După Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza
au existat încercări ale unor ierarhi şi ale Sinodului General al
Bisericii Ortodoxe Române de a înfiinţa o facultate de teologie.
Aceste încercări au făcut ca, în cele din urmă, deschiderea
oficială a Facultăţii de Teologie să aibă loc la data de 12
noiembrie 1881. Aceasta avea sediul în clădirea Universităţii,
iar corpul profesoral era format din 7 profesori, care predau
cursurile gratuit pentru aproximativ 50 de studenţi. Din cauza
greutăţii financiare, în anul 1883, cursurile s-au închis, însă
la 4 noiembrie 1884 ele au fost redeschise. Abia în anul 1890,
Legea privind Facultatea de Teologie din Bucureşti, publicată
în Monitorul Oficial, nr. 74, din ziua de marţi 3/15 iulie 1890,
recunoaşte înfiinţarea acestei Facultăţi.
O altă etapă în istoria Facultăţii de Teologie a fost determinată
de noua situaţie politică de după 1948, care a schimbat cadrul
juridic.
Deschiderea oficială a cursurilor noului Institut Teologic a avut
loc la 30 ianuarie 1949. A primit mai întâi ca sediu clădirea
fostului Seminar Central, iar apoi, în octombrie 1949, clădirea
fostei Şcoli normale, de pe strada Sfânta Ecaterina, nr. 2.
Odată cu anul universitar 1991–1992, Institutul a revenit în
Universitate cu statutul de Facultate.

Începând cu anul universitar 2005–2006, structura
învăţământului teologic universitar a fost schimbată conform
cerinţelor aderării României la Comunitatea Europeană şi
potrivit principiilor Chartei de la Bologna. Astfel, studiile au fost
organizate pe un singur domeniu, acela al teologiei ortodoxe
cu patru specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie
Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială şi Artă
Sacră, pe o durată de 3 ani – LICENŢA (exclusiv specializarea
Teologie Ortodoxă Pastorală, care a rămas cu 4 ani de studiu), 2
ani – MASTER şi 3 ani – DOCTORAT.
Protocolul preciza, la Art. 4, că cifra de şcolarizare va fi
stabilită pentru Specializarea de Teologie Pastorală de către
Patriarhia Română, iar pentru dublă Specializare de către
Patriarhie şi Instituţia de Învăţământ superior. De asemenea, se
stipula: „participarea studenţilor teologi la programul liturgic
fixat de Biserică pentru Facultăţiile de Teologie rămâne o
componentă indispensabilă a programului de formare teologică
şi deci, obligatoriu”. Astăzi, Facultatea de Teologie Ortodoxă
funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureşti şi se află sub o
dublă coordonare: a Bisericii Ortodoxe Române şi a Universităţii
din Bucureşti.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în calitate de Arhiepiscop al
Bucureştilor, conduce din punct de vedere bisericesc Facultatea
de Teologie Ortodoxă. Structura de conducere, precum şi cadrele
didactice, funcţionează cu binecuvântarea Preafericirii Sale.
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STUDII

LICENŢĂ
» Teologie Ortodoxă Pastorală
» Teologie Ortodoxă Didactică
» Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
» Artă Sacră
» Muzică bisericească (în curs de acreditare)

MASTERAT

» Arta Sacră în contemporaneitate
» Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
» Doctrină şi cultură creştină
» Exegeză şi ermineutică biblică
» Istorie şi tradiţie creştină
» Pastoraţie şi viaţă liturgică
» Teologia şi misiunea socială a Bisericii
» Turism şi patrimoniu religios
» Managementul economic Şi administrarea unităţilor
bisericeŞti (în curs de acreditare)
» Spiritualitate Şi Ştiinţe medicale (în curs de acreditare)

DOCTORAT
» Teologie

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
» Preoţi sau specialişti în domenii precum: Teologie Ortodoxă
Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă
Asistenţă Socială, Artă Sacră.
» Cei mai buni absolvenţi pot ocupa prin concurs posturi de
asistent în învăţământul superior.
» Absolvenţii specializării Teologie Ortodoxă Pastorală pot fi
hirotoniţi ca preoţi pentru parohii sau pentru capele (în spitale,
azile, unităţi militare, penitenciare) sau se pot axa pe cercetare.
» Absolvenţii specializării Teologie Ortodoxă Didactică se pot
titulariza ca profesori de religie în învăţământul preuniversitar.
» Absolvenţii specializării Teologie Socială pot profesa ca asistenţi
sociali pe lângă parohii, protopopiate şi centre eparhiale,
azile, fundaţii, centre de ocrotire a minorilor etc., aflate sub
patronajul Bisericii şi al unor diverse asociaţii.
» Absolvenţii specializării Artă Sacră pot deveni pictori bisericeşti,
restauratori de biserici sau de icoane.
» Absolvenţii specializării Muzică Bisericească pot deveni psalţi
sau dirijori de cor.
» Absolvenţii programului masteral Management economic
şi administrarea unităţilor bisericești dobândesc cunoştinţe
privind administrarea parohială, contabilitate, precum şi
cunoştinţe în implementarea proiectelor europene.

» NUMĂR DE CADRE DIDACTICE TITULARE: 54
» NUMĂR DE STUDENŢI: 1039

