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Anexa nr. 1

METODOLOGIA ADMITERII
la programul de studii/specializarea Teologie Adventistă Pastorală
Anul universitar 2021-2022
Admiterea la programul de studii/specializarea Teologie adventistă pastorală se
organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a
admiterii în anul universitar 2021-2022 şi în conformitate cu prezenta Metodologie ce conţine
elemente specifice pentru admiterea în cadrul programului de studii.

I. Calendarul admiterii
Admiterea în anul universitar 2021-2022 se organizează în două sesiuni (cea de-a doua
sesiune se va organiza numai pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune),
după următorul calendar:
Sesiunea IULIE 2021
Înscrieri: 12 – 19 iulie (zile lucrătoare)
Desfășurarea probelor: Ma, 20 – Mi, 21 iulie
Afişarea rezultatelor: J, 22 iulie, orele 12:00-16:00
Depunerea contestațiilor: V, 23 iulie, orele 8:00-12:00
Afişarea rezultatelor, după contestații: 26 iulie
Confirmarea locului *): 26 – 30 iulie
Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 30 iulie
Sesiunea de SEPTEMBRIE 2021
Înscrieri: 6 – 13 septembrie
Desfășurarea probelor: Ma, 14 – Mi, 15 septembrie
Afişarea rezultatelor: J, 16 septembrie, orele 12:00-16:00
Depunerea contestațiilor: V, 17 septembrie, orele 8:00-12:00
Afişarea rezultatelor, după contestații: 20 septembrie
Confirmarea locului *): 21 – 27 septembrie
Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 28 septembrie
Orarul zilnic al activităților prevăzute în calendar va deveni disponibil pe site-ul
Universității înainte de începerea sesiunii de admitere.
*) Confirmarea locului presupune achitarea primei rate din taxa de studii (50%) și
transmiterea confirmării plății către secretariatul UA.
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II. Înscrierea candidaților
Înscrierea la concursul de admitere se face cu respectarea prevederilor Regulamentului
de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Universitatea Adventus. Actele
necesare pentru înscriere sunt cele precizate la Art. 24 din Regulament.

III. Desfășurarea, verificarea și notarea probelor de concurs
Admiterea în cadrul programului de studii Teologie adventistă pastorală se desfășoară
în două etape, după cum urmează:
Etapa I: Interviu – probă orală, eliminatorie
Procedura de evaluare: Membrii comisiei de interviu poartă o discuție cu fiecare
candidat în parte. În fişa-chestionar, completată de candidat înainte de interviu, se consemnează
date personale. La interviu se au în vedere recomandările în dreptul candidatului(ei), valorile
morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru această
specializare, ţinte și obiective referitoare la anii de studiu, precum şi planuri de viitor în ceea ce
priveşte vocaţia sau cariera.
Interviul este eliminatoriu și se notează cu admis/respins.
Pentru înscriere și participare la interviu candidatul trebuie să dovedească calitatea de
membru botezat al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Dovada calității de membru se face
pe baza recomandării pastorului și a comitetului bisericii locale.
Candidaţii, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă, vor
fi admişi exclusiv pe baza interviului și a mediei examenului de bacalaureat. În cazul
candidaților cu diplomă de licență media de admitere este media examenului de bacalaureat.
Etapa a II-a: Examen scris la Limba engleză, Cunoştinţe biblice şi Limba română
Examenul constă în susținerea a două probe care au ca scop evaluarea cunoștințelor
biblice, de limba engleză și de limba română.
A. Limba engleză – probă scrisă
Examenul la Limba engleză conține cerințe care au în vedere:
(1) cunoașterea la un nivel mediu a vocabularului limbii engleze;
(2) traducerea unui text de nivel intermediar din limba engleză în limba română.
Nota minimă pentru promovare este 5.
B. Cunoştinţe biblice şi Limba română – probă scrisă
Examenul la Cunoștințe biblice conține cerințe de tipul:
(1) potrivirea conținutului unor texte biblice cu referințele acestora;
(2) completarea cuvintelor lipsă dintr-o listă de texte biblice;
(3) cunoștințe doctrinare (definiții de concepte teologice, analiza unui text biblic care
este fundamental pentru o anumită doctrină).
Nota minimă pentru promovare este 5.
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Examenul la Limba română conține subiecte de tipul:
(1) Analize gramaticale
(2) Elemente de vocabular (lexic)
(3) Compunere
Nota minima pentru promovare este 5.
Ponderea calificativelor celor două probe/trei domenii în nota finală de admitere este
următoarea:
Nota la Limba engleză are o pondere de 40% în nota finală.
Nota la Cunoștințe biblice (pondere de 80%) și Limba română (pondere de 20%) are o
pondere de 60% în nota finală
Formula de calcul a mediei de admitere este următoarea:
𝑁𝐿𝐸 × 40 (
𝑀=
+
100

M – Media generală de admitere
NLE – Nota obținută la Limba engleză
NCB – Nota obținută la Cunoștințe biblice
NLR – Nota obținută la Limba română

𝑁𝐶𝐵 × 80 𝑁𝐿𝑅 × 20
+
) × 60
100
100
100

Candidatul care a obținut o nota mai mică de 5 (cinci) la unul din cele trei domenii de
evaluare precizate mai sus va fi declarat respins. În cazul în care candidatul respins dorește să
se înscrie în a doua sesiune de admitere, va achita taxa de admitere și va susține examen numai
la disciplina/disciplinele nepromovate.
Criteriul de departajare la medii egale pentru candidații de pe ultimul loc este
media examenului de bacalaureat.
Baremele de notare se aduc la cunoștința candidaților pe foaia de examen și se afișează
la avizierul Facultății în timpul desfășurării concursului de admitere.
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la avizierul Facultății
şi pe pagina web proprie, cu respectarea regulamentului privind protecția datelor personale.

