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FACULTATEA DE ISTORIE,
FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE 

Provocarea FIFT pentru viitorii noștri studenți:

- dacă vrei să cunoș� trecutul pentru a înțelege 
viitorul, atunci alege ; ISTORIA

- dacă eș� în căutare de înțelepciune, atunci alege 
FILOSOFIA; 

- dacă vrei să înțelegi mecanismele raporturilor 
dintre state și ale funcționării UE, atunci alege RELAȚII 
INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE; 

- dacă te pasionează înțelegerea vieții umane 
sociale sau vrei să devii un specialist în resursa 
umană, atunci alege SOCIOLOGIA sau RESURSE 
UMANE; 

- dacă ai credință și bunătate, atunci alege  
TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ; 

- dacă urmăreș� să contribui la conservarea 
patrimoniului spiritual ortodox  românesc, atunci 
alege .ARTĂ SACRĂ

 
Dacă doreș� să îmbini o carieră profesională cu 
dezvoltarea ta personală, atunci alege FIFT

Prin programele de învățământ superior de înaltă 
calitate, adaptate la standardele europene, oferta 
educațională este flexibilă, adaptată cerințelor pieții 
muncii și mediului socio-economic din România și 
Uniunea Europeană. 

Laboratoarele facultății asigură spațiul adecvat 
pregă�rii și cercetării studențeș�. 

Sălile de curs sunt dotate cu echipamente 
moderne, internet și videoproiectoare. 

Studenții sunt atrași în ac�vități ale cercurilor 
ș�ințifice, în dezbateri și mese rotunde, lansări de 
carte,  ses iuni  de comunicăr i  naț ionale  ș i 
internaționale. 

Prac�ca de specialitate se desfășoară pe șan�ere 
arheologice, în principalele ins�tuții locale și 
regionale, în cadrul unor ONG-uri și firme private, în 
centre eparhiale și biblioteci.

Orientarea ac�vități lor de  ale cercetare
studenților către teme care să ofere noutate și 
actualitate a condus la apariția revistei „Studium”

studium.ugal.ro

Cu o vechime de facto de aproxima�v trei decenii, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie ( FIFT) a 
cunoscut din punct de vedere al profesionalizării personalului didac�c o creștere constantă și semnifica�vă, 
oferind educație și cercetare la un înalt standard de calitate în domeniul ș�ințelor umaniste, sociale, poli�ce 
și teologie. Toate aceste considerente au avut un rol fundamental în dezvoltarea FIFT, atât pe ver�cală (nivel 
licență – master – doctorat), cât și pe orizontală (creșterea în �mp a portofoliului programelor de studiu 
oferite). 
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-    Centrul de studii istorice și social-culturale 
     est-europene (CSISCEE)

-    Centrul de studii interdisciplinare
      „Sf. Ioan Damaschin“ (CSISID)

Centre de cercetare

Programe de studii universitare de Licență
 

Programe de studii universitare
 de Masterat

  Domeniul Istorie
 -    Istorie

Domeniul Filosofie
 -    Filosofie

Domeniul Sociologie
 -    Sociologie
 -    Resurse umane

Domeniul Teologie
 -    Teologie ortodoxă asistență socială

Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene
-    Relații internaționale și studii europene

Domeniul Arte vizuale
-    Artă sacră

Domeniul Istorie
-    Geopoli�că și interferențe sociale și
     culturale est-europene (interdisciplinar cu
     domeniile: Filosofie și Sociologie)

Domeniul Filosofie
-    Filosofie socială. Teoria și prac�ca
     soluționării conflictelor

Domeniul Teologie
-    Spiritualitate ortodoxă și asistență socială

Programe de studii universitare 
de Doctorat

Domeniul Istorie 
-    Istorie
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-    Erasmus + cu Universități din Europa:  Italia, 
Franța, Grecia, Germania, Estonia, Polonia, Spania, 
Portugalia etc.

-    Erasmus+ KA 107  cu Universități din Maroc, 
Tunisia, Egipt, Mexic, Honduras, Nicaragua, Hai�.

Programe de mobilități externe 
pentru studenți
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