CALENDARUL ADMITERII
1. Perioada: 11-18 iulie, 2017
Ilnterval orar: orele 9-15,
- Înscrierea candidaţilor (Licenţă -Teologie
Pastorală).
Perioada: 17-21 iulie și 24 iulie, 2017
- Înscrierea candidaţilor (Masterat -Teologie).
2. Programul susţinerii probelor:
a). Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală
Proba orală: 19 iulie 2017, ora 9:00
- verificarea aptitudinilor muzicale,
ritm şi dicţie - eliminatoriu
Proba scrisă: 19 iulie 2017, ora 11:00
- examen la Teologie Dogmatică
Media finală:
Media BAC
50 %
Teologie Dogmatică 50 %
b). Specializarea de MASTERAT
-Teologie Creştină şi Spiritualitate Europeană
- Probă orală / tip interviu -22 iulie 50 %
- Media licenţă 50 %
3. Afişarea rezultatelor: 21, 22 iulie, ora 22:00
4. Confirmarea locurilor: 22-23 iulie 2017
5. Afişarea rezultatelor finale: 24 iulie 2017
şi confirmarea locului la buget sau taxă !
Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei:
50 lei taxă de admitere Centrul Universitar

Nord din Baia Mare
100 lei taxă pentru procesarea dosarului.

ACTE NECESARE
1. Cerere de înscriere – formular tip, se
completează la înscriere;
2. Diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta, în original sau copie
legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu din
promoţia anului curent, cărora nu le-a fost
eliberată diploma, adeverinţa în original sau
copie legalizată, care va conţine media de la
bacalaureat; pentru cei de la Masterat –
Diploma de licenţă sau diploma
echivalentă cu aceasta, în original sau copie
legalizată.
3. Certificatul de naştere, în copie legalizată;
4. Copie după carte sau buletin de identitate
(nu trebuie legalizată);
5. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de
cabinetele medicale şcolare sau de medicul
de familie, care să menţioneze că e apt pentru
cursurile Domeniului de Teologie;
6. Trei fotografii 3 cm / 4 cm;
7. Taxa de înscriere -se va achita la înscriere;
8. Certificatul de botez (se obţine de la parohia
de unde provine candidatul);
9. Binecuvântarea episcopului (se obţine de la
Centrul eparhial).
10. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ
numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet
al candidatului, toate cu majuscule.
* Pentru studenţii care urmează o a doua
specializare, adeverinţă eliberată de
instituţia de învăţământ superior din care
să rezulte calitatea de student şi forma de
finanţare (buget sau taxă);
** Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează
o a doua specializare, diploma de licenţă
sau diploma echivalentă cu aceasta, în
original sau copie legalizată.
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TEOLOGIA – este arta artelor
şi ştiinţa ştiinţelor!

Proba scrisă: Miercuri, 19 Iulie 2017

Studiind Teologia,
viaţa ta se poate schimba fundamental.
Poţi dobândi experienţe de excepţie:
întâlnirea reală şi intimă cu Dumnezeu,
descoperirea adevărurilor mult căutate,
simţirea transfiguratoare a harului divin,
asumarea clarificatoare a trecutului,
trăirea intensă a valorilor eterne în
prezent
şi orientarea inteligentă a viitorului.

1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.
Raportul dintre ele;
2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice şi
contribuţii patristice la definirea acestei
dogme;
3. Crearea lumii văzute. Crearea omului;
4. Starea primordială a omului. Chip şi
asemănare;
5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei;
6. Răscumpărarea şi aspectele ei;
7. Mântuirea subiectivă;
8. Biserica - întemeierea, constituţia şi
însuşirile ei;
9. Sfintele Taine. Consideraţii generale şi
particulare;
10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi
cel de jertfă.
Bibliografie:

(Sf. Grigorie Teologul)

NU UITA...
Teologia este o cărare spre adâncimi,
e o coborâre în adâncurile sinelui,
e cunoaşterea lumii de dincolo,
e descoperirea lucrurilor
care merită cu adevărat să fie ştiute!

TEOLOGIA – arta transformării
tuturor înfrângerilor tale în biruinţe!
(Sf. Ioan Gură de Aur)

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN,
Arhid. prof. dr. Ioan ZĂGREAN,
Teologia Dogmatică (manual
pentru Seminariile teologice), Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1991 şi ediţiile următoare (Cluj şi Galaţi).

CRITERII DE ADMITERE
LICEN ȚĂ -Teologie Ortodoxă Pastorală
1. Probă orală (19 iulie, ora 9:00)
- examen psihologic – eliminatoriu
- probă de aptitudini muzicale - eliminatoriu
a. Intonarea unui cântec religios, popular
sau patriotic (la alegerea candidatului).
b. Verificarea auzului muzical şi a simţului
ritmic.
2. Probă scrisă (19 iulie, ora 11,00) 50 %
- Teologie Fundamentală şi Dogmatică,
cu fundamentare biblică
3. Media generală a examenului de bacalaureat
50 %.
Absolvenţii teologi au posibilitatea
de a fi angajaţi ca:
- preoţi hirotoniţi sau funcţionari bisericeşti
(la parohie şi centre eclesiale);
- profesori de religie sau educaţie religioasă
(la catedră sau unităţi educaţionale).
Licenţiaţii pot continua pregătirea teologică
la MASTERAT, în Facultatea noastră, la
specializarea Teologie creştină şi spiritualitate
europeană -diplomele fiind recunoscute la nivel
naţional şi internaţional.

MASTERAT – TCSE
Înscrierile se fac la sediul Facultăţii de Litere,
din BAIA MARE, str. Victoriei, nr. 76, sala 11.

Pentru informaţii suplimentare:
http://tas.ubm.ro/admitere.html

1. Probă orală –tip interviu (25 iulie, ora 9:00)
2. Media licență – 50 %
Informaţii suplimentare şi detalii:
http://litere.utcluj.ro sau
http://tas.ubm.ro/admitere.html

