EXIGENŢE CARE VIZEAZĂ CURSUL ŞI PROBLEME ORGANIZATORICE
- suportul orientativ al cursului: Pr. V. Gordon (coord.; coautori: Pr. A. Ivan şi Pr. N. Beldiman),
Omiletica, Edit. Basilica, 2016, 615 p.;
- pentru orientarea bibliografică: vezi www.ftoub. – pr. prof. V. Gordon – materiale pentru
studenţi – Bibliografie;
- cursul orientativ va fi completat la fiecare oră cu informaţii noi, atât cu privire la conţinuturi, cât
şi d.p.v. al bibliografiei;
- pentru examen, suportul orientativ al cursului NU asigură punctajul minimal (nota 5), întrucât se
vor formula subiecte şi din completările prezentate oră-de-oră; se subînţelege, astfel, că prezenţa
la curs a studenţilor asigură informarea directă, deodată cu şansele maxime de a obţine rezultate
foarte bune la examen;
- în ora de dinainte şi de după susţinerea predicii, studenţii vor fi prezenţi obligatoriu, atât la
seminarii, cât şi la curs;
- după intrarea profesorului în sala de curs, nu mai intră nici un student;
- în timpul desfăşurării cursului telefoanele mobile vor fi închise.
EXIGENŢE PRIVIND ORELE DE SEMINAR
- prezenţa la orele de seminar este obligatorie, în proporţie de 90%;
- fiecare student se va programa pentru pregătirea şi susţinerea liberă a unei predici (cu prioritate,
la Paraclisul Sf. Ecaterina; cu aprobarea pr. asistent – şi la alte biserici);
- studenţii programaţi se vor prezenta cu predica la orele de seminarii în săptămâna de dinaintea
duminicii/sărbătorii respective;
- nu vor intra în examen studenţii care nu au avut prezenţă corespunzătoare la orele de seminarii şi
nici cei care nu au susţinut predica respectivă, fiecare în semestrul în care a fost programat;
- pentru activitatea de la seminar, studenţii pot primi 1-2 p., în adaos la nota finală de la examen;
- studenţii care au fost programaţi la Paraclisul Facultăţii şi nu s-au prezentat să rostească predica
nu vor fi admişi la examen în semestrul respectiv. Atenţie, mai ales la semestrul al II-lea: cei care
nu şi-au îndeplinit obligaţiile pentru orele de seminar riscă să nu intre în examenul de Licenţă;

