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UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 

Programul de studii/Specializarea Teologie adventistă pastorală 

 

RECOMANDARE 

Numele și prenumele solicitantului/candidatului: _______________________________________________ 

Candidatul/a este membru/ă al/a Biserici Adventiste de la data (data botezului):  _____/_____/__________ 

Apartenența religioasa anterioară a candidatului (dacă este cazul): _________________________________ 

Apartenența religioasă a părinților: mama____________________________tata_____________________ 

A. EVALUATOR: Comitetul bisericii locale unde candidatul este membru 

Vă rugăm să evaluaţi candidatul pe baza criteriilor de mai jos, marcând cu X celula care considerați îl caracterizează cel mai bine.  

Nr. 

crt. 
Criterii de evaluare Excelent 

Foarte 

bun 
Bun 

Satisfăcă

tor 

Nesatisfă

cător 
Nu ştiu 

1. Condiţie fizică       
2. Ţinuta vestimentară       
3. Inteligenţă       
4. Conştiinciozitate       
5. Consecvenţă       
6. Hărnicie       
7. Punctualitate       
8. Capacitate de colaborare       
9. Capacitate relaţională       
10. Determinare (hotărâre)       
11. Vorbitor public       
12. Capacitate de conducere       
13. Stabilitate emoţională       
14. Obiectivitate       
15. Conduita faţă de sexul opus       
16. Caracter/integritate       
17. Dispus pentru slujire       
18. Experienţa religioasă       
19. Dă mărturie       
20. Angajat în misiune       

OBSERVAŢII: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

RECOMANDARE (plasaţi un X înaintea alegerii potrivite)   VOT           

 Fără rezerve    . . . . pentru /. . . . împotrivă 

 Cu rezerve (explicaţi)  . . . . pentru /. . . . împotrivă 

 De nerecomandat   . . . . pentru /. . . . împotrivă          Data: ___________________ 

 

Numele și prenumele Semnătura Numele și prenumele Semnătura 

______________________ _________________ ______________________ _________________ 

______________________ _________________ ______________________ _________________ 

______________________ _________________ ______________________ _________________ 

______________________ _________________ ______________________ _________________ 
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B. EVALUATOR: Pastorul bisericii locale unde candidatul este membru 

1. Vă rugăm să evaluați potenţialul candidatului pentru lucrarea pastorală. 

 

 

 

  

 

 

 

2. Vă rugăm să precizați domeniile în care candidatul excelează. 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.  Vă rugăm să menționați punctele slabe ale candidatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și prenumele pastorului: _____________________________________, Semnătura ____________________ 

Comunitatea: __________________________________________, Conferința:_______________________________ 

Data evaluării: ________________________________ 

Vă rugăm să ștampilați fiecare pagină în colțul din dreapta jos.  

Pentru confidenţialitate, recomandările vor fi transmise la adresa poștală Universității sau prin e-mail la adresa 

admitere.tp@uadventus.ro, în format PDF scanat. 

 Se va preciza: În atenţia comisiei de admitere 
 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE 

Comisia de admitere garantează confidențialitatea datelor furnizate în acest document. Recomandarea este destinată strict procesului de admitere și se 

păstrează la dosarul candidatului/studentului. Dosarele cu datele personale ale candidaților/ studenților sunt supuse politicilor de protecție și securitate 

ale Universității, conform prevederilor legale. În cazul candidaților respinși/neînmatriculați, comisia de admitere scoate recomandarea din dosar și o 

distruge. 

Adresa: Universitatea Adventus din Cernica, 077035 Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, jud. Ilfov 