IV. Înmatricularea în anul I de studii
Înmatricularea în anul I de studii se face, până în prima zi a anului universitarinclusiv, prin Decizia Rectorului, luând în considerare în dreptul fiecărui candidat, următoarele:
- Catalogul de admitere/Lista nominală a candidaților admiși;
- Cererea de înmatriculare a candidatului/candidatei și dovada achitării primei rate
pentru confirmarea locului;
- Semnarea contractului de studii și a fișei de înscriere în anul universitar.
- Completarea dosarului, cu toate documentele prevăzute de prezentul Regulament.
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V. Tematica și bibliografia
4.1. Bibliografie
Biblia (se cere şi memorizarea pasajelor şi textelor biblice indicate mai jos).
Moldovan, Wilhelm: Manualul doctrinelor biblice AZŞ (fără notele suplimentare teologice,
etice şi dogmatice).
Limba română: Manualele claselor V-VIII.
Levitchi, L., Duţescu, D., Învăţaţi limba engleză fără profesor!, Ed. Teora, 2000/01.
4.2. Pasajele biblice pentru memorat: Exod 20:1-17; Psalmul 91; Psalmul 121; Isaia 53;
Matei 5:1-12; 1 Cor. 13; Apoc.14:6-12
4.3. Texte biblice pentru memorat:
Gen. 2:2-3
Isaia 55:2, 6, 7
Fapte 1:8
1 Tes. 4:16, 17
Gen. 3:15
Isaia 64:6
Fapte 2:37, 38
1 Tes 5:23
Numeri 6:24-26
Ieremia 17:9
Romani 3:24
1 Tim 1:15
Deutr. 6:4, 5
Ieremia 31:3
Romani 5:1
1 Tim 5:11, 12
Deutr. 30:19
Plângeri 3:22, 23
Romani 5:3-5, 8
2 Tim. 3:16-17
Iosua 24:15
Plângeri 3:26, 27
Romani 6:4, 23
2 Tim 4:7, 8
1 Regi 18:21
Daniel 8:14
Romani 7:7
Evrei 8:10
Iov 19:25
Daniel 12:3
Romani 8:14
Evrei 10:35, 36
Ps. 1:1
Ioel 2:23
Romani 8:35-39
Evrei 11: 6,
Ps. 23:6
Mica 6:8
Romani 10:9, 10
Evrei 11: 9, 10
Ps. 32:1, 8
Habacuc 3:17-19
Romani 12:1, 2
Iacov 1:17
Ps 34:7
Maleahi 3:10
1 Cor. 2:2
Iacov 2:24
Ps. 37:25
Matei 5:17-18
1 Cor. 6:19-20
1 Petru 4:17
Ps. 50:15
Matei 11:28-30
1 Cor. 10:13
1 Petru 5:6-8
Ps. 68:19
Matei 16:24
1 Cor. 11:1
2 Petru 1:2-4
Ps. 73:28
Matei 18:20
1 Cor. 11:23-25
1 Ioan 1:7, 9
Ps. 91:7
Matei 21:22
1 Cor.15:21-22
1 Ioan 2:1, 6,
Ps. 119:9-11, 105
Matei 28:19-20
2 Cor. 5:17, 19
1 Ioan 2:15
Ps. 139:23, 24
Luca 4:18
Galateni 2:20
1 Ioan 3:1
Ps. 143:8
Luca 11:13
Efeseni 2:8, 9
1 Ioan 5:3, 14
Prov. 3:3-5
Luca 19:10
Efeseni 3:20, 21
Iuda 24, 25
Prov. 16:20
Luca 23:54
Efeseni 4:5
Apoc 1:3
Prov 17:22
Ioan 1:1-3, 14
Efeseni 6:11-13
Apoc 3:19, 20
Isaia 1:18
Ioan 3:16
Filipeni 1:21
Apoc. 12:11, 17
Isaia 8,19-20
Ioan 5:39
Filipeni 2:6-8
Ap. 19,10
Isaia 9:6
Ioan 6:35
Filipeni 2:13
Ap.20,5-6
Isaia 32:8
Ioan 10:10
Filipeni 3:12-14
Apoc 21:4
Isaia 43:1, 2
Ioan 13:34
Filipeni 4:8, 13,
Isaia 49:16
Ioan 14:1-3
19
Isaia 50:4
Ioan 14:15-17
Coloseni 2:6
Isaia 54:10
Ioan 16:13
Coloseni 3:1
Prezenta Metodologie fost avizat prin hotărârea CA nr. 5 / 09.12.2020 și aprobat prin
hotărârea Senatului nr. 7 / 10.12.2020 și se aplică pentru admiterea în anul universitar 2021 2022.
____________________________________
_______________________________
Președintele Senatului,
Rector,
Conf. univ. dr. Zoltan Szallos-Farkas
Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ
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