Arhiepiscopia Bucureştilor
Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul

ADMITEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE
Studii de masterat – septembrie 2014
Toţi candidaţii – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să
obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de masterat la
F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2014, se vor prezenta personal la sediul Sectorului
învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, în perioada 01 -12
septembrie 2014 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, luni: 6-8 septembrie 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. Cerere-tip (formularul tip se primeşte şi se completează pe loc la Sectorul învăţământ şi
activităţi cu tineretul);
2. Certificat de naştere şi orice act care atestă schimbări de nume sau prenume – copie
simplă;
3. C.I. – copie simplă;
4. 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;
5. Recomandarea preotului duhovnic – document original cu antet, ştampilă şi
semnătură;
6. Diplomă de Bacalaureat sau de absolvire a Seminarului – copie simplă;
7. Diploma de licenţă şi Foaia matricolă (absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă din
alte eparhii vor prezenta în plus, în copie, și documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări
a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor de licență la respectivele Facultăți )–
copie simplă;
8. Adeverinţa de licenţă - pentru absolvenţii promoţiei 2014 – copie simplă;
9. Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat
este apt pentru înscrierea la master – copie simplă;
10. Adeverinţă de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru
personalul monahal).
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 (numai în cazuri excepţionale se eliberează
documentul în aceeaşi zi).
Actualizat: 03 iulie 2014

