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Arhiepiscopia Iașilor
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Dumitru 
Stăniloae” 

Centrul de Formare 
Continuă

      

Masterul de 
Misiune și  
Slujire 
Pastorală

CENTRUL

FORMARE
CONTINUĂ

de

„ 
Răsădiți fiind în casa Domnului, 
în curțile Dumnezeului nostru 
vor înflori. ”

(Ps.91,13)
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Strategia

În interiorul acestei comunități și împreună cu ea 
să simțiți, pe lângă latura rugăciunii și a strădaniei 

pentru învățătură, faptul că sunteți studenți într-o 
perioadă frumoasă din viață, să cunoașteți și să vă 
adânciți în momente plăcute petrecute împreună.

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

CUPRINS
STRATEGIA
MSIUNE, VIZIUNE, VALORI
FACTORUL DIFERENȚIATOR
STRUCTURA
TESTIMONIALE ALUMNI
REZULTATE AȘTEPTATE
CE ÎȚI TREBUIE?
CURSURI
PROGRAMUL DE EDUCAȚIE PRACTICĂ
ATELIERE
PROGRAMUL DE MENTORAT
ADMITEREA
GALERIE

Masterul 
Profesional

Prima etapă o 
reprezintă Masterul 
de Misiune și Slujire 
Pastorală.

MMSP1

Formare 
Tineri Preoți

O serie de ateliere 
dedicate preoților 
recent hirotoniți.

FTP2

Formare
Grade ProfesionaleCursurile pentru 

obținerea gradelor 
Definitiv, 2 și 1.

FGP3

Numeroase cursuri, 
ateliere și sesiuni de 
formare 

Formare ...

Formare continuă
4

O dată cu Masterul Profesional se începe un 
parcurs de pregătire ce se va întinde pe tot 

restul vieții.

Masterul Profesional reprezintă etapa în care 
bagajul de cunoștințe, competențe și atitudini 

ale studentului încep să fie canalizate în mod 
coerent spre modelarea preotului Bisericii de 
mâine. 

Să interiorizați cu maturitate cunoștințele teologice 
dobândite și să vă deschideți inima spre altele 

noi; să valorificați în mod creator experiențele 
practice pe care acest program de studiu le oferă și 
să construiți o comunitate vie care să vă inspire atât 
în viața personală, cât și în lucrarea la care Domnul 
vă cheamă.

Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan, Decanul Facultății de 
Teologie Ortodoxă
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A
TELIERE

U
n num

ăr de 4 ateliere 
organizate în decursul 

prim
elor 3 sem

estre

M
odulul
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Este form
at din 4 cursuri 

teoretice și sem
inarii în 

fiecare sem
estru

ED
U
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ȚIE PRA

CTICĂ
Program

ul de Educație 
Practică, desfășurat în 

prim
ele 3 sem

estre

M
odulul
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CERCETA
RE &

 ETICĂ
Cercetare și etică, com

un 
tuturor program

elor de 
m

aster

M
odulul
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La acestea se adaugă activitățile extra-masterale: pelerinaje în 
țară și străinătate, activități duhovnicești, sociale și culturale.

Structura

• cel mai nou și actual program de master;
• orientat direct spre pregătirea profesională a 

preotului;
• se adaptează și se actualizează periodic în baza 

feedbackului primit de la studenți, a așteptărilor și a 
nevoilor exprimate;

• este acceptat doar un număr limitat de studenți.
• activitățile se desfășoară în locații diferite și inedite 

(Colegiul „Sf. Nicolae”, Liceul „Varlaam Mitropolitul” etc.)

Fa
ct

or
ul

 d
if

er
en

ți
at

or
M

is
iu

ne Hrănim și creștem vocația preotului de mâine
Va

lo
ri credință | discernământ | determinare | asumare

V
iz

iu
ne Masteratul Profesional este un program formativ 

care îmbină experiența duhovnicească, academică 
și de voluntariat crescând în studentul teolog pe 
preotul Bisericii secolului XXI
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• să fii dispus să participi în mod activ la 
activități;

• să aspiri la un sens duhovnicesc al vieții;
• să te dedici în mod responsabil în 

îndeplinirea sarcinilor;
• să ai timp;

• să locuiești în Iași sau la o distanță 
rezonabilă de oraș;

Abilități de 
comunicare

Un rezultat 
mai bun la 

examenul de 
capacitate

Stabilirea de relații 
cu profesioniști în 
pastorația Bisericii

Cunoștințe 
misionare de 

slujire pastorală

Clipe de neuitat 
altături de 
persoanele 
implicate

C
e îți trebuie?

REZULTATE
AȘTEPTATE

Te
st

im
on

ia
le

 A
lu

m
ni

Faptul că te pregătește pentru 
preoție, adică este un master ce are o 
direcție, nu doar teologie în general, 
ci teologie cu finalitate în practică. 

(Tănăselea Cosmin Ioan, 2017)

Eu consider că acest program de master este 
diferit de celelalte, prin prisma abordării 
studentului. Profesorii ce sunt aduși din 
afara județului sau a țării sunt și ei un 
punct forte care motiveză studentul. Locul 
și modul de desfășurare a cursurilor și a 
activităților este diferit de cel din facultate 
fiind un lucru benefic, o evadare din rutină. 

(Iulian Cătălin, 2018)

Programul de practică, profesorii veniti din 
alta țară sau alt oraș, condițiile moderne în 
care se desfășoară cursurile, deschiderea 
profesorilor, program de mentorat 
și invitații prezenți nu de puține ori! 

