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IREL
Què és l'IREL?

L'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida és una institució acadèmica de la diòcesi de Lleida que
ofereix estudis superiors en l'àmbit de la teologia i de les ciències de la religió.
El tarannà que desitjem viure en el nostre Insitut és el propi d'una comunitat Universitària cristiana preocupada
no sols per la transmissió de coneixements i continguts, sinó també per l'actitud d'acolliment de les persones.

Què es pot estudiar ?

1. Diplomatura en Ciències Religioses
2. Llicenciatura en ciències religioses
3. Seminaris premanents de recerca

Qui pot ser alumne de l'IREL?

. Estudiants universitaris interessats en l'estudi de la teologia i que optin als crèdits de lliure elecció ofertats per
l'IREL
. Professors de Religió de Primària i Secundària
. Catequistes o responsables de grups, moviments o serveis de parròquies i comunitats cristianes que vulguin
aprofundir en l'estudi de la teologia i els continguts de la fe
. Persones que vulguin aprofundir i reflexionar sobre allò que viuen i volen transmetre amb la seva tasca diària.
 
Quines activitats ofereix?
Cicles de conferències / Seminaris / Tallers / Cursos de col·laboració amb altres entitats / Publicacions

Serveis que ofereix

Biblioteca / Audioteca / Beques i ajuts / Assessorament teològic i pastoral / Celebració Eucarístic
 
Convenis amb d'altres institucions
L'IREL, a més de la seva vinculació específica amb la Facultat de Teologia de Catalunya, manté convenis de
col·laboració amb:

Universitat de Lleida / Institut d''Estudis Ilerdencs / Fundació Joan Maragall / Fundació Lluís Espinal / Escola de
l'Esplai de Lleida/ Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació de la Generalitat de Catalunya
 
Més informació
Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida www.irelleida.com [ http://www.irelleida.com/ ]
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