CONCURS DE ADMITERE



















DATE ADMITERE 2013-1014
15- 8 iulie 2

Documente necesare:
Cerere de înscriere tip;

(afișarea rezultatelor
19 iulie)

Institutul Teologic RomanoCatolic Franciscan din Roman

17- septembrie 2
(afișarea
rezultatelor 20 septembrie).

Diploma de bacalaureat în
original și copie xerox sau
adeverință;
Copie legalizată după certificatul
de naștere;

Admiterea se face în baza mediei
generale de la bacalaureat.
Număr de locuri:

Copie a Cărții de identitate;
Certificat de botez, certificat de
mir doar seminariștii ;
Certificat de cununie religioasă a
părinților doar seminariștii ;
Caracterizare din partea
superiorului de unde provine
candidatul doar seminariștii ;

CONTACT
Str. Ștefan cel Mare nr. 268/B
611040 – Roman
jud. Neamț, România.
Secretariat Filosofie
Tel./Fax: (+40-233)-731002
E-mail: sec_filos@yahoo.com

Adeverință medicală de la
medicul de familie;

Web: http://itrcf.ofmconv.ro/

Alte diplome ;

Orar cursuri: Luni—Vineri: 8.45-12.10

Fotografii: 2x4/7; 2x5/3;
Dosar plic;
Contribuție financiară: 8
semestru;

RON/

Dosarele se depun la Secretariatul
Facultății de Filosofie ). Duns Scotus,
str. Ștefan cel Mare, 8/B,
Roman Neamț . Tel./Fax.
0233/731002.

Facultatea de Filosofie
I. Duns Scotus

Vino i tu!
Întrebările tale pot găsi un răspuns.
Căutările tale pot dobândi un sens.

PACE

I BINE!

Începând cu anul
universitar
2013-2014
i pentru
laici i persoane
consacrate

CINE SUNTEM?
Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din
Roman și-a început activitatea universitară în anul 99 ,
în baza circularei nr. 50 din 5 iulie 99 semnată de
Ministrul provincial )osif Sabău, a decretului diecezan nr.
0 6 din 0 august 99 emis de Excelența Sa Petru
Gherghel, episcop de )ași și a H. G. Nr. 9 din 99 . Din
anul 995, )nstitutul este afiliat la Facultatea Pontificală
„San Bonavenura” din Roma, iar începând cu anul
universitar 2000- 00 a obținut, din partea Consiliului
Național de Evaluare Academică și Acreditare,
autorizația de funcționare provizorie.

În prezent, în cadrul )nstitutului funcționează Facultatea
de Filosofie ). Duns Scotus și Facultatea de Teologie
Pastorală, Centrul de Studii Religioase „sfântul Anton de
Padova”, Academia )storico-Juridico-Teologică „Petru
Tocănel” și Centrul de Cercetare Ecumenică și de Dialog
)nterreligios „Pax et Unitas”.

BAZA MATERIALĂ

BIBLIOTECA
Biblioteca )nstitutului Teologic Franciscan din Roman deține
un volum de carte de aproximativ 55.000 de volume.

Stocul majoritar de volume este axat pe tematici de ordin filosofic, teologic și spiritual, dar avem şi o bună parte din fondul
de carte care se referă la tematicile de drept, istorie şi literatură. Biblioteca este pusă la dispoziţia publicului universitar,
atât în reţeaua virtuală WEB cât şi efectiv, spre consultare
directă
în
sala
de
lectură.
Site:
http://
bibliotecapetrutocanel.ro/. Program: Luni-Vineri: 8.00-18.00

CERINȚE PENTRU OBȚINEREA DIPLOMEI DE

FACULTATEA DE FILOSOFIE

LICENȚĂ

I. D. SCOTUS

180 credite la disciplinele de specialitate din care:

Facultatea de Filosofie a fost înființată în anul 009 de
către conducerea Provinciei Sf. )osif a Fraţilor Minori
Conventuali din România şi a Senatului )nstitutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman cu scopul:

de a-i pregăti mai temeinic pe candidații la Sfânta
Preoție și de a oferi atât lor cât și laicilor posibilitatea dobândirii unei cunoșteri solide și coerente a
omului, a lumii și a lui Dumnezeu, întemeiați pe
patrimoniul filosofic pururi valabil, ținând seama și
de cercetările filosofice mai recente.

CORPUL PROFESORAL
Profesorii Facultății de Filosofie se bucură de o foarte
bună calificare profesională, obținând titlurile și gradele
academice atât la universități din țară cât și din străinătate.

Un obiectiv constant al conducerii Facultății este acela de
a menține o strânsă și rodnică colaborare didactică și
științifică cu diferiți profesori, preoți și laici, din universități și alte instituții de învățământ din țara noastră și din
alte țări.

Examenul de licenţă se susține
în cadrul Facultăţii de Istorie şi
Filosofie a Universităţii BabeşBolyai din Cluj Napoca, iar diploma de licență este eliberată
de aceeași instituție.

Facultatea de Filosofie dispune de săli de curs, săli de seminarii şi de laboratoare. La acestea se adaugă spaţiul amfiteatrului, toate având în dotare aparatură audio și proiecție video.

148 de credite la discipline obligatorii;
32 de credite la discipline opționale

20 de credite la discipline facultative;
9 credite pentru o limbă modernă străină

semestre ;

20 de credite pentru elaborarea și susținerea lucrării de licență.

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Domeniul: Filosofie
Specializarea: Filosofie
Titlul absolventului: Licențiat în
filosofie
Durata studiilor: 6 semestre
Forma de învățământ: zi

Pentru cei interesați
doar de anumite teme
sau problematici se
oferă și posibilitatea
frecventării cursurilor care îi interesează ,ca simpli auditori.

ALTE POSIBILITĂȚI ȘI OPORTUNITĂȚI
Studenții din cadrul Facultății de Filosofie pot participa la toate celelalte activități organizate în cadrul )nstitutului:




simpozioane naționale și internaționale,
mese rotunde și sesiuni științifice;
celebrări liturgice și asistență spirituală (Sf.
Liturghie, spovadă, direcțiune spirituală,
pelerinaje, zile de reculegere etc.)
activități culturale, artistice (concerte, festivaluri, teatru, etc.)