(Daniel Vasile 2019)
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Anul 2
Sem

estrul 2
Anul 1
Sem

estrul 2
• Metode de formare și edificare a conștiinței 

misionare a preotului
• Pr. Prof. Gheorghe POPA

 
• Preotul și provocările lumii contemporane

• Pr. Conf. Radu PREDA 

• Vocația misionară a preotului. Fundamente 
biblice și coordonate patristice 

• Pr. conf. Cezar HÎRLĂOANU
 

• Părinții Bisericii - modele de vocație 
misionară a preotului          

• Pr. Cristian BARNEA

• Duhovnici contemporani – repere pentru 
preotul duhovnic

• PS Damaschin DORNEANUL
• 

• Metode filocalice de îmbunătățire a vieții 
spirituale a preotului și a familiei sale     

•  Pr. Prof. Ioan TEȘU 

• Pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei 
Liturghii, a Sfintelor taine și a ierurgiilor       

• Pr. Prof. Viorel SAVA 

• Disciplina canonică a Bisericii și importanța 
ei în slujirea pastorală

• Pr. Lect. Emilian ROMAN

• Duhovnici contemporani – repere pentru 
preotul duhovnic

• PS Damaschin DORNEANUL

• Pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei 
Liturghii, a Sfintelor taine și a ierurgiilor       

• Pr. Prof. Viorel SAVA 

• Predicarea Evangheliei în diferite contexte 
ale slujirii pastorale

• Pr. Lect. Roger CORESCIUC

• Cateheza și școala de duminică – exigențe 
permanente ale slujirii pastorale               

• Pr. Conf. Dan SANDU

• Vocația misionară a preotului și provocările 
ce intervin în comunitatea eclesială          

• Pr. Conf. Patriciu VLAICU

• Vocația misionară a preotului și provocările 
societății secularizate                         

• Pr. Conf. Dan SANDU

• Fenomenul neoreligios contemporan - o 
provocare în activitatea misionară        

• Dl. Conf. Iulian DAMIAN

• Dileme bioetice actuale – provocări în 
activitatea misionară a preotului              

•  Dl. Prof. Sebastian MOLDOVAN

An
ul

 1
Se

m
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ul

 1
An

ul
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Se
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 1

C
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An 1 An 2
Semestrul 1 Semestrul 1

Lectura 
duhovnicească a 

Scripturii

Arhim. Hrisostom 
Rădășanu

Leadership 
situațional

Arhim. Hrisostom 
Rădășanu

Duhovnic și ucenic PS. Damaschin 
Dorneanul

Modul de 
comunicare / PR Dl. Răzvan Bucuroiu

În cadrul Masterului de Misiune și Slujire Pastorală se organizează un 
număr de 4 ateliere practice. Acestea sunt activități distincte de cursurile 

și practica masteranzilor și au loc o singură dată în cei doi ani de cursuri. 

An 1 An 2
Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 1

Căminul de Bătrâni 
,,Sfinţii Împăraţi 

Constantin și Elena’’
Pro Vita Spitalul Clinic „Dr. C. I. 

Parhon”

Centrul de zi pentru copii 
„Mia Casa” Inculeț Adicții Spitalul Clinic „Elena 

Doamna”

Penitenciarul Iași Catehetică Institutul de Psihiatrie 
„Socola”

Pastorația tinerilor Spitalul Clinic „Sfântul 
Spiridon”

Fundamentul teologic pe care 
Programul de Educație Practică 

se așază este convingerea că 
studiile teologice ale Masterului 
de Misiune și Slujire Pastorală nu 
pot fi separate de viața Bisericii. 

Masteranzii au șansa să se 
conecteze la nevoile reale 

ale Bisericii, intrând în contact 
cu persoane și activități menite 
să le dezvolte cunoștințele, 
abilitățile, atitudinile și valorile. 

Programul de Educație Practică  
este un pas pregătitor 

instalării în parohie, candidatul 
dobândind o experiență 
mai bogată de pastorație.
Sub coordonarea unei persoane 
calificate, masterandul trece prin 
ciclul învățării experiențiale situații 
menite să-i dezvolte competențele 
și valorile pastorale.

Pr
og

ra
m

ul
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e 
Ed

uc
aț

ie
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ra
ct

ic
ă

Ateliere
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Vino să crești profesional, personal și 
intelectual, să îți faci prieteni noi și să 

înveți experențial!

Pr
og

ra
m

ul
 d

e 
M

en
to

ra
t Programul de Mentorat își propune să  lucreze 

cu  vocația preoțească a masterandului 
pe  trei direcții: academică, duhovnicească și 
socială. În cadrul procesului de mentorat se are 
în vedere formarea masterandului în raport cu 
slujirea preoțească spre care acesta tinde.

 

Programul de Mentorat este un serviciu 
suport de informare, de sprijin în procesul 

de formare teologică și de consiliere vocațională 
dar și o formă de evaluare a progresului 
duhovnicesc și a experienței pastorale. 

A
dm

itere
Pentru admitere ai nevoie de următoarele: 

1. Dosarul de admitere pentru studiile 
universitare de master.

2. Formularul de înscriere la Masterul Profesional. 
Acesta se completează online și se găsește:

• pe pagina de  internet și de facebook a 
Centrului de Formare Continuă;

• la email: centruformarecontinua@gmail.com 
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GALERIEGALERIE
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cfcmmb.ro

Ștefan cel Mare, 16, Iași

0756 725 948

cfc@mmb.ro

Centrul-de-Formare-Continuă


