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STUDII UNIVERSITARE 
DE LICENȚĂ

Domeniul de studii: Teologie
Programul de studii: Teologie ortodoxă  
asistență socială

Criterii de selecție: 
1. Interviu motivațional evaluat cu admis/

respins: verificarea aptitudinilor socio-
umane și a cunoștințelor de Teologie 
Dogmatică Ortodoxă; 

2. Media la bacalaureat: 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la proba scrisă la 

examenul de bacalaureat, disciplina 
Limba și literatura română; 

2. Media anilor de studii din perioada 
liceului.

Domeniul de studii: Teologie
Programul de studii: Teologie ortodoxă 
didactică

Criterii de selecție: 
1. Interviu motivațional evaluat cu admis/

respins: verificarea aptitudinilor socio-
umane și a cunoștințelor de Teologie 
Dogmatică Ortodoxă; 

2. Media la bacalaureat: 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la proba scrisă la 

examenul de bacalaureat, disciplina 
Limba și literatura română; 

2. Media anilor de studii din perioada 
liceului.

 Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că 
bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi 
i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Tradiția teologică 
tomitană este continuată astăzi în acest spațiu de Facultatea de Teologie, singura instituție 
de învățământ teologic superior din Dobrogea și, în același timp, cea mai importantă din 
zona de Sud-Est a României.

 Facultatea de Teologie are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, 
dezvoltarea învăţământului post-universitar în domeniul teologiei, vizând formarea de 
specialişti interdisciplinari (teologie, comunicare, teorii ale culturii, asistență socială, turism, 
artă).

 Facultatea asigură absolvenților competențe ce le permit integrarea în spațiul muncii 
atât ca preoţi, profesori şi cercetători în domeniu, dar și ca asistenți sociali în sistemul 
social al BOR și de stat, ghizi și organizatori de pelerinaje, buni manageri în organizarea şi 
oferirea serviciilor de cazare în așezămintele religioase ortodoxe.

Domeniul de studii: Teologie
Programul de studii: Teologie ortodoxă 
pastorală 

Criterii de selecție: 
1. Interviu motivațional (admis/respins): 

verificarea aptitudinilor socio-
umane, a aptitudinilor muzicale și a 
cunoștințelor de Teologie Dogmatică  
Ortodoxă;

2. Media la bacalaureat: 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la proba scrisă la 

examenul de bacalaureat, disciplina 
Limba și literatura română; 

2. Media anilor de studii din perioada 
liceului.

Domeniul de studii: Muzică
Programul de studii: Muzică religioasă 

Criterii de selecție: 
1. Interviu motivațional (admis/respins): 

verificarea aptitudinilor socio-umane, 
a cunoștințelor și aptitudinilor 
muzicale; 

2. Media la bacalaureat: 100%.

Criterii de departajare: 
1. Nota obţinută la proba scrisă la 

examenul de bacalaureat, disciplina 
Limba și literatura română; 

2. Media anilor de studii din perioada 
liceului.



STUDII UNIVERSITARE 
DE MASTER

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Exegeză biblică  

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea 

cunoștințelor specifice domeniului: 
50%;

2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului 

de licență la proba de prezentare și 
susținere a lucrării de licență; 

2. Nota obținută în cadrul examenului 
de licență la proba de evaluare a 
cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate; 

3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: 
Managementul turismului religios

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea 

cunoștințelor specifice domeniului: 
50%;

2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului 

de licență la proba de prezentare și 
susținere a lucrării de licență; 

2. Nota obținută în cadrul examenului 

de licență la proba de evaluare a 
cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate; 

3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Pastorație și viață 
liturgică

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea 

cunoștințelor specifice domeniului: 
50%;

2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului 

de licență la proba de prezentare și 
susținere a lucrării de licență; 

2. Nota obținută în cadrul examenului 
de licență la proba de evaluare a 
cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate; 

3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Teologie - Studii 
juridico-canonice ale celor trei religii 
monoteiste (mozaică, creștină și islamică)

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea 

cunoștințelor specifice domeniului: 
50%;

2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului 

de licență la proba de prezentare și 
susținere a lucrării de licență; 

2. Nota obținută în cadrul examenului 
de licență la proba de evaluare a 
cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate; 

3. Media anilor de studii de licență.

Domeniul de studii: Teologie 
Programul de studii: Teologie ortodoxă. 
Strategii de comunicare

Criterii de selecție: 
1. Probă orală privind testarea 

cunoștințelor specifice domeniului: 
50%;

2. Media la licență: 50% .

Criterii de departajare: 
1. Nota obținută în cadrul examenului 

de licență la proba de prezentare și 
susținere a lucrării de licență; 

2. Nota obținută în cadrul examenului 
de licență la proba de evaluare a 
cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate; 

3. Media anilor de studii de licență.



BAZA MATERIALĂ
 Facultatea de Teologie dispune de săli de clasă, amfiteatre, laboratoare și alte 
spații dedicate demersului didactic universitar, în spirit comunitar academic împreună cu 
celelalte facultăți ale Universității Ovidius din Constanța.
 
 Biblioteca, în dimensiunile ei universale, dar și specifice domeniului, capela 
universitară ca atelier destinat practicii liturgice dar și formării spirituale a viitorilor 
absolvenți ai programelor de studii teologice (Biserica „Sfinții patru Martiri de la Niculițel” 
din Constanța), spațiile de cazare constituie tot atâtea repere esențiale ale învățământului 
teologic tomitan.

• Centrul de Cercetare în dialogul dintre ştiinţã şi teologie; 
• Centrul de studii şi cercetări religioase şi juridico-canonice al celor trei religii monoteiste 

(mozaică, creştină şi islamică) (C.R.M.);
• Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor. 

CENTRE DE CERCETARE 

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
• Asociaţia studenţilor şi absolvenţilor teologi din Universitatea „Ovidius” din Constanţa 

(A.S.A.T.)
• ASCOR – filiala Constanța

 Universitatea Ovidius din Constanța și Facultatea de Teologie          
mi-au oferit posibilitatea să mă dezvolt din punct de vedere profesional 
și cultural.
 Sunt unul din absolvenții primei promoții de Teologie Pastorală, 
promoție care anul acesta împlinește 20 de ani de la absolvire.

NICOLAE POPESCU 
Preot, Asistent universitar, Arhiepiscopia Tomisului, 
Universitatea Ovidius din Constanța

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolvent al specializării Teologie Pastorală, promoția 2001

ȘTEFAN MINDEA
Medic neurochirurg, Preot, ANSI, Arhiepiscopia Tomisului
Absolvent al specializării Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2017

 Despre Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidius 
din Constanța, pe care am absolvit-o cu brio, o singură afirmație, 
parafrazând un gânditor creștin celebru: nu aș fi căutat Teologia, dacă 
nu aș fi găsit-o. 



 Timpul petrecut în anii de studii de licență, masterat și doctorat 
la Facultatea de Teologie și la Școala Doctorală din cadrul Universității 
Ovidius din Constanța reprezintă pentru mine etapa de formare decisivă 
în deprinderea competențelor necesare ca teolog, cercetător și membru 
al societății.  
 Competența cadrelor didactice, paleta largă de discipline opționale 
și facultative (de profil, limbi moderne, tehnoredactare computerizată), 
colaborarea strânsă cu instituția Bisericii și accesul la bibliotecile, arhiva și 
centrele socio culturale ale locașurilor de cult sunt elemente care au făcut 
ca alegerea acestei facultăți să fie una dintre cele mai bune. 

 Poziția specială a Universității Ovidius din Constanța la Marea Neagră mi-a oferit 
oportunitatea de a avea contacte cu studenți de pe întreg mapamondul ceea ce mi-a permis 
să cunosc în mod direct tradiții culturale diverse și să leg prietenii de durată cu tineri de alte 
naționalități în vederea unor colaborări ulterioare. 
 Recomand cu deplină convingere această oază de cultură și de armonie inter-etnică, 
oricărui tânăr absolvent de liceu și oricărui căutător al adevărului.

IONUȚ CHIRCALAN 
Asist. univ. dr. - Facultatea de Teologie, UOC

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolvent al specializării Teologie ortodoxă pastorală, promoția 2008

 Facultatea de Teologie din cadrul Universității Ovidius din 
Constanța, prin personalul didactic calificat, a avut meritul de a-mi 
insufla dragostea pentru studiu, nu numai la nivel teoretic, ci și practic. 
 Erudiția profesorilor m-a determinat să-mi doresc să studiez 
intens, căci cunoașterea, îmbinată cu aplicarea informațiilor dobândite, 
reprezintă cheia succesului.

GEORGE DANIEL PETROV 
Arhiepiscopia Tomisului, Facultatea de Teologie - UOC, 
Fundația Academia Tomitana
Absolvent al specializării Teologie Pastorală, promoția 2011

ABSOLVENȚI DE SUCCES 



PARTENERI DIN MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

1.  ARHIEPISCOPIA TOMISULUI  

2. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
CONSTANȚA

3. PROTOIERIA 1 CONSTANȚA

4. PROTOIERIA 2 CONSTANȚA

5. PROTOIERIA CALLATIS

6. PROTOIERIA MEDGIDIA

7. PROTOIERIA ALTINUM

8. PROTOIERIA CARSIUM

PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR

• Deservent cult (slujitor în cadrul Bisericii);
• Cadru didactic în domeniul Teologie, Muzică religioasă;
• Asistent social;
• Cercetător în domeniul Teologie;
• Funcționar public (în domeniu);
• Mediator (în domeniu);
• Reprezentant în mass media;
• Specialist în Religie;
• Analist în turism;
• Manager consorțiu turistic.


