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Programele FTB
PROGRAMUL DE LICENŢĂ ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Programul oferă 25 de locuri finanţate de la buget,  
iar absolvenţii pot lucra ca asistenţi sociali,  

dar şi ca administratori în sistemul de asistenţă socială, 
în ONG-uri şi în programe de caritate.

PROGRAMUL DE MASTERAT ÎN TEOLOGIE

Programul oferă 20 de locuri finanţate de la buget,
este interdisciplinar şi îşi propune aprofundarea 

cunoştinţelor teologice.

FORMARE

TRANSFORMARE

BINECUVÂNTARE

Înscriere şi admitere
PROGRAMUL DE LICENŢĂ

Înscrierea este în două sesiuni: sesiunea de vară, între 
11-18 iulie, şi sesiunea de toamnă 3-11 septembrie. 
Examenul de admitere este între 20-25 iulie şi 14-19 
septembrie.

PROGRAMUL DE MASTER

Înscrierea este într-o singură sesiune, între  
14-19 septembrie, iar examenul de admitere între  
14-19 septembrie.



Cultură modernă - în special cea Europeană 
şi Americană care ne-a marcat cel mai mult 
- este rezultatul includerii valorilor morale şi 
spirituale creştine în experienţa societăţii şi în 
cunoaşterea ştiinţifică.

Credinţa, în general, a rămas un factor 
motivator important pentru societatea umană, 
iar credinţa creştină în particular, credem că 
poate contribui la dialogul între diferite culturi 
şi la promovarea respectului şi a păcii pentru a 
crea o societate mai bună.

O comunitate

ANGAJATĂ,
o comunitate

DEVOTATĂ!
Mărturia creştină este o mărturie a vieţii trăite în 
comunitate. Facultatea de Teologie Baptistă doreşte 
să fie în permanenţă o mărturie a implicării în viaţa 
socială prin dezvoltarea de programe interdisciplinare 
care să îi motiveze pe studenţi la avansarea valorilor 
creştine şi a binelui comun. De aceea, programele 
noastre sunt interesante, diverse şi practice, prin 
a combina viaţa spirituală (teologia) cu cea socială 
(asistenţa socială).

Absolvenţii Facultăţii de Teologie Baptistă au 
demonstrat practic, de-a lungul timpului, importanţa 
unei implicări bazate pe valori creştine solide prin 
participarea în structurile de asistenţă socială, instituţii 
de învăţământ, organizaţii non-guvernamentale, 
consiliere creştină, organizaţii confesionale, sfera 
politică, organizaţii media şi diferite afaceri.

Credinţă şi valori!

De ce la Facultatea de Teologie Baptistă?

Vino să ştii... vino să fii... vino să faci!

Theos logos


