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17-21 IULIE – înscrierea candidaţilor
24-26 IULIE – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Specializări:
 Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială (3 ani)

Condiţii de înscriere:
 Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat.

De ce la noi?
Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te
instrui şi forma
 într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere
romano-catolică a Bibliei în limba română
 într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei
continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)
 într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc
constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică
 într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul
internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile
de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene
 într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care
favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile
societăţii postinformaţionale şi seculare

Ce cursuri se fac?
 Discipline fundamentale
Ştiinţe biblice ♦ Teologie dogmatică ♦ Teologie morală ♦ Dreptul
canonic ♦ Fundamentele doctrinei sociale a Bisericii Catolice ♦ Sistem
de Asistență Socială ♦ Sociologie generală ♦ Metodologia cercetării
sociale, Politici sociale
 Discipline de specialitate
Filosofie ♦ Istoria Bisericii ♦ Bioetică ♦ Dezvoltare umană ♦ Competențe și abilități practice ♦ Teorie și metodă în AS ♦ Misiunea Bisericii
și Statul ♦ Drept și legislație în AS ♦ AS aplicată ♦ Metodologia
elaborării proiectelor ♦ AS a familiei și copilului ♦ AS a persoanelor
vârstnice ♦ Elemente de psihopatologie și asistența socială a bolnavului psihic ♦ Psihologie socială aplicată ♦ Consiliere în AS ♦ AS a
persoanelor cu nevoi speciale
 Discipline complementare
Antropologie creștină ♦ Istoria filosofiei ♦ Limba italiană ♦ Metodologie ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Practică de vară

Cine sunt profesorii?
 Profesori titulari
Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, Conf.
univ.dr.pr. Iosif Enăşoae, Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, Lect.univ.dr.pr.
Fabian Doboş, Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif, Lect.univ.dr.pr. IulianValerian Ianuş
 Profesori invitaţi
Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, Prof.
univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Dumitru Stan, Prof. univ. dr. Doina
Balahur Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, Conf. univ. dr. Gabriela
Irimescu, Conf. univ. dr. Nina Mihalache, Lect. univ. dr. Cristian
Ungureanu, Prof. Stelian Hadâmbu

Perspective de carieră
Programul de studii Teologie Romano-Catolică asistență sociala
pregătește asistenți sociali, consilieri în probleme sociale, mediatori
sociali, pedagogi în licee seminariale, consilieri și referenți culturali în
așezămintele bisericești, documentariști, lucrători în sistemul social
public și privat, asistenți de cercetare, cercetători, funcționari publici.

Oportunităţi de angajare
 Organizații non-guvernamentale şi bisericeşti
 Primării și administrație publică, Administrație publică centrală
 Centre de consiliere pentru persoane aflate în dificultate
 Învățământ, Mass-media (departamente sociale)
 Institute de cercetare, Departamente de resurse umane

Continuarea studiilor
Absolvenții au posibilitatea să se înscrie la masteratele Facultății noastre:
 Strategii ale Carităţii Creştine (2 ani)
 Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară (2 ani)
După absolvirea acestora, se poate continua cu doctoratul în Teologie /
Studii religioase.
Este posibilă și continuarea studiilor (master, apoi doctorat) în domenii
înrudite.

Ce resurse avem?
 Cazare
Este asigurată în condiţii foarte avantajoase în căminul „Sfântul
Dominic Savio”, în căminele Universităţii şi în căminul Institutului
Teologic „Sfântul Iosif”.
 Burse de studiu
Candidaţii admişi vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile pe
care le au studenţii din învăţământul de stat: burse, reduceri la
mijloacele de transport în comun, cazare şi masă etc., conform legilor
în vigoare.
 Bibliotecă
Aceasta cuprinde peste 45.000 volume din domeniul teologiei,
științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul poate fi consultat pe
internet.
 Capelă
Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic RomanoCatolic „Sfântul Iosif” și la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină”,
unde se celebrează în fiecare duminică Liturghia pentru studenți.

Activități cu studenții






Studiu
Zile de reculegere
Pelerinaje
Voluntariat
Destindere

Unde suntem?
FACULTATEA
DE TEOLOGIE
ROMANO-CATOLICĂ

b-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi
Telefon: 0232 201 115
website: www.ftrc.uaic.ro, e-mail: ftrc@uaic.ro

