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„A lua decizia cu privire la viitorul tău presupune curaj. Vreau să îţi prezint câteva motive
pentru care Facultatea de Teologie Baptistă ar putea fi facultatea potrivită pentru tine.
Beneficiezi de dublă specializare, atât în domeniul Asistenţei Sociale, cât și în domeniul
Teologiei. Ai oportunitatea de a contribui la consolidarea sistemului de asistenţă socială,
atât în sistemul public, cât și în cel privat. În plus, ai posibilitatea de a lucra cu oamenii în
diferite contexte sociale. Acest lucru presupune curaj. Dacă vrei mai mult decât a avea un loc
de muncă, atunci Facultatea de Teologie Baptistă este facultatea potrivită pentru tine! Vei
primi instruire ca să obţii ce dorești: curaj și schimbare!” [Florina, studentă]

Oportunităţi pentru studenţi
burse
•
•
•
•

Burse pentru performanţa știinţifică
Burse de performanţă Meritul Olimpic
Burse de merit
Burse de studiu pentru studenţii cu
domiciliul în mediul rural
• Burse sociale și sociale ocazionale
• Burse speciale acordate studenţilor
cu rezultate remarcabile în activităţi
culturale sau sportive
• Burse speciale pentru activităţi
extracurriculare

cazare
• Locuri de cazare în căminele
Universităţii din București

biblioteci
• Biblioteca Facultăţii de Teologie Baptistă
• Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

facilităţi sportive
„Unde?”
• Sala de Sport din clădirea Facultăţii de Drept
• Sala de Sport „Pitar Moș” din clădirea Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
• Sala de Sport „Cămin Gaudeamus” din clădirea Facultăţii de Sociologie și 		
Asistenţă Socială
• Baza sportivă a Departamentului de Educaţie Fizică și Sport
• Sala de Sport „Măgurele” din clădirea Facultăţii de Fizică

Oportunităţi pentru studenţi
centre de cercetare
• Centrul de cercetare, credinţă și cultură

mobilităţi internaţionale
• Burse Erasmus+, program al Comisiei Europene
• Consorţiul CIVIS

parteneri
• Institutul Teologic Baptist din București (ITBB)
• Divita Gratiae, Chișinău
• Regent’s Park College, University of Oxford
• TCMI International Institute (TCMII), Indiana
• Evangelische Theologische Faculteit, (etf ), Leuven
• IBTS Centre ( IBTS-C), Amsterdam
• Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Tallinn
• Fundaţia Providenţa, București

asociaţii studenţești
• Asociaţia Studenţilor din Universitatea din București (ASUB)

Oferta
educaţională
LICENŢĂ

Teologie Baptistă-Asistenţă Socială

Oferta
educaţională
MASTERAT

Teologie Baptistă

Oferta
educaţională
DOCTORAT

Școala Doctorală Teologie
și Studii Religioase
•
•
•
•
•
•

Teologie fundamentală
Teologie dogmatică
Teologie morală
Teologie aplicată
Ecleziologie și etnografie
Teologie practică

ADMITEREA la Facultatea de Teologie Baptistă
Selecţie
Concurs de dosare:

Licenţă

40% media de la
Bacalaureat
+

Interviu

Masterat

60% nota eseu
motivaţional

Pentru detalii privind numărul de locuri și perioada de înscriere, vezi admitere.unibuc.ro, precum și ftb.unibuc.ro.

Oportunităţi
de carieră

• preoţi
• asistenţi sociali
• profesori
• cercetători

„Numele meu e Georgiana și îţi voi prezenta câteva motive pentru care care te-aș încuraja din
toată inima să alegi Facultatea de Teologie Baptistă. Aici vei găsi un climat în care primează
valorile și principiile creștine și care este totodată flexibil și deschis schimbării. Deși noi,
studenţii, provenim din diverse denominaţiuni creștine, întotdeauna am găsit o cale să
discutăm între noi cu respect, iar la cursuri s-a creat mereu un context al armoniei. Profesorii
ne pun la dispoziţie nu doar cursurile dumnealor, ci se asigură că aduc la seminare și invitaţi
din afara facultăţii, încurajându-ne să ne implicăm în proiecte de echipă, dar și să participăm
la conferinţe și traininguri în afară. În plus, mi-a plăcut întotdeauna că aceștia s-au implicat și
la nivel personal în vieţile noastre și am simţit că le pasă de noi ca oameni.” [Georgiana]

admitere.unibuc.ro
ftb.unibuc.ro
facebook.com/ftb.unibuc
Str. Berzei nr. 29, 010521 București, România
E-mail: secretariat@ftb.unibuc.ro
Tel.: (+40) 21 314 35 56; (+40) 21 314 76 41
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