorică, ele exprimă nivelul cultural din Banat, 

evidenţiind în acelaşi timp sensibilitatea pentru frumos a credincioşilor din acest colț de țară.  

Prin urmare, vizita la Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timișoara a fost o iniţiativă 

reușită, fapt pentru care evenimentul s-a bucurat de un interes sporit, atât din partea studenţilor, 

cât şi din partea reprezentanților acestei prestigioase instituții de cul și cultură, ceea ce ne 

impulsionează să organizăm și pe mai departe astfel de acţiuni, menite să creeze o legătură directă 

între studenții noștri şi potențialii angajatori. 

 

 

         Întocmit, 

         Tutore 

         Covan Dorel Adrian 

          

          

  
 


