
Discipline de aprofundare
Rădăcinile creștine ale Europei; Istoria limbii și 
civilizației latine; Catedrale și mănăstiri 
europene; Dimensiunea creștină a instituțiilor 
sociale; Arhitectura sacră; Pelerinaje  europene;  
Credința și rațiunea; Educația europeană: 
Universitatea; Pictura sacră; Biserica și știința; 
Rădăcinile creștine ale regimurilor politice 
europene; Istoria limbii și civilizației românești; 
Sfânta Treime în tradiția creștină.

Discipline de sinteză
Introducere patrimoniu creștin european; Analiza 
textului biblic, Cercetare filologică pe texte 
patristice, Muzica sacră, Etica și deontologia 
academică, Managementul activităților de 
pelerinaj, Istoria limbii și civilizației grecești, 
Cadrul legislativ al protejării patrimoniului 
cultural, Sanctuarele europene. 

Ce cursuri se fac? Cine sunt profesorii?

Titulari:
Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă (Decanul Facultății)

Prof. dr. Daniel Barbu • Prof. dr. Mihaela Voicu

Pr. conf. dr. Lucian Dîncă (Directorul Școlii Doctorale)  
 

 

 Pr. lect. dr. Victor Emilian Dumitrescu  
 Pr. lect. dr. Eduard Giurgi

 
 Pr. lect. dr. Emil Moraru (Prodecan)  

 Pr.
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dr.
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 cercetători  invitați  
Prof.

 
dr.

 
Mircea

 
Franga

  
(Facultatea

 
de

 
Litere)

CS III.
 

dr.
 
Ștefan

 
Colceriu

 
(Academia

 
Română)

Prof.
 
dr.

 
Tereza

 
Sinigalia

 
(București)

 

 Conf.
 

dr.
 

Marcel
 

Costea
 

(Conservator
 

București)    
Prof. ing.  Dan Cautiș  

(Georgettown University   ,  Washington D.C.)

Ce perspective am?

A. Continuarea studiilor
Acest master creează un cadru favorabil studiului 
interdisciplinar al științelor socio-culturale și 
științelor patrimoniului creștin european  în 
următoarele domenii:
 
 

•
 

patrimoniul  și  turismul  cultural
& turism și dezvoltarea regională 

• principii de etică creștină europeană
• relațiile și organizarea instituțiilor europene

După absolvire, se poate continua cu doctoratul în Teo-
logie / Studii religioase sau în domenii înrudite.

B. Debușee profesionale
Absolvenții acestui master pot ocupa funcții în urmă-
toarele domenii:

• turism 
• în instituții culturale europene bisericești 

sau ale Statului

•
 

departamente de resurse umane
•
 

învățământ
•
 

organizații non-guvernamentale• 

Lect. dr. Ștefan Beca

Text

Prof. dr. Liviu Franga (emerit, Fac. de Limbi și Literaturi Străine)



Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică
Str. G-ral Berthelot 19 • 010164 București

Tel./Fax: 021 314 86 10 
E-mail:  secretariat@ftcub.ro
Site internet: www.ftcub.ro

(Facultatea se află  
în curtea Catedralei Sfântul Iosif, în clădirea 
Institutului Teologic Romano-Catolic)

Metrou: Piața Romană

Autobuze: 
Stația Cișmigiu (liniile 122, 126, 137,  

138, 168, 178, 226, 268, 368) 
Stația Bd. Dacia / Cal. Griviței 

(liniile 126, 133, 168, 178, 226, 368) 

Program de masterat al

Facultății de Teologie 
Romano-Catolică

Universitatea din București

Profil: Teologie

Durata studiilor: 2 ani

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul obținut de absolvent:

Master în Patrimoniu 
Creștin European

 

M M X V

Unde suntem? Patrimoniu 
creștin european

 Ce resurse avem?

Bibliotecă
Aceasta cuprinde peste 25 000 volume  
din domeniul teologiei, științelor sociale  
și domeniilor înrudite. 
Fișierul poate fi consultat pe internet.

Capelă
Masteranzii sunt bineveniți în Catedrala Sfân-
tul Iosif și în Capela de la subsolul acesteia, 
unde se celebrează Liturghia pentru studenți.

Auditorium maximum
Masteranzii sunt bineveniți la prelegerile orga-
nizate de Facultate în sala de conferințe de la 
etajul IV.

Activități extracurriculare
Masteranzii au posibilitatea să participe la 
diferite activități ce le lărgesc cadrul formării 
strict profesionale, cum ar fi Lectio divina sau 
acțiuni de voluntariat.




