UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

La finalizarea cursurilor absolvenţii primesc
diplomă de licenţă în domeniile în care au absolvit
şi vor avea posibilitatea înscrierii la cursurile
universitare de Master cu durata de 2 ani. Toate
programele prezentate sunt acreditate. Admiterea
se face în luna iulie la următoarele programe de
studii de masterat:

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE
PUTEŢI SUNA LA URMĂTOARELE
NUMERE DE TELEFON:
0348/453312 – Departamentul de Teologie

FACULTATEA DE TEOLOGIE,
LITERE, ISTORIE ŞI ARTE
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE

Domeniul Teologie:
1. Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în
teologia românească
2. Ecumenism în noul context european
3. Apologetică şi duhovnicie
4. Teologie - misiune şi slujire prin limbajul
mimico-gestual
5. Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de
şevalet
Str. Aleea Şcolii Normale Nr. 7,
cod 110254, Piteşti, jud. Argeş
Tel/fax: 40 - 348 - 453 312
E-mail: gheorghe.girbea@upit.ro

ADMITEREA 2018
- sesiuni de admitere în iulie şi septembrie DEPARTAMENTUL
DE
TEOLOGIE
organizează concurs de admitere pentru studiile
universitare de licenţă - anul I în domeniile,
specializările şi la forma de învăţământ următoare:

I. TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
- ZI (3 ani)
Domeniul: Teologie
Acreditat
II.

ARTĂ SACRĂ
- ZI (3 ani)
Domeniul: Arte Vizuale
Acreditat

TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere
este 100 RON pentru toate specializările.

ACTELE NECESARE înscrierii:
a) dosar tip mapă;
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor
la admitere;
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă
echivalentă
(se
exceptează
absolvenţii
promoţiei 2018 care pot prezenta adeverinţa,
dacă are consemnată şi media de bacalaureat);
candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte
originale, la alte domenii de studii din afara
facultăţii, vor prezenta:
- copie diplomă de bacalaureat (sau a
adeverinţei); în adeverinţa eliberată de
instituţiile de învăţământ se menţionează media
generală, mediile obţinute în anii de studii,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost
eliberată diploma;
- adeverinţă din care să rezulte că actul în
original a fost depus la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia
unde s-a înscris anterior;
e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original
sau copie);
f) adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare);
g) certificat de naştere (original + copie; după
confruntarea celor două documente, originalul
se va restitui posesorului);
h) cartea de identitate (original + copie; după
confruntarea celor două documente, originalul
se va restitui posesorului);
i) aviz medical eliberat de medicul de familie;
j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în
valoare de 100 lei;

k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de
înscriere (dacă este cazul);
l) candidaţii care au efectuat studiile în afara
României au obligaţia de a prezenta, la
înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere
a acestor studii eliberat de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale
m) certificat de botez (doar pentru specializările
teologice);
n) binecuvântarea Arhiepiscopului Argeşului şi
Muscelului şi binecuvântarea Episcopului
eparhiei de care aparţine candidatul (dacă este
cazul) – doar pentru specializările teologice.

Admiterea candidaţilor se va face astfel:
Teologie Asistenţă Socială
- Eseu motivaţional – ADMIS/RESPINS
- Media la examenul de Bacalaureat – 50%
- Media anilor de studii din liceu – 50%
Artă Sacră
- Eseu motivaţional – ADMIS/RESPINS
- Media la examenul de Bacalaureat – 50%
- Probă practică – DESEN – 50%
-

