m?
e
v
a
e
s
r
u
s
Ce re

?
m
e
t
n
Unde su
Str. G-ral Berthelot 19, 010164, Bucureşti

Cazare
Studenţii beneficiază de cazare în căminele Universităţii
din Bucureşti, conform regulamentului acesteia.

Burse de studiu
Studenţii pot beneficia, după caz, de burse de merit
şi burse de studiu, în funcţie de bugetul alocat şi de
Regulamentul Universităţii.

Bibliotecă
Aceasta cuprinde peste 25 000 volume din domeniul
teologiei, ştiinţelor sociale şi domeniilor înrudite.
Fişierul poate fi consultat pe internet.

Capelă
Studenţii sunt bineveniţi în Catedrala Sfântul Iosif,
unde se celebrează Liturghia pentru studenţi.

Tel./Fax: 021 314 86 10
e-mail: secretariat@ftcub.ro
website: www.ftcub.ro
(Facultatea se află în curtea
Catedralei Sfântul Iosif,
în clădirea Institutului Teologic Romano-Catolic)
METROU:
Piaţa Romană
AUTOBUZE:
Staţia Cişmigiu
(liniile 122, 126, 137, 138, 168, 178, 226, 268, 368)
Staţia Bd. Dacia / Cal. Griviţei
(liniile 126, 133, 168, 178, 226, 368)
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PROGRAME DE STUDII

LICENŢĂ
3 ANI

MASTERAT
2 ANI
Comunicare biblică şi eclezială
Acest master interdisciplinar oferă competenţe și calificări în
următoarele domenii: sociologia şi antropologia comunicării;
metode de cercetare şi de analiză a discursului social şi biblic;
practici de comunicare interdisciplinară în mass-media;
principii de etică creştină; consiliere psihopedagogică şi
spirituală.

Asistenţa socială a Bisericii
Acest master oferă competenţe și calificări în următoarele
domenii: tehnici de intervenţie în asistenţă socială; metode
de consiliere şi terapii de grup; politici de incluziune socială
pentru familie şi copil; implementarea valorilor religioase în
activitatea de asistenţă socială.

Studii religioase
Absolvenţii acestui program de studii pot lucra în
învăţământ şi în următoarele domenii: consilierea pe
probleme de culte, educaţia religioasă și alte activităţi
pastorale în parohii, mass-media cu specific religios.
De asemenea, îşi pot continua studiile cu masteratul şi
doctoratul, în cadrul facultăţii noastre sau în domenii
apropiate.

Teologie Asistenţă Socială
Asistenţa socială este domeniul în care poţi să studiezi
ştiinte cum ar fi psihologia şi sociologia, dar în acelaşi timp
vei cunoaşte legislaţia de specialitate şi modul în
care poţi produce schimbări în societate şi în viaţa
persoanelor aflate în dificultate. Absolvenţii se pot
angaja la primăriile, spitalele și instituţiile care se ocupă
de primirea refugiaţilor sau în domeniul reintegrării
persoanelor care au fost sancţionate cu privare de libertate.
De asemeni, există opţiunea de angajare în organizaţii
non-guvernamentale care se ocupă de protecţia copiilor,
persoanelor fără adăpost, victimele violenţei în familie sau
ale traficului de persoane.
Licenţa poate fi continuată cu un master sau doctorat în
cadrul facultăţii noastre sau în domenii conexe.

Patrimoniul creştin european
Obiectivele masterului sunt cunoaşterea aprofundată a
elementelor fundamentale religioase, culturale, politice şi
artistice care stau la baza patrimoniului creştin european;
cunoaşterea calificată a legislaţiei în vigoare cu privire la
patrimoniu; asimilarea procedurilor de management
cultural; aprofundarea tehnicilor de management a
pelerinajelor religioase şi culturale.

DOCTORAT
3 ANI
Teologie şi Studii religioase
Teologia a început să ocupe o poziţie mai semnificativă în
domeniul cunoaşterii, în lumea academică, dar şi în spaţiul
public.
Şcoala noastră doctorală valorifică, în context românesc şi în
cadrul Universităţii din Bucureşti, noi poziţii strategice ale
teologiei, angajată într-un dialog fertil cu filosofia, cu teoria
critică, cu ştiinţele sociale şi cu cele ale vieţii.
Ea se sprijină pe tradiţia de gândire a teologiei occidentale,
catolică şi protestantă deopotrivă, inseparabilă de geneza
şi evoluţia filosofiei moderne, a ştiinţelor naturale, sociale
şi umane. Faptul religios creştin este investigat într-un
mod interdisciplinar, cu mijloacele teologiei, filosofiei,
antropologiei, ştiinţelor sociale.

