
Discipline de aprofundare
Metode diacronice de analiză biblică, Teoriile 
comunicării și Magisteriul Bisericii, Revelație, 
credință și cultură, Antropologie religioasă, Isus 
Cristos, Unicul Mântuitor, Etica creștină și mass-
media, Comunicarea interumană, Evanghelizare 
prin mass-media, Comunicare instituțională 
eclezială, Limbajul simbolic creștin, Comunicarea 
și procesele culturale

Discipline de sinteză
Analiza textului biblic, Cercetare filologică pe texte 
patristice, Tehnici de comunicare (Limbajul jurna-
listic, Limbajul radiofonic, Limbajul de televiziune/
cinema, Limbajul de publicitate), Etica și deonto-
logia comunicațiilor sociale, Dimensiunile comu-
nicării sociale: de la „parteneriat“ la „globalizare“; 
etica libertăților și obligațiilor, Filosofia comunică-
rii, Comunicarea prin tăcere și comunicarea prin 
zgomot, Teologia și comunicarea, Comunicarea 
adevărurilor revelate

Ce cursuri se fac? Cine sunt profesorii?

Titulari:
Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă (Decan)
Pr. lect. dr. Emil Moraru (Prodecan)

Prof. dr. Violeta Barbu • Prof. dr. Mihaela Voicu

Conf. dr. Elena Beca • Conf. dr. Gabriela Blebea Nicolae
Conf. dr. Wilhelm Tauwinkl

Pr. lect. dr. Lucian Dîncă, AA • Pr. lect. dr. Victor 
Emilian Dumitrescu • Pr. lect. dr. Tarciziu Hristofor 
Șerban • Sr. lect. dr. Cristiana Mareș, CJ 

Lect. dr. Marta-Elise Andro 
Lect. dr. Ștefan Cristian Beca • Lect. dr. Ioana Iliescu

Sr. asist. dr. Daniela Ionela Mare, CJ

Profesori și cercetători invitați 
Pr. dr. Adrian Dancă (Radio Vatican) • Pr. dr. Francisc 
Doboș • Pr. dr. Eduard Giurgi (București)  
Pr. dr. Michel Kubler, AA (Centrul „Sf. Petru și Andrei“) 
Pr. Florin Silaghi, SJ • Pr. dr. Marius Taloș, SJ 
Pr. dr. Francisc Ungureanu (București)
Prof. dr. Virgil Nemoianu 

(Universitatea Catolică a Americii, Washington)

Ce perspective am?

A. Continuarea studiilor
Acest master creează un cadru favorabil studiului 
interdisciplinar al științelor socio-umane și științelor 
comunicării religioase în următoarele domenii:

• sociologia și antropologia comunicării
• metode de cercetare și de analiză a discursului 

social și biblic
• practici de comunicare interdisciplinară în 

mass-media
• principii de etică creștină
• consiliere psihopedagogică și spirituală

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:

• mass-media
• în instituții centrale ale statului și ale bisericii 

(Parlament, Președinție, Guvern)
• departamente de resurse umane
• învățământ
• organizații non-guvernamentale
• studii de piață și marketing



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 Comunicare biblică 
și eclesială

M M X I V

Unde suntem? Comunicare  
biblică și eclesialăCe 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.


