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Învăţământ preuniversitar
Nivel

Post/Catedră
(Disciplina
principală
de încadrare)

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar
Domeniul
fundamental

Domeniul
pentru studiile
universitare de
licenţă

Specializarea din
cadrul domeniului
pentru studiile
universitare de licenţă

Domeniul de
licenţă

1. Religie ortodoxă
Învăţământ
liceal/
Învăţământ
profesional/
Anul de
completare

2. Discipline
teologice de
specialitate
(teologie ortodoxă)

Teologie ortodoxă
pastorală

Teologie ortodoxă
didactică

Teologie ortodoxă
socială
Teologie ortodoxă
asistenţă socială
TEOLOGIE

TEOLOGIE
ORTODOXĂ

Artă sacră

Studii religioase

TEOLOGIE

Nivelul de
studii

Programul de studii de master acreditat
1. Apologetică şi duhovnicie
2. Artă sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale
3. Artă sacră în contemporaneitate
4. Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox
5. Comunicarea socială a bisericii
6. Consiliere pastorală
7. Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate
8. Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă
9. Doctrină, ştiinţă, misiune
10. Doctrină şi cultură creştină
11. Ecumenism
12. Exegeză şi ermineutică
13. Educaţie religioasă creştin-ortodoxă
14. Exegeză şi ermineutică biblică
15. Hermeneutică şi teologie biblică
16. Imnologie bizantină şi canto liturgic
17. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei
18. Istoria şi filosofia religiilor
19. Istorie bisericească şi gândire creştină
20. Istorie şi spiritualitate filocalică
21. Istorie şi interconfesionalism
22. Istorie şi tradiţie creştină
23. Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche
24. Misiune şi pastoraţie
25. Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
26. Management de caz în asistenţă socială
27. Managementul turismului religios
28. Ortodoxie românească şi viaţă liturgică
29. Pastoraţie şi duhovnicie
30. Pastoraţie şi viaţă liturgică
31. Patrimoniu cultural
32. Religie şi cultură
33. Religie, cultură, societate
34. Studii de teologie pastorală şi misiune
35. Studii de teologie pastorală şi misiune creştină
36. Studii teologico – lingvistice
37. Studii teologico – istorice
38. Studii religioase şi educaţie creştină
39. Studii religioase şi juridico – canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică,
creştină şi islamică)
40. Teologie biblică
41. Teologie creştină şi spiritualitate europeană
42. Teologie comparată
43. Teologie istorică
44. Teologie pastorală aplicată
45. Teologie pastorală şi misiune
46. Teologie practică
47. Teologie practică şi pastoral - misionară
48. Teologie sistematică
49. Teologie sistematică în context contemporan
50. Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
51. Teologie sistematică şi practică
52. Teologie şi proiect social
53. Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare
54. Viaţa bisericii-istorie şi actualitate
55. Viaţă creştină în contextul integrării europene

Studii
universitare
de masterat

Programa probă de
concurs

RELIGIE
ORTODOXĂ
x

(programa aprobată
prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)

