
 

 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „DUMITRU STĂNILOAE” 

 

 

ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER   

sesiunea septembrie 2017 

 

  În anul universitar 2017-2018, la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” 

din Iaşi, se vor organiza cursuri universitare de MASTER, cu durata de 4 (patru) semestre, 

pentru următoarele direcţii de specializare1: 

 

1. Teoria şi practica formării religioase 

- 8 locuri buget   

- 18 locuri cu taxă    

2. Familia creștină contemporană 

- 14 locuri cu taxă    

3. Misiune și slujire pastorală 
- 9 locuri cu taxă    

4. Comunicare și consiliere psihologică și spirituală 
- 11 locuri buget   

- 17 locuri cu taxă    

5. Artă sacră în patrimoniul cultural 
- 5 locuri buget   

- 18 locuri cu taxă    

 

Locuri pentru români de pretutindeni: 
- 1 loc buget români de pretutindeni (cu bursă)     

- 7 locuri buget români de pretutindeni (fără bursă) 

- 1 loc români de pretutindeni (cu taxă)                  

- 5 locuri cetăţeni străini, alţii decât UE și etnici români 

 

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru MASTER absolvenţii cu diplomă de 

licenţă. 

 

                                                
1 Dacă vor fi candidaţi, locurile cu taxă se pot suplimenta. În cazul în care o direcţie de specializare 

nu întruneşte numărul de cursanţi necesar demarării activităţii didactice, candidaţii vor fi redistribuiţi cu 

locurile ocupate – buget sau taxă, la o altă direcţie de specializare, conform opţiunilor exprimate.  



 

 

 

Datele de desfăşurare  

a concursului de admitere pentru MASTER - sesiunea septembrie 2017 

 7-9 septembrie 2017 – înscrierea candidaţilor 

 11 septembrie 2017 – orele 0900 -  Proba orală – interviu susţinut în limba de predare a 

programului, selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

sesiunea septembrie 2017 

 

 

Pentru toate direcţiile de specializare,  

media de admitere se calculează astfel: 

 

- 60% media obţinută la examenul de licenţă; 

- 40% nota la interviu, susţinut în limba de predare a programului (proba orală).  

  

DEPARTAJAREA candidaţilor care au aceeaşi medie de admitere se face în funcţie 

de media generală ECTS a anilor de studii de licenţă. 

 

 

TAXE 

Taxa de înscriere la concursul de admitere1 (se achită la oficiile BRD în contul : 

RO68BRDE240SV89534452400, cod: 28):   

250 RON  

Taxa de şcolarizare (pentru studii universitare de MASTER):  

  3000 RON/an universitar 2017-2018. 

 

                                                
1 Pentru fiecare din dosarele suplimentare depuse, cadidaţii vor achita 50% din taxa de înscriere. 

 



 

 

 

 

TEMATICA  

studii universitare de master 

Proba orală – Interviu 

 Interviul va consta într-o discuţie liberă privind obiectivele urmărite prin 

parcurgerea programului de master, cu referire la tematica și bibliografia afișate. 

Durata acestuia este de maximum 20 min. 

 

 
1. Teoria şi practica formării religioase 

Tematică: 

1. Educaţia religioasă, fundament al procesului educativ în viaţa creștinilor, astăzi. 

2. Cultura românească, formatoare de caractere mărturisitoare și de afirmare a identităţii naţionale. 

 

Bibliografie: 

1. Constantin Cucoș, Educaţia religioasă, repere teologice și metodice, Editura Polirom, Iași, 1999. 

2. Carmen-Maria Bolocan, Dimensiunea spirituală şi martirică în viaţa şi opera unor mari 

personalităţi româneşti - încercare de sinteză, Editura Astra Museum, Sibiu, 2013. 

 

2. Familia creștină contemporană: 

Tematică: 

1. Provocări la adresa familiei contemporane. 

2. Soluții duhovnicești pentru îmbunătățirea vieții de familie. 

  

Bibliografie: 

1. Familia creștină, azi, Editura Trinitas, Iași, 1995.  

2. Pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu, Familia contemporană, între ideal și criză, Editura Doxologia,  

Iași, 2011.  

 

3. Misiune și slujire pastorală 

Tematică: 

1. Demnitatea preoţiei în gândirea Sfinţilor Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz.  

2. Slujirea și responsabilitatea preotului după Sf. Nectarie de Eghina. 

 

Bibliografie: 

1. Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoție, Ed. 

Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998. 

2. Sf. Nectarie de Eghina, Despre preoție, Ed. Sophia, București, 2008. 

 



 

 

4. Comunicare și consiliere psihologică și spirituală 

Tematica: 

1. Comunicarea mesajului creștin în lumea de azi. 

2. Ortodoxia și mijloacele sale de consiliere și terapie spirituală. 

 

Bibliografie: 

1. Pr. Nicolae Dascălu, Parabola făcliei aprinse. Comunicarea religioasă în era informaţională, Ed. 

Basilica, București, 2012. 

2. Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia Ortodoxă – Știinţa Sfinţilor Părinţi, Ed. Învierea, 

Timișoara, 1998. 

 

5. Artă sacră în patrimoniul cultural 

Tematică: 

1. Arta medievală (sec. al V-lea – sec. al XV-lea) – Arta bizantină; Arta romanică; Arta gotică; 

Arta islamică; Arta miniaturilor şi ornamentelor – motivaţii şi reflectări spirituale, 

caracteristici şi modificări, locaţii şi realizări artistice, specificuri şi polarizări. 

2. Arta secolelor XV-XVIII și XIX-XX –  Renaștere în Europa şi  Manierism; Baroc; Clasicism / 

Neoclasicism; Eclectism (Gaudi); Noi experimentări (Le Corbusier) – asemănări şi 

deosebiri, artişti şi opere, laicizări progresive în artă. 

  

Bibliografie selectivă  

(se aleg doar aspecte, autori și realizări cu specific religios) 

1. Buchholz, Elke Linda; Bühler, Gerhard, Arta. Istoria vizuală a artelor plastice, Ed. Litera 

Internaţional, Bucureşti, 2008. 

2. Debicki, Jacek; Favre, Jean-François; Grünewald, Dietrich; Pimentel, Antonio Filipe, Istoria 

artei – pictură, sculptură, arhitectură, Grupul editorial RAO, Enciclopedia RAO, Bucureşti, 

1998.    

3. Florea, V.; Székely, Gh., Dicţionar universal de artă plastică +CD, Ed. Litera Internaţional, 

Bucureşti-Chişinău, 2011 (reeditare la Mică enciclopedie de artă universală, de la origini până în 

anul 1950, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001). 

4. Mason, A.; Spike, T. John, Arta occidentală – din preistorie până în sec. al XXI-lea, Ed. Corint, 

Bucureşti, 2010. 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Arta_medieval.C4.83.28500-1500.29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Arta_preromanic.C4.83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Arta_preromanic.C4.83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Arta_gotic.C4.83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Arta_renascentist.C4.83_.28secolele_XIV-XVII.29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Rena.C8.99terea_european.C4.83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Manierismul
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Barocul
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_artei#Clasicismul
http://sec.al/


 

 

 

ACTELE 

necesare pentru înscriere la concursul de admitere – studii universitare de MASTER 

sesiunea septembrie 2017 

 

 

 dosar plic;  

 certificatul de naştere (în original şi copie); 

 carte de identitate (în original şi copie); 

 certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este 

cazul) (în original şi copie);  

 fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere); 

 diploma de bacalaureat obţinută în România (în original şi copie) sau ATESTAT de 

echivalare emis de C.N.R.E.D.  

 foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original şi copie);  

 diploma de licenţă  obţinută în România (ori echivalenta acesteia) (în original şi copie) 

sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.  

 suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă (în original şi copie); 

 certificat sau adeverinţă de botez (în original şi copie); 

 binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul (apartenenţa 

este dată în funcţie de domiciliul stabil  al candidatului. Candidatul se va adresa 

sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective1 (se obţine personal);  

 recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. Preoţii 

vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la 

stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului; 

 adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să se menţioneze starea de 

sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, 

dacă este cazul);  

 4 fotografii 3 / 4; 

 chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere ; 

 în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte 

numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat 

de bursă, dacă este cazul. 

 

Pentru mai multe informaţii: www.teologie.uaic.ro 

 

                                                
1 În vederea obţinerii binecuvântării preoţii şi monahii vor îndeplini condiţiile impuse de Centrele 

Eparhiale de care aparţin. 

http://www.teologie.uaic.ro/



