
 
 
 

 
 
 
 
 

CALENDARUL ADMITERII 
 

1. Perioada de înscriere: 10-14 și 16-20 iulie 
                                                               2018 
Ilnterval orar: orele 9-15,  
   -  Înscrierea candidaţilor (Licenţă -Teologie  

                      Pastorală). 
 
   -  Înscrierea candidaţilor (Masterat -Teologie). 
 
2. Programul susţinerii probelor: 
 
a).Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală 
   Proba I (orală): 19 iulie 2018, ora 16:00  

    - verificarea aptitudinilor muzicale,  
ritm şi dicţie                     

  Proba II (scrisă): 20 iulie 2018, ora 16:00     
- examen la Teologie Dogmatică 50 % 
- media notelor Bacalaureat      50 % 

 
b). Specializarea de MASTERAT  
 -Teologie Creştină şi Spiritualitate Europeană  
   - Probă orală / tip interviu  -20 iulie 50 % 
   - Media licenţă 50 % 
 
3. Afi şarea rezultatelor: 23, 25 iulie, ora 22:00 

4. Confirmarea locurilor: 23-25 iulie 2018 

5. Afi şarea rezultatelor finale: 25 iulie 2018 
      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 de CCO, iar pentru absolvenţii de liceu 
din promoţia anului curent, cărora nu le-a fost  
       eliberată diploma, adeverinţa în original, 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 de CCO. 
3. Certificatul de naştere, în copie legalizată de CCO; 
4. Copie după carte sau buletin de identitate;  
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 de CCO. 
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