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

Specializări:
 Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară (2 ani)

Condiţii de înscriere:
 Candidaţii la admitere sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă ai
ciclului de studii universitare de licenţă sau echivalentă

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?
♦ Preotul-identitate și misiune ♦ Parohia-comunitate de credință ♦
Literatura sapiențială ♦ Teologia fundamentală a sacramentelor ♦
Etica sexuală și matrimonială ♦ Scrierile sfântului Ioan ♦ Teologia
specială a sacramentelor ♦ Morala vieții sociale ♦ Cărțile III, V și VI
din Codul de Drept Canonic ♦ Teme fundamentale de teologie
spirituală ♦ Cartea a IV-a din Codul de Drept Canonic ♦ Celebrarea
sacramentelor și a sacramentaliilor

♦ Sacramentele-semnele credinței și ale harului ♦ Omiletica ♦ Psalmii
♦ Escatologia ♦ Sacramentul Penitenței ♦ Teologie biblică ♦ Mariologie
♦ Catehetica ♦ Dreptul matrimonial ♦ Sfânta Liturghie ♦ Istoria
spiritualității creștine ♦ Spiritualitatea preotului diecezan

Cine sunt profesorii?







Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu
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. Iacob Iosif

Perspective de carieră
 Programul de studii Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară
pregătește preoți, profesori pentru învățământul religios primar și
secundar, expert în probleme ale minorităților religioase, asistenți de
cercetare, cercetători, funcționari publici

Oportunităţi de angajare
 Parohii şi instituţii pastorale ale Bisericii Romano-Catolice
 Organizații non-guvernamentale
 Instituţii centrale ale statului
 Studii de piaţă şi marketing cultural
 Învățământ, Mass-media
 Institute de cercetare, Departamente de resurse umane

Continuarea studiilor
Acest master creează un cadru favorabil studiului interdisciplinar al
științelor socio-umane și științelor comunicării religioase în următoarele
domenii:
 sociologia și antropologia comunicării
 metode de cercetare și de analiză a discursului social și biblic
 practici de comunicare interdisciplinară în mass-media
 principii de etică creștină
 consiliere psihopedagogică și spirituală
După absolvire, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii
religioase sau 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
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