Înscriere şi admitere
PROGRAMUL DE LICENŢĂ
Înscrierea este în două sesiuni: sesiunea de vară care va
avea loc în luna iulie şi sesiunea de toamnă din septembrie,
pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune.
PROGRAMUL DE MASTER
Înscrierea este în două sesiuni: sesiunea de vară care va
avea loc în luna iulie şi sesiunea de toamnă din septembrie,
pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune.
PROGRAMUL DE DOCTORAT
Înscrierea este într-o singură sesiune în luna
septembrie.
Urmăriţi admitere.unibuc.ro & ftb.unibuc.ro pentru
informaţii actualizate.

Programele FTB
PROGRAMUL DE LICENŢĂ ÎN
TEOLOGIE BAPTISTĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Programul oferă 25 de locuri ﬁnanţate de la buget şi
5 locuri cu taxă, iar absolvenţii pot lucra ca asistenţi
sociali, dar şi ca administratori în sistemul de asistenţă
socială, în ONG-uri şi în programe de caritate.
PROGRAMUL DE MASTERAT ÎN TEOLOGIE
(ACCENTUÂND CERCETAREA ÎN
DOMENIUL ECLEZIOLOGIEI ŞI ETNOGRAFIEI)
Programul oferă 20 de locuri finanţate de la buget
şi 5 locuri cu taxă. Este un program de studii
interdisciplinar şi îşi propune aprofundarea cunoştinţelor
teologice şi de cercetare.
PROGRAMUL DE DOCTORAT
Programul doctoral de cercetare se desfăşoară în cadrul
şcolii doctorale Teologie şi Studii Religioase. Domenii
de studiu şi cercetare: Teologie fundamentală, Teologie
dogmatică, Teologie morală, Teologie aplicată,
Ecelziologie şi etnografie şi Teologie practică. Îndrumători
de doctorat: prof. univ. dr. Vasile Talpoş, prof. univ. dr.
Otniel Ioan Bunaciu (habil), conf. univ. dr. Emil Bartos
(habil), conf. univ. dr. Adrian Sârbu (habil).
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Vino să ştii... vino să fii... vino să faci!
De ce la Facultatea de Teologie Baptistă?

O comunitate

ANGAJATĂ,
o comunitate

DEVOTATĂ!
Credinţă şi valori!
Cultura modernă – în special cea Europeană
şi Americană care ne-a marcat cel mai mult –
are ca rezultat includerea valorilor morale şi
spirituale creştine în experienţa societăţii şi în
cunoaşterea ştiinţifică.
Religia, în general, a rămas un factor motivator
important pentru societatea umană, iar credinţa
creştină în particular, poate contribui la dialogul
între diferite culturi şi la promovarea respectului
şi a păcii pentru a crea o societate mai bună.

Facultatea de Teologie Baptistă doreşte să fie în
permanenţă o mărturie a implicării în viaţa socială prin
dezvoltarea de programe interdisciplinare care să îi
motiveze pe studenţi la avansarea valorilor creştine şi
a binelui comun. De aceea, programele noastre sunt
interesante, diverse şi practice, prin a combina viaţa
spirituală (teologia) cu cea socială (asistenţa socială).
Mărturia creştină este o mărturie a vieţii trăite în
comunitate.
Absolvenţii Facultăţii de Teologie Baptistă au demonstrat
practic, importanţa unei implicări bazate pe valori
creştine solide prin participarea în structurile de
asistenţă socială, instituţii de învăţământ, organizaţii
non-guvernamentale, consiliere creştină, organizaţii
confesionale, sfera politică, organizaţii media şi diferite
afaceri.
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