INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE VIC
L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic és un centre docent del Bisbat de Vic, vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya, que proporciona una formació teològica, filosòfica i
humanística de nivell universitari. Les activitats de l’Institut s’adrecen a tota persona interessada en l’adquisició i l’aprofundiment de coneixements raonats sobre el cristianisme i el fet
religiós en general, des d’una perspectiva acadèmica i de diàleg amb la cultura contemporània. Els cursos que s’hi imparteixen també preparen per a l’exercici de càrrecs i funcions
eclesials i per a ensenyar religió catòlica en el marc de l’educació primària i secundària.
L’ISCRVic imparteix els estudis complets de Ciències Religioses amb una durada total de cinc anys, distribuïts en un primer cicle o Batxillerat (tres cursos) i un segon cicle o Llicenciatura
(dos cursos). Segons la normativa universitària europea vigent, superant el quart curs s’obté alhora el reconeixement del títol civil de Graduat en Ciències Religioses, i amb el cinquè curs,
el de Màster en Ciències Religioses. El segon cicle (Llicenciatura) s’especialitza en Evangeli, Història i Cultura. El seu propòsit és el d’aprofundir en les relacions entre fe i cultura
mitjançant l’estudi específic, a més de la teologia i de la Bíblia, de matèries de filosofia, religions comparades i humanitats, amb una especial atenció al llegat cultural de la diòcesi de Vic.
Les classes són professades per especialistes i investigadors en teologia i en les disciplines filosòfiques, antropològiques, pedagògiques i humanístiques relacionades. L’Institut proposa un
seguiment personalitzat de cada estudiant, amb una programació que inclou sessions comunes i de treball guiat i individual.
PLA D’ESTUDIS COMPLET
1r curs
-Història de la Filosofia I – II
-Antropologia filosòfica
-Introducció a la Teologia
-Psicologia de la Religió
-Sociologia de la Religió
-Pedagogia de la Religió (Opt)
-Fenomenologia de la Religió
-Teologia Fonamental
-Patrologia
-Metodologia general i teològica
-Introducció a l’Antic Testament
-Introducció al Nou Testament
-Metafísica
-Grec bíblic (Opt)

2n curs
-Escatologia
-Antropologia Teològica
-Teologia Espiritual
-Evangelis Sinòptics i Actes
-Misteri de Déu
-Llibres Sapiencials i Salms
-Filosofia del quotidià (Opt)
-Moral Fonamental
-Història de l’Església I
-Didàctica de la Religió (Opt)
-Cristologia
-Pentateuc i Llibres històrics
-Moral de la vida

3r curs
-Llibres profètics
-Moral Social
-Moral de l’amor i de la sexualitat
-Sagraments
-Litúrgia
-Ecumenisme
-Diàleg Interreligiós (Opt)
-Dret canònic
-Eclesiologia
-Cartes Apostòliques
-Mariologia
-Escrits Joànnics
-Història de l’Església II
-Disseny curricular ESO (Opt)
-Seminari de Síntesi

4t i 5è curs
-Arqueologia cristiana
-Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i
enyorança
-Història de la música sacra a
Occident
-Memòria documental: els arxius
de l’Església
-Pensament medieval I – II
-Llatí medieval
-Els grans monestirs catalans. El
monestir de Ripoll
-Escenes bíbliques de la portalada de
Ripoll
-Art cristià medieval
-Història del Bisbat de Vic
-La figura femenina en els evangelis
-Anunciar l’Evangeli a la societat
postmoderna del s. XXI

-Religions comparades
-Ètica
-Relats de la passió
-Relats de la infància
-Medi bíblic
-Llengua hebrea I – II
-Art i patrimoni al Bisbat de Vic
-Judaisme medieval
-Introducció a l’Islam
-Ateisme, creença i agnosticisme
-La diòcesi de Vic i l’Església
catalana a les portes del 1900:
Morgades i Torras
-Cristianisme i filosofia política
-Metodologia de la tesina
-Tesina (TFM)

Més informació a:
www.iscrvic.org
secretaria@iscrvic.org
938861555
-Període de matriculació: Del 2 al 17 de setembre (1er quadrimestre) / Del 7 al 28 de gener (2n quadrimestre).
-DECA: 6 assignatures per obtenir el títol de Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica en Educació Infantil i Primària (per a mestres que volen impartir l’assignatura de
Religió a l’escola).
-En cada quadrimestre s’ofereixen Cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària, Secundària i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
-Les assignatures varien entre 2, 4 i 6 ECTS. El preu de cada ECTS és de 24,5€ en els cursos de 1r, 2n i 3r. I de 27€ pels cursos de 4t i 5è (Llicenciatura). Cal afegir en el cost de la
inscripció una taxa única per curs de 18€ per a despeses de matrícula i secretaria.
-Horari ISCRVic: tardes de dilluns a dijous.

