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Admitere 2022 

Masterat în Patrimoniu creștin european 
 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București, înființată în 1991, pregătește profesori de 

religie pentru învățământul gimnazial și liceal, cercetători în domeniul teologiei și asistenți sociali. 

Programul de masterat în Patrimoniu creștin european are durata de 2 ani, învățământ cu frecvență, 

în domeniul de masterat Teologie. 

Debușee profesionale: 
Ghid pentru pelerinaje religioase și culturale, consultant științific în domeniul patrimoniului creștin 

național și european. 

Cazare 
Studenții beneficiază de cazare în căminele Universității din București. 

Burse de studiu 
Studenții pot beneficia, după caz, de burse de performanță, de merit, sociale și ocazionale, în funcție 

de bugetul alocat și de Regulamentul Universității. 

Bibliotecă 
Aceasta cuprinde peste 25 000 volume din domeniul teologiei, științelor sociale și domeniilor 

înrudite. Fișierul poate fi consultat pe internet. 

Capelă 
Studenții sunt bineveniți în Catedrala Sfântul Iosif și în Capela de la subsolul acesteia, unde se 

celebrează Liturghia pentru studenți. 

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

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

 

Facultatea se află în curtea Catedralei Sfântul Iosif 

Metrou: Piața Romană 

 

Autobuze: 

Stația Cișmigiu de pe Str. Știrbei Vodă (liniile 122, 137, 168, 178, 226, 368) 

Stația Biblioteca Academiei Române (liniile 133, 168, 226) 

Stația Cal. Griviței de pe Str. Budișteanu (liniile 178, 368) 

mailto:secretariat@ftcub.unibuc.ro


 

 

Profesori titulari: 
 
Pr. prof. univ. dr. habil. Wilhelm Dancă, conducător de doctorate 

Fides et ratio  

 

Conf. dr. Gabriela Blebea-Nicolae 

Etică și integritate academică 

 

Pr. conf. dr. habil. Lucian Dîncă AA, conducător de doctorate 

Catedrale și mănăstiri europene • Sfânta Treime în învățătura conciliilor ecumenice 

 

Pr. lect. dr. Eduard Giurgi 

Cadrul legislativ al protejării patrimoniului cultural 

 

Pr. lect. dr. Emil Moraru 

Primatul carității în viața morală 

 

Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban 

Antropologie iudeo-creștină • Sanctuare europene 

Profesori asociați: 
 

Prof. univ. dr. habil. Daniel Barbu, conducător de doctorate 

Teologia politică a sistemelor de guvernare 

 

Prof. univ. dr. habil. Liviu Franga, conducător de doctorate 

Istoria limbii și civilizației latine 

 

Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia / Ileana Bîrsan 

Arhitectura sacră • Pictura sacră 

 

Prof. univ. dr. Mihaela Voicu 

Educația europeană: universitatea • Pelerinaje europene 

 

Conf. dr. Marcel Octav Costea 

Muzica sacră 

 

Pr. lect. dr. Eugen Răchiteanu 

Managementul activităților de pelerinaj • Managementul patrimoniului cultural • Practică de 

specialitate 

 

C.S. III dr. Ștefan Colceriu 
Istoria limbii și civilizației grecești • Istoria limbii și civilizației românești 

 

Dan Cautis 

Biserica și știința 
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