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Contact?

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.

Resurse?

Religia în dialog cu provocările lumii 
contemporane 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

Teologie romano-catolică practică 
și Misionară pregătește:
preoți

profesori pentru învățământul 
religios primar și secundar

funcționari publici

expert în probleme ale 
minorităților religioase

asistenți de cercetare

cercetători

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 licență a ciclului de studiu universitar de 
licență sau echivalentă.

Necesar

Înscrie-te!



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

Într-o pepinieră de preoți cultivați și evlavioși, care se 
răspâmdesc 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)

De ce la noi?

Oportunități de angajare?
Religia în dialog cu provocările 
lumii contemporane

Organizații non-guvernamentale

Insituții centrale ale statului și ale Bisericii

Studii de piață și marketing

Învățământ

Mass-media (departamente sociale)

Institute de cercetare

Departamente de resurse umane

Studii de piață și 
marketing cultural

Învățământ

Mass-media

Institute de cercetare

Departamente de 
resurse umane

Teologie romano-catolică 

practică și misionară

Parohii și instituții 
pastorale ale Bisericii 
Romano-Catolice

Organizații 
non-guvernamentale

Instituții centrale ale 
statului

Doctorat
Teologie / Studii religioase

Continuarea studiilor?

1 Teologie romano-catolică 
practică și misionară (2 ani)

Discipline 

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 si VI din Codul 
de Drept Canonic

Teme fundamentale de 
teologie spirituală

Cartea a IV-a din Codul de 
Drept Canonic

Celebrarea sacramentelor 
si 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

2Religia în dialog cu provocările 
lumii contemporane (2 ani)
propus pentru anul academic 2020-2021

Discipline 

Sacru și profan

Credință și rațiune

Dialogul ecumenic

Dialogul interreligios

Noile religii seculare

Bioetica și nanotehnologiile

Hermeneutica biblică

Identitatea persoanei umane 
și provocările globalizării

Noua Europă: laică sau 
religioasă? 

Noua evanghelizare: 
Mijloace noi de promovare

A fi sau a avea?

Postmodernism și 
perenitatea valorilor

Misiunea Bisericii în 
statele laice

Angajamentul social al 
Bisericii într-o lume 
dominată de criza valorilor

Majoritate și minorități 
(culturale, etnice, 
religioase, etice)

Prezența creștinului în 
mass media și în politică

Identitatea și misiunea 
creștinului într-o lume 
laică sau atee.

Originea puterii: divină 
sau umană?


