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FACULTATEA DE TEOLOGIE 
„SFÂNTUL ANDREI ŞAGUNA”

ADMITERE 2021
SESIUNEA DE TOAMNĂ

ADMITERE 2012

Teologie socialã - 3 ani

- 80 locuri bugetate

- 115 locuri cu taxã (2,500 lei/an)

- 20 locuri bugetate + 15 locuri cu taxã
              loc cu taxã: 2.500 lei/an
              taxã admitere: 150 lei

medie bacalaureat - 60%
proba de cunoºtinþe religioase - 40%

taxã de admitere: 150 lei

a) Înscriere: 11-16.07.2012

b) Examen: 18-19.07.2012

c) Anunþarea rezultatelor: 21.07.2012

d) Confirmarea înscrierii: 23-31.07.2012

a) Înscriere: 17-20.09.2012

b) Examen: 21.09.2012

c) Anunþarea rezultatelor: 22.09.2012

a) Înscriere: septembrie - octombrie 2012

b) Colocvii de admitere: octombrie 2012
2012

2012

2012

Examenul de licenþã - 100%

Sesiunea de admitere iulie 2012

Sesiunea de admitere septembrie 2012

CALENDARUL CONCURSULUI 
DE ADMITERE 2021

ETAPA a II-a (toamnă)

Perioada de înscriere  1-10 septembrie 2021
 Validare dosare: 6-10 septembrie 2021
Interviu admitere    13 septembrie 2021,   
    ora 9:00
A� şarea rezultatelor  14 septembrie 2021
Contestaţii   15 septembrie 2021
Con� rmarea locurilor 16-17 septembrie 2021
Rezultate � nale   20 septembrie 2021
* cu excepţia zilelor de duminică



PROGRAME DE STUDIU DE LICENŢĂ PROGRAME DE STUDIU DE MASTER ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

Pentru studiile de licenţă sunt necesare:
- a) cererea tip de înscriere, completată corect, conform 

modelului elaborat de facultate;
- b) diploma de bacalaureat - original sau copie legalizată 

sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie 
legalizată la notariat.

Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta, în locul 
diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip că au absolvit lice-
ul și au promovat examenul de bacalaureat. Candidaţii din 
această categorie, declaraţi admiși în urma concursului, au 
obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat 
în original până cel târziu la 4 august 2021.

- c) certi� catul de naștere, în copie legalizată - 2 exemplare;
- d) Certi� cat de botez (original) pentru Teologie Pastorală 

și Master;
- e) recomandarea preotului paroh pentru Teologie Pastora-

lă și Master;
- f) Binecuvântarea ierarhului locului (episcopul de care 

aparţine, după adresa de domiciliu) pentru Teologie Pasto-
rală, Muzică religioasă și Master;

- g) pentru cântăreţii bisericești la actele menţionate mai sus 
se adaugă și adeverinţă de la protopopiat, din care să rezulte 
angajarea în funcţia de cântăreţ bisericesc;

- h) cartea de identitate - original și xerox nelegalizat;
- i) adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
- j) șase fotogra� i tip buletin de identitate;
- k) pentru studenţii care urmează în paralel două facultăţi, 

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integra-
list la prima facultate și tipul de loc ocupat;

- l) pentru candidaţii la a doua facultate diploma de licenţă, 
foaia matricolă și adeverinţă din care să rezulte forma de 
� nanţare; 

- m) chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea 
și desfășurarea concursului de admitere, conform hotărârii 
Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Dosarele de admitere la master vor cuprinde și diplomă de 
licenţă - original sau adeverinţă în original pentru absol-
venţii din promoţia 2021.

Taxă de şcolarizare:  Teologie Pastorală  – 3150 lei
   Muzică religioasă  – 6000 lei

NUMĂR DE LOCURI NUMĂR DE LOCURI

Grant 
ULBS

Taxă UE, 
SEE

Teologie   
Istorică 8

Teologie   
Practică 4

Teologie   
Sistematică 1 9

Taxă de şcolarizare:    – 3150 lei

Teologie pastorală
a. Interviu motivaţional (admis/respins): veri� carea 

aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor mu-
zicale și a cunoștinţelor de Teologie Dogmatică 
Ortodoxă;

b. Media la bacalaureat 100% (ierarhizarea candida-
ţilor se va face luând în calcul media obţinută la 
examenul de bacalaureat).

Muzică religioasă
a. Interviu motivaţional (admis/respins): veri� carea 

aptitudinilor socio-umane, a cunoștinţelor și apti-
tudinilor muzicale.

b. Media la bacalaureat 100% (ierarhizarea candida-
ţilor se va face luând în calcul media obţinută la 
examenul de bacalaureat).

METODOLOGIE ADMITERE

Masterat
Admiterea la ciclul de master se face prin calcularea 
mediei între 
a. examenul de licenţă ( 60%) și 
b. nota obţinută la colocviul oral susţinut din cunoș-

tinţe de bază din ramura specializării aleasă (40%).

METODOLOGIE ADMITERE

Înscrierea se face prin depunerea 
online a scanărilor sau imaginilor 
după documentele următoare

Teologie   
Pastorală

Muzică 
religioasă

Buget UE, SEE 5 3
Absolvenţi licee din 

mediul rural
1 1

Buget
R. Moldova, fără bursă

1 -

Taxă UE, SEE 36 5


