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CRITERIILE ȘI CONȚINUTUL PROBELOR PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN ANUL 2022,  

LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT,  

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 

 

 

 

CALENDARUL PROBELOR DE CONCURS 

 

25 Iulie, 2022, ora 900, sala AS011, Proba de evaluare a proiectului de cercetare 

pentru candidații la masteratul de Spiritualitate Ortodoxă și Asistență socială 

 
 

CRITERII DE ADMITERE 
 

Domeniul de  

masterat 
Programul de studii Criterii de admitere 

Istorie 

Geopolitică și 

interferențe sociale și 

culturale est-europene 

(interdisciplinar cu 

domeniile: Filosofie, 

Sociologie) 

Concurs pe bază de dosar. Media finală de 

admitere se calculează din: 

• 50% media generală obţinută în urma 
susţinerii examenului de licenţă; 

• 50% media generală (aritmetică) de 
promovare a studiilor de licenţă. 

Teologie 
Spiritualitatea ortodoxă 

şi asistenţă socială 

• 60 % media generală obţinută în urma 
susţinerii examenului de licenţă; 

• 40 % nota obţinută în urma susţinerii 
orale a Proiectului de cercetare a 

candidatului3. 
 

3Pentru programul de studii SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, proiectul 

de cercetare va fi structurat astfel: 

- Titlul proiectului; 

- Obiectivul major al proiectului; 

- Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de 

cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicaţii şi implicaţii posibile, 

bibliografie. 

Evaluarea proiectului are în vedere calitatea obiectivelor sus menţionate. 
 

Tematică recomandată: 
- Hotărârile Sinoadelor Ecumenice şi actualitatea lor. 
- Familia creştină, în actualitate: şanse, riscuri, provocări. 
- Principii de educaţie creştină în gândirea teologică şi operele Sfinţilor Părinţi. 
- Filantropia creştină - Evanghelia aplicată în viaţa  Bisericii. Principii ale filantropiei 

creştine, în gândirea teologică şi lucrarea socială ale Sfinţilor Părinţi. 
- Provocări ale lumii contemporane la adresa integrităţii şi identităţii persoanei umane şi 

răspunsurile Bisericii. 
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- Zona Dunării de Jos – vatră de cultură şi spiritualitate. Oportunităţi de cercetare în 
domeniile: istorie, cultură, misiune creștină, patrimoniu sacru, tradiţii creştine, obiceiuri 
şi folclor local. 

- Zona Dunării de Jos în contextul plurireligios şi multiconfesional - misionar actual, 
naţional şi european. 

- Privire specială asupra lucrării social-filantropice din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în 
actualitate (perioada 2000-2022). 

- Lucrarea filantropică din Biserica Ortodoxă Română (perioada 2012-2022), conform 
datelor oficiale din publicaţiile anuale ale Patriarhiei Române. 

 
Bibliografie: 
- Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol.1-3), E.I.B.M.O., 

Bucureşti, 1996; 
- Idem, Spiritualitate Ortodoxă. Ascetica și Mistica,  E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; 
- Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (vol.1-3), Editura Sofia, 

Bucureşti, 2000; 
- Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 

2002; 
- Colectiv, Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 

Galaţi, 2005; 
- Colectiv, Biserică. Misiune. Slujire. (vol. 1-22), Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 

2000 - 2022; 
- Doru Buzducea, Sisteme moderne de asistenţă socială. Tendinţe globale şi practici locale, 

Polirom, Iaşi, 2009; 
- Septimiu Chelcea, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, 

Editura Economică, Bucureşti, 2007; 
- George Neamţu (coord.), Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 2003.  

 

Precizări privind Metodologia  de înscriere la concursul de admitere la programele de 

studii Teologie ortodoxă asistenţă socială, Artă sacră, Spiritualitate ortodoxă şi asistenţă 

socială, sesiunile iulie - septembrie 2022: în baza protocolului încheiat între Patriarhia 

Română și Ministerul Educației Naționale din 29.05.2014 şi având în vedere legislaţia în 

vigoare, înscrierea candidaților la concursul de admitere licență/ masterat, se face în baza 

unui dosar, care va cuprinde pe lângă documentele solicitate şi:  

- Certificatul de Botez, 

- recomandarea preotului paroh din parohia pe raza căreia locuieşte candidatul, 

- documentul cu Binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, acordată fiilor 

duhovnicești din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos. În cazul candidaţilor care provin din 

alte Eparhii, aceștia vor prezenta atât documentul cu Binecuvântarea Chiriarhului lor, cât 

și pe cel similar obţinut de la Arhiepiscopia Dunării de Jos.  

Decan, 
        Prof.dr. Arthur - Viorel TULUȘ 


