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REPARTIZARE LOCURI  
CONDITII DE ADMITERE   

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE  

 
Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conţine o probă de 

concurs, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, desfăşurată sub forma 
unui chestionar. 

Chestionarul va conţine 4  itemi şi va fi evaluat cu ADMIS / RESPINS. 
Itemii vor putea  fi consultati pe pagina de internet a facultăţii. 
 

Domeniul ISTORIE 
Istorie A / IF-3 ani 
30 locuri 

60% media de bacalaureat 
40% nota la bacalaureat la proba Istorie/Limba şi literatura română 

 
Domeniul TEATRU ŞI 
ARTELE SPECTACOLULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artele spectacolului – 
Actorie 
IF/AP/3 ani 
 
10 locuri 

Proba I – vocațională – se apreciază cu Admis/Respins. 
Subproba 1 – practic: 
1. Recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească și 
universală și prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului 
2. Verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice, mișcare și dans; 
3. Lectură la prima vedere. 
Subproba 2 – colocviu 
1. Discuție literară pe baza bibliografiei afișate. 
 Proba II – ponderea î n media de admitere: 100% 
Subproba 1 – practic – pondere 50% 
 - atelier de improvizație: testarea imaginației creatoare. 
Subproba 2 – practic – pondere 50%: 
 - interpretarea unui monolog, povestiri, versuri din dramaturgia 
universală sau românească, la  alegerea comisiei din repertoriul 
candidatului; 
* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca 
gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau 
universală, un monolog din repertoriul național sau universal și un 
cântec (cu sau fără acompaniament). 

Domeniul TEOLOGIE 
 
Teologie Ortodoxă 
Pastorală  
IF/4 ani 
 
Teologie Asistenţă Socială 
A/ IF- 3 ani 
50 locuri 

 
Muzică (eliminatorie)* 
50% - Proba scrisă (Teologie Dogmatică) 
50% - Media la examenul de Bacalaureat 
 
Interviu  privind motivaţia alegerii specializării 
100% - Madia examenului de Bacalaureat 

 
 
 

Domeniul ARTE VIZUALE  
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Arta sacra 
A / IF-3 ani 
30 locuri 

Desen (probă de atitudini)** 
100% - Media examenului de Bacalaureat 

Domeniul MUZICA 
 
Pedagogie Muzicală 
A / IF-3 ani 
25 locuri 

 
25% - Proba orală (solfegiu la prima vedere) 
50% - Proba scrisă (Dicteu muzical şi Teoria Muzicii) 
25% - Media examenului de Bacalaureat 

Domeniul LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ 
 
Limba şi literatura română – 
O limbă şi literatură modernă 
(franceză, engleză)   
A / IF-3 ani  
100 locuri 
 
Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura engleză 
(Rm. Vâlcea)   
A / IF-3 ani  
50 locuri 
 
Limba şi literatura franceză 
– Limba şi literatura engleză   
A / IF-3 ani  
50 locuri 
 
Limba şi literatura engleză – 
O limbă şi literatură 
modernă: franceză, 
spaniolă, germană  
AP / IF-3 ani 
 75 locuri 

 
 
 
 
 
50% - Media examenului de Bacalaureat 
50% - nota obtinută la proba scrisă de Limba şi literatura română la 
examenul de Bacalaureat 
 
 

Domeniul LIMBI 
MODERNE APLICATE 
 
Limbi moderne aplicate 
(engleză – franceză) 
 A / IF-3 ani 
50 locuri 

 
 
50% - Media examenului de Bacalaureat 
50% - nota obtinută la proba scrisă de Limba şi literatura română la 
examenul de Bacalaureat 

* Absolvenţii de seminar, preoţii, cântăreţii bisericeşti (care prezintă adeverinţă de salariat eliberată de 
protoierie, în original), personalul monahal şi absolvenţii liceelor cu specific muzical nu susţin proba 
eliminatorie de Muzică – pentru specializările teologice. 

** Proba de aptitudini „Desen” pentru secţia Artă Sacră va determina parcursul în specializare: 
Restaurare icoană şi frescă sau Restaurare carte. 

 
 


