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INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCURE~TI
FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALA.

Institutie acreditata prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008.
Bucuresti, B-dul Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946,

Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro; www.itpbucuresti.ro

METODOLOGIA ORGANIZARD ~I DE SFA~URARII CONCURSULUI DE
ADMITERE,

STUDII UNlVERSITARE DE LICENTA - INVATAMA.NT CU FRECVENTA
SESIUNEA: SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2019

Organizarea ~i desfasurarea concursului de admitere la lnstitutul Teologic Penticostal din mun.
Bucuresti se face pe baza prezentei metodologii privitoare la organizarea si desfasurarea concursului
de admitere, studii universitare de licenta, sesiunea iulie - septembrie 2019.

Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti apartine Cultului Crestin Penticostal din Romania
si este 0 institutie confesionala de Invatamant superior acreditata prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie
2008, publicata in MONITORUL OFICIAL AL RoMANIEI PARTEA I Anul 176 (XX) - Nr. 724,
Vineri, 24 octombrie 2008.

Specializarea: Teologie penticostala pastorala
Cifra de scolarizare: 50 de locuri pentru cursurile cu frecventa.
Durata studiilor universitare de licenta: Invatamant cu frecventa, 4 ani.

I. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Pentru coordonarea lucrarilor privind pregatirea, organizarea, indrumarea si controlul

concursului de admitere, la ITPB functioneaza la nivelul facultatii 0 comisie de admitere condusa de
decan, in calitate de presedinte, in cornponenta careia intra directorul Departamentului de Teologie
Penticostala Pastorala ~i un secretar numit dintre cadrele didactice ale facultatii,

Comisia este subordonata rectorului ITPB, care exercita actiunile de control pe care le
considera necesare. Ea asigura inscrierea, verifica dosarele cu acte ale candidatilor si confirma
legalitatea inscrierii, organizeaza concursul de admitere la nivel de facultate. De asemenea, propune
listele nominale ale personalului didactic ce urmeaza a fi antrenat in actiuni de examinare orala a
candidatilor, de verificare a lucrarilor scrise si listele nominale de personal didactic si administrativ ce
urmeaza a fi antrenate in actiuni de supraveghere a candidatilor, verificarea identitatii lor si sigilarea
lucrarilor.

Repartizarea cadrelor didactice si a celorlalte persoane pe actiuni concrete se face de catre
Decan, pentru fiecare proba de concurs. In acest scop, pe toata durata desfasurarii concursului, intregul
personal didactic si administrativ nominalizat, conform celor precizate mai sus, este la dispozitia
decanului, pentru a putea fi mobilizat si convocat operativ.

Instruirea intregului personal al facultatii antrenat in desfasurarea concursului de admitere va fi
facuta in mod obligatoriu de catre decan in preziua inceperii concursului.

Comisiile de examinare sunt prop use de comisia de admitere in dirnineata probei.
Nu vor fi numite in comisiile de admitere si nici In alte actiuni legate de admitere la facultate

cadrele didactice care au rude printre candidati.
Cadrele didactice si celelalte persoane antrenate In concursul de admitere, care se abat de la

respectarea acestor norme sau care, prin activitatea lor, prejudiciaza buna organizare si desfasurare a
concursului, securitatea deplina a lucrarilor, aprecierea obiectiva a candidatilor si inregistrarea eo recta
a rezultatelor concursului vor fi sanctionate disciplinar, conform regulamentelor ITPB.
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Programul de desfasurare a concursului se afiseaza dupa incheierea inscrierilor, eel tarziu cu 24
de ore inainte de inceperea primei probe, indicandu-se: denumirea probei de concurs, data si ora
inceperii, durata de desfasurare, repartizarea pe sali a candidatilor;

Toate documentele legate de organizarea concursului de admitere (lucrarile scrise, borderourile
inseriate si Iistele cuprinzand rezultatele concursului de admitere) se pastreaza la sediul comisiei de
admitere pe facultate, in dulapuri de fier, sigilate. Cheile dulapurilor se pastreaza de secretarul
cornisiei de adrnitere.

Cataloagele utilizate pentru inregistrarea rezultatelor probelor de concurs se stampileaza ~i se
inseriaza inainte de inceperea concursului si, dupa terminarea concursului de admitere, se pastreaza in
arhiva, in aceleasi conditii ea ~icataloagele si matricolele din timpul studiilor.

11. iNSCRIEREA CANDIDATILOR

11.1. Inscrierea candidatilor la concursul de admitere, pentru sesiunea din iulie 2019, se face in
perioada cuprinsa intrt!'l iunie - 22 iulie 2019 la secretariatul ITPB din B-dul. Uverturii, nr. 210-220,
tel. 021/4241623, (Iuni-joi: 9,00-16,00; vineri: 9,00-14,00). Inscrierile la concursul de adrnitere din
sesiunea septembrie, pentru locurile ramase libere, se fac intre 2-13 septembrie 2019 (luni-joi: 9,00-
16,00; vineri: 9,00-14,00).

11.2. Acte necesare la inscriere (depuse intr-un dosar plic):
a) Cererea-tip de inscriere, fisa de inscriere ~i chestionarul candidatului, care se primesc de la
secretariatul facultatii, la inscriere (se pot descarca si de pe site-ul ITPB);
b) Diploma de bacalaureat in original. Absolventii din prornotia 2018-2019 pot prezenta in locul
diplomei de bacalaureat 0 adeverinta din care sa rezulte ea au absolvit liceul ~i au promovat examenul
de bacalaureat.
c) Certificatul de nastere, in original;
d) Adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru specializarea pentru care opteaza.
e) Marturia personala (maximum 2 pag.) din care sa rezulte c1ar modul in care s-au intors la
Dumnezeu, precum si 0 descriere a felului in care au perceput chemarea lui Dumnezeu la slujirea
crestina, pentru care urmeaza a se pregati.
f) 3 recornandari tip; Recomandarile (si toate celelalte formulare) pot fi descarcate si de pe pagina web
a ITPB: www.itpbucuresti.ro. Avand in vedere caracterul confidential al acestor RECOMANDARI,
solicitantii vor comunica, in perioada care va fi anuntata, la secretariatul ITPB (tel. 0211434.16.23,
0311402.29.17 sau online), urmatoarele:
- numele ~iadresa cornpleta a pastorului bisericii din care provine;
- numele ~i adresa unui membru din comitetul bisericii (sa nu fie ruda cu candidatul) pe care iI
recomanda pastorul;
- adresa unui membru din biserica pe care iI alege candidatul (sa nu fie ruda cu el).
g) 3 fotografii tip buletin (format %);
h) Chitanta de plata (80 lei) a taxei de inscriere, eliberata la inscriere, de casiera Facultatii;
i) Fotocopie a legitimatiei de slujitor (pastor), unde e cazul;
j) Numai pentru absolventii unei alte facultati: diploma de licenta in copie legalizata sau adeverinta in
original de la facultatea unde a obtinut licenta;
k) Cererea pentru scutire sau reducere partiala a taxei de inscriere, la care se anexeaza actele
doveditoare;
1)Cartea de identitate, in original sau pasaport.
Pentru candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in alta tara dedit Romania actele necesare
pentru inscriere sunt trecute in anexa.

Recomandarile pot fi descarcate de pe site-ul ITPB, completate ~i trimise pe adresa ITPB (de cei care
le completeaza), prin intermediul postei, pana pe data de 22 iulie 2019. In acest caz, candidatii trebuie
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Candidatii care nu au acces la internet se pot adresa telefonic secretariatului ITPB, pentru a primi
formularele-tip prin intermediul postei si pentru a comunica numele, calitatea, adresa ~i telefonul
persoanelor care vor completa recornandarile.

Candidatii (cetateni romani) cu domiciliul in strainatate pot aduce in ziua inscrierii recomandarile
completate, in plic sigilat, care va purta stampila bisericii ~i semnatura pastorului. Si candidatii din
aceasta categorie trebuie sa completeze in mod obligatoriu formularul din cadrul rubricii Inscriere la
facultate de pe site-ul ITPB.

11.3. Seutiri ~i redueeri de taxe de admitere:
Sunt scutiti de taxa de admitere: orfanii de ambii parinti; persoanele care provin de la casele de copii
sau plasament familial; copiii personalului didactic din invatamantul penticostal (inclusiv ai celor
pensionati sau decedati).

Dupa incheierea definitiva a inscrierii, comisia de admitere intocmeste listele nominale ale
candidatilor inscrisi, in ordine alfabetica, vizate de decan ~i aprobate de rector, ce se afiseaza pe
panoul de admit ere cu 24 de ore inainte de inceperea primei probe. Orice sesizare a candidatilor
privind inexactitatea datelor de pe aceste liste se verifica imediat si se corecteaza, cu aprobarea
decanului, cel mai tarziu cu 3 ore inainte de inceperea primei probe.

In ziua premergatoare primei probe, candidatii primesc 0 legitirnatie de concurs, pe baza
acesteia ~i a buletinului de identitate, fiind adrnisi in sala de concurs.

Procedura de inscriere a absolventilor cu diploma de licenta sau de stat pentru a urma 0 a doua
specializare este identica cu a candidatilor la concursul de admitere, se desfasoara in acelasi timp si in
aceleasi conditii.

Ill. CONDITII GENERALE DE iNSCRIERE LA CONCURS
La concursul de admitere se pot inscrie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat sau ai

unor scoli echivalente cu liceul, cetateni ai Romaniei sau ai altor state, care si-au echivalat diploma de
absolvire a liceului la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

Cetatenii altor state se pot inscrie la concursul de admitere, cu respectarea legislatiei in vigoare
(O.M.Ed. nr. 450112003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inscrierea la studii a
cetatenilor straini, a cetatenilor straini de origine etnica romana ~i a cetatenilor romani cu domiciliul in
strainatate la institutiile de invatamant superior particular acreditate din Romania si ova 1312003
privind cuantumul taxelor pentru studentii strain i).

Toti candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Sa faca dovada unui caracter crestin;
Sa fie membri botezati ai unei biserici penticostale;
Sa fi depus 0 anumita activitate in biserica;
Sa aiba 0 inalta tinuta morals ~i un comportament exemplar;
Sa manifeste interes si pasiune pentru lucrarea lui Durnnezeu.

Scutirea de prezenta se acorda candidatilor care intrunesc oricare din conditiile urmatoare:
Sa fie slujitori ordinati;
Sa fie slujitori neordinati, dar antrenati in slujirea unei biserici locale;
Sa fie parinti.

IV. DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
(Pe timpul examenelor se asigura cazare si masa in Carnin, respectiv, la Cantina Facultatii, contra cost:
eazare pe noapte: 2Slei; mieul dejun: 7lei; pranzul: 12 lei.)

CONCURSUL de ADMITERE se va desfasura in una sau doua sesiuni:
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Sesiunea iulie 2019 - 23,24 iulie 2019
Sesiunea septembrie 2019 - 17, 18 septembrie 2019 (numai in eventualitatea ea vor ramane

locuri neocupate dupa sesiunea din iulie).

Selectia candidatilor se face pe baza CONCURSULUI DE ADMITERE, care va consta din
urmatoarele probe:

SESIUNEA IULIE 2019
Proba I:
INTERVIU ~I PROBA DE COMUNICARE iN PUBLIC - 23 iulie, incepand cu ora 9,00
La proba I - eliminatorie - nu se admit contestatii.
Proba all-a:
Aceasta etapa consta in sustinerea unei probe scrise la:
CUNO~TINTE BIBLICE din VECHIUL ~i din NOUL TESTAMENT, proba scrisa - 24

iulie, Intre orele 9,00-12,00
Nota minima de promovare a probei scrise este 5,00, iar media generala minima de admitere

este 6,00 (sase),
Media generals de admitere se calculeaza cu doua zecimale.
Candidatii ordinati ca pastori sunt declarati adrnisi fara sustinerea probei all-a; proba I este

obligatorie ~i eliminatorie si pentru aceasta categorie de candidati.
Candidatii care doresc sa se califice pentru a beneficia de bursa trebuie sa sustina si proba a II-

a a concursului, deoarece bursele se acorda candidatilor adrnisi la examenul de admitere, in ordinea
mediilor obtinute la ambele probe de concurs.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
Proba I:
INTERVIU ~I PROBA DE COMUNICARE iN PUBLIC - 17 septembrie, incepand cu ora

