ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
SECTORUL ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ACTIVITĂŢI CU TINERETUL

ADMITEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ JUSTINIAN
PATRIARHUL – 2014
Toţi candidaţii – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să
obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la
F.T.O.U.B., cursuri de licenţă, sesiunea iulie 2014, se vor prezenta personal la sediul
Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, în perioada 01-14
iulie 2014.
Program de lucru: luni – vineri, 09.00 – 15.00
Fiecare candidat va prezenta un dosar de plastic perforat (altul decât cel de înscriere
la Facultate), conţinând următoarele documente:
1.
2.
3.

Cerere-tip (formularul tip se primeşte şi se completează pe loc);
Recomandarea preotului duhovnic – document original cu ştampila parohiei;
Certificat (sau adeverinţă) de Botez eliberat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor (în cazul
în care Botezul a fost efectuat în altă Eparhie se va obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei
Bucureştilor prin Sectorul Administrativ bisericesc) - copie simplă;
4. Certificat de naştere şi orice act care atestă schimbări de nume sau prenume – copie simplă;
5. C.I. – copie simplă;
6. Adeverinţă de absolvire a Bacalaureatului (pentru absolvenţii de liceu/seminar, promoţia
2014) şi Foaia matricolă (pt. candidaţii la Teologie Ortodoxă Pastorală*) – copie simplă;
7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat
este apt pentru înscrierea la Facultatea de Teologie Ortodoxă – copie simplă;
8. Diplomă de Bacalaureat sau de absolvire a Seminarului – copie simplă;
9. Diploma de licenţă şi Foaia Matricolă (pentru candidaţii la a doua facultate – cu taxă) –
copie simplă;
10. Adeverinţă de student, care să demonstreze promovarea anului universitar 2013-2014 la
prima Facultate, în sesiunea de vară (pentru studenţii care vor să urmeze simultan două
facultăţi) - în condiţiile Art. 58 din Legea Învăţământului 84/1995 – copie simplă;
11. Adeverinţă de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru
personalul monahal) – copie simplă.
Media la purtare a candidaţilor la specializarea Teologie Pastorală, care sunt
absolvenţi ai Seminariilor Teologice, să nu fi fost scăzută la mai puţin de 7, 99 în niciunul dintre
anii de studii.
*Notă:

În urma analizei dosarului depus, în funcţie de întrunirea/neîntrunirea condiţiilor
regulamentare şi statutare, se eliberează un document care atestă primirea/neprimirea
Binecuvântării Chiriarhale pentru înscrierea la examen. Pentru ridicarea documentului,
candidaţii sunt rugaţi să revină în ziua lucrătoare următoare celei în care au depus dosarul.

