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Facultatea de
Teologie

Romano-Catolică

Cazare
Cazarea este asigurată în condiții foarte avantajoase în 
căminul Sfântul Dominic Savio, în căminele Universității și 
în căminul Institutului Teologic Sfântul Iosif.

Burse
Candidații admiși vor beneficia de toate drepturile și 
obligațiile pe care le au studenții din învățământul de stat: 
burse, reduceri la mijloacele de transport în comun, cazare 
și masă etc., conform legilor în vigoare.

Bibliotecă
Aceasta cuprinde peste 45.000 de volume din domeniul 
teologiei, științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul 
poate fi consultat pe internet.

Capelă
Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic 
Romano-Catolic Sfântul Iosif și la Catedrala Sfânta 
Fecioară Maria Regină , unde se celebrează în fiecare 
duminică Liturghia pentru studenți.

Sesiunea de vară: 
15 - 20 iulie - înscrierea                                                              
21 - 23 iulie - selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea de toamnă:
9 -11 septembrie - înscrierea                                                      
12 septembrie - selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, 
indiferent de anul absolvirii liceului.

0232/201 115 sau 0232/201 114

ftrc@uaic.ro

www.ftrc.uaic.ro

Masterat
Teologie Romano-Catolică 
Practică și Misionară (2 ani)

Religia creștină și Provocările 
lumii contemporane (2 ani)
(sub rezerva acreditării)

Doctorat
Teologie/ Studii religioase

IAȘI, 2019

Necesar

Resurse? Înscrie-te!

Continuarea studiilor?

Contact?

Diploma și competențele 
sunt recunoscute de către 

Colegiul Național al Asistenților Sociali



Discipline fundamentale: Discipline fundamentale:

Științe biblice

Teologie dogmatică

Teologie morală

Dreptul canonic

Fundamentele doctrinei 
sociale a Bisericii Catolice

Sistem de Asistență 
Socială

Sociologie generală

Metodologia cercetării 
sociale, politici sociale

Sistem de Asistență 
Socială

Sociologie generală

Metodologia cercetării 
sociale, politici sociale

Ştiinţe biblice (Introducere 
în Sfânta Scriptură 
Pentateuhul, Cărţile 
istorice, Cărţile profeţilor, 
Evangheliile, Scrisorile 
sfântului Paul)

Teologie dogmatică 
(Sfânta Treime, 
Antropologia teologică, 
Cristologia, 
Pneumatologia)

Istoria Bisericii

Discipline de specialitate:
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

Filosofie (Logică, 
Epistemologie și Cosmologie, 
Ontologie, Metafizică, 
Cosmologie și antropologie 
filozofică, Teodicee, Etica)

Istoria filosofiei

Teologia spirituală

Teologie fundamentală

Teologia religiilor

Dreptul canonic

Teologie morală 
(Fundamentală, Morala 
virtuților, Biotetica, Doctrina 
socială a Bisericii)

Liturgie

Teologie pastorală

Psihologia experienței 
religioase

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:

Discipline complementare:

Antropologie creștină

Istoria filosofiei

Limba italiană

Metodologie

Tehnologii informaționale și de 
comunicare

Practică de vară

Muzica

Retorică

Metodologie

Tehnologii informaționale și 
de comunicare

Practică pastorală

Catehetică

Patrologie

Misiologie

Limba italiană

Limbi clasice (latină, 
greacă, ebraică

Instruire și formare:
Într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, 
care favorizează dialogul pe probleme etice și religioase în 
condițiile societății postinformaționale și seculare

Într-o pepinieră de preoți cultivați și evlavioși, care se 
răspândesc constant în parohiile și congregațiile țărilor de 
veche tradiție catolică

Într-o comunitate academică matură, care este implicată în 
fluxul internațional de valori culturale și care promovează 
activ mobilitățile de studiu și cercetare în universitățile 
catolice europene

Într-un centru de bibliști reputați, care a realizat prima 
traducere romano-catolică a Bibliei în limba română

Într-un centru misionar dinamic, care activează în țări de 
pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeș, Ecuador, 
Mexic, Panama)

Aveți posibilitatea de a participa la 
diverse activități:

Participarea la diferite congrese și simpozioane 
cu caracter teologic, cultural și științific

Vizite la diferite obiective culturale din Iași

Zile de reculegere

Cateheze

Zile de destindere

Teologie Romano-Catolică 
asistență socială1De ce la noi?

Activități extracurriculare?

Teologie Romano-Catolică 
pastorală2