9,00
La proba I - eliminatorie - nu se admit contestatii.
Proba all-a:
CUNO~TINTE BIBLICE din VECHIUL ~i din NOUL TESTAMENT, proba scrisa - 18

septembrie, intre orele 9,00-12,00
Conditiile minimale de admitere ~i metoda de calcul a mediei de admitere sunt aceleasi cu cele

din sesiunea iulie 2018.
Candidatii ordinati ca pastori sunt declarati admisi, rara sustinerea probei all-a; proba I este

obligatorie si eliminatorie ~ipentru aceasta categorie de candidati,
Candidatii care au cazut la examenul de admitere din iulie ~i doresc sa participe ~i la sesiunea

de admitere din septembrie vor depune la dosarul de inscriere 0 noua recomandare din partea
pastorului. Celelalte doua recomandari sunt valabile. Procedura de obtinere a recornandarii este
aceeasi ea si la sesiunea din iulie.

Candidatii care dorese sa se califice pentru a beneficia de bursa trebuie sa sustina si proba a 11-
a a concursului, deoarece bursele se acorda candidatilor admisi la examenul de admitere, in ordinea
mediilor obtinute la ambele probe de concurs.

V. TEMATICA PENTRU CONCURS, PROBA SCRISA. - CUNO~TINTE BIBLICE
(VECHIUL TESTAMENT ~i NOUL TESTAMENT)

1. Vechiul Testament
Geneza: Creatia (cap. 1-2), Patriarhii (cap. 12-36)
Exod: Iesirea din Egipt (cap. 1-15), Legamantul de la Sinai (cap. 19-24)
Judecatori: istoria lui Samson (cap. 13-16)
1-2 Samuel: istoria regelui David (LSam. 16:1-1Regi 2:11)
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1-2 Regi: naratiunile despre profeti (lRegi l7-2Regi 13)
Daniel: Daniel si suveranii babilonieni (cap. 1-5)
Ezra-Neemia

2. Noul Testament
Evangheliile
a) Nasterea lui Isus Hristos b) Ispitirea Domnului c) Fericirile d) Pildele lui Isus Hristos e) Isus Hristos
in Saptamana Patimilor f) Rastignirea g) Invierea Domnului h) Aratarile Domnului dupa Inviere i)
Inaltarea Domnului

Faptele apostolilor
a) Ziua Cincizecimii b) Botezul cu Duhul Sfant in Faptele Apostolilor c) Alegerea celor sapte diaconi
g) Convertirea lui Saul e) Convertirea sutasului Comeliu f) Procesul Sfantului Apostol Pave!'

Epistolele Sfantului Apostol Pavel
a) Lucrarea Duhului Sfant potrivit cu Romani 8; b) indatoriri ale crestinului fata de Cina Domnului
potrivit cu 1 Cor 10:14-22 si 11:17-34 c) Manifestarea harismelor in inchinarea bisericii, potrivit cu 1
Cor 12-14

Apocalipsa - Scrisorile catre cele sapte Biserici

Bibliografie: BIBLIA, Ed. Comilescu 1924; "Gramatica practica a limbii romane," de Stefania
Popescu, Ed. TEDIT FZH, Bucuresti, 2008; "Dictionar de omonime, paronime, sinonime, antonime,"
de Zorela Creta si Cristina Gherman, Ed. All, Bucuresti, 2012.

La aceasta proba de examen candidatii trebuie sa faca dovada ca sunt familiarizati cu textele Scripturii.
Nu sunt evaluate capacitatile de interpretare a textelor sacre, ci doar cunostintele biblice ale
candidatului.

VI. STABILlREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE DE CONCURS
Subiectele vor fi stabilite de comisia de admitere. Dupa stabilirea subiectelor - indiferent de proba sau
specializare, acestea vor fi inchise in plicuri sigilate, iar transmiterea lor in salile de concurs se va
realiza in conditii de deplina securitate.

