
 
 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 
 

Forma 
de  

învăţămâ
nt 

Domeniul pentru 
studiile de licenţă Programul de licenţă 

Zi /  FR 

Domeniile/programel
e de licenţa pentru 
care poate opta un 
candidat  in cadrul 

concursului de 
admitere 

Condiţii de admitere Criterii de clasificare si distribuire a 
candidaţilor in limita opţiunilor de admitere 

Teologie ortodoxă pastorală Zi 

- Muzică (eliminatorie) – pentru absolvenţii 
de liceu1 

- Interviu (eliminatoriu) – pentru absolvenţii 
de liceu2 

- Media multianuală a anilor de liceu – 50% 
- Media la examenul de Bacalaureat – 50% 

Teologie ortodoxă didactică Zi 
Teologie ortodoxă asistenţă 

socială Zi 

Teologie 

Artă Sacră Zi 

Teologie /  
Teologie Pastorală 
Teologie Didactică 
Teologie Asistenţă 

Socială 
Artă Sacră 

- Muzică (eliminatorie) pentru absolvenţii de 
liceu1 

- Media multianuală a anilor de liceu – 50% 
- Media la examenul de Bacalaureat – 50% 

Asistenţă socială Asistenţă socială Zi Asistenţă Socială 

- Interviu (obligatoriu), privind motivaţia 
alegerii specializării 

- Media multianuală a anilor de liceu – 50% 
- Media la examenul de Bacalaureat – 50% 

Muzică Pedagogie muzicală Zi Pedagogie Muzicală 

- Probă orală (solfegiu la prima vedere) – 
25% 

- Proba scrisă (Dicteu muzical şi Teoria 
Muzicii) –50% 

- Media la examenul de Bacalaureat – 25% 

- În cazul în care mai mulţi candidaţi admişi 
pe locurile subvenţionate au aceeaşi 
medie, are prioritate cel cu nota mai mare 
la proba scrisă (în caz de egalitate, 
candidaţii vor fi departajaţi după criteriul 
notei mai mari la media multianuală a 
anilor de studii, apoi la media de la 
bacalaureat) 

- Media minimă de admitere este nota 5.00 
- Admiterea se face pe domenii. Candidaţii 

înscrişi sunt ordonaţi strict în ordinea 
descrescătoare a mediilor rezultate 
conform criteriilor de admitere. 

 
 

 
 

Decan, 
Prof.univ.dr. Ion POPESCU 

 
 
 
 
 
                                                        
1 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. Candidaţii pentru modulul de Teologie Mimico-Gestuală nu vor susţine proba eliminatorie la Muzică. 
2 Absolvenţii seminariilor teologice şi şcolilor de cântăreţi bisericeşti nu se vor prezenta la interviu. 