VII. DESFA~URAREA PROBELOR DE CONCURS
Proba orala
Proba orala este eliminatorie. inainte de a se deplasa spre sala unde se desfasoara examenul,

secretarul comisiei de admitere verifica tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva. De
asemenea, are grija sa existe si hartie stampilata pentru ciome, in functie de numarul candidatilor
repartizati acelei sali,

Din comisia de examinare pentru proba orala vor face parte intre 3 ~i 5 cadre didactice. Cadrele
didactice hirotonite vor avea prioritate. De asemenea, presedintele Departamentului de invatamant al
Cultului Crestin Penticostal sau un reprezentant al acestuia va fi inclus in comisia de examinare.
Membrii comisiei au obligatia sa studieze dosarul de concurs al fiecarui candidat.

Accesul candidatilor in sala de concurs se face pe baza legitimatiei de concurs, a Cartii de
identitate ~i a tabelului nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva. Candidatii care nu au
asupra lor toate actele prevazute nu sunt primiti in sala de concurs decat cu aprobarea presedintelui
comisiei de admitere si numai in cazuri de forta majora.

Fiecare candidat va extrage cate un bilet cu subiecte si i se va inmana 0 ciorna. I se va acorda
20 minute pentru pregatirea subiectelor si apoi va fi examinat.
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Proba scrisa
Supravegherea probei scrise se va realiza de catre cadre didactice de alta specialitate decat a

probei.
Inainte de a se deplasa spre salile unde au fost repartizati, responsabilii de sali primesc, sub

semnatura, de la secretarul comisiei de admitere pe facultate, tabelul nominal cu candidatii repartizati
in sala respectiva si un numar de coli tip, destinate probelor, precum si hartie stampilata pentru ciorne,
in functie de numarul candidatilor din sala de care raspund.

Accesul candidatilor in sala de concurs se face pe baza legitimatiei de concurs, a Cartii de
identitate si a tabelului nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva. Candidatii care nu au
asupra lor toate actele prevazute nu sunt primiti in sala de concurs decat cu aprobarea presedintelui
comisiei de admitere ~inumai in cazuri de forta rnajora.

Candidatii i~i ocupa locurile in banci dupa ce au depus pe catedra orice materiale scrise sau
obiecte in care acestea ar putea fi depozitate (carti, caiete, serviete, genti, etc.).

Responsabilul de sala consemneaza prezenta sau absenta candidatilor ~i inmaneaza fiecarui
candidat coala tip ~i coala de hartie pentru ciorna, dupa care indica cum se completeaza coltul ce
urmeaza a fi lipit: cu numarul legitimatiei, numele ~i prenumele, precum ~i prenumele tatalui si
celelalte rubrici: specializarea ~i disciplina la care da lucrarea. Responsabilul de sala prirneste plicul cu
subiecte de la delegatul comisiei de admitere pe facultate si verifica integritatea sigiliului

Nu se foloseste alta hartie decat colile tip si cele stampilate pentru ciorne. La cererea
candidatilor, li se dau coli suplimentare de catre supraveghetori. La colile distribuite suplimentar se
completeaza in acelasi mod coltul ce urmeaza a fi lipit.

Dupa transcrierea integrala a subiectelor pe tab la, presedintele comisiei, insotit de un cadru
didactic de specialitate, verifica daca subiectele au fost scrise corect ~i lucrarile se desfasoara in
conditii normale.

Pe timpul desfasurarii probei supraveghetorii nu au voie sa dea nici 0 indicatie in plus
candidatilor, sa vorbeasca intre ei sau sa rezolve subiectele.

Daca candidatii doresc sa-si transcrie lucrarea, din diferite motive (corecturi, greseli ce pot fi
interpretate drept semn de recunoastere) fara a depasi insa timpul afectat probei, colile folosite initial,
vor fi anulate pe loc, sub semnatura, de catre supraveghetorul de sala. inscrierea numelui candidatilor
pe colile tip destinate lucrarii scrise in afara rubricii care se sigileaza, atrag dupa sine anularea lucrarii
respective. Pe tot parcursul probelor scrise, In afara persoanelor antrenate direct in aceasta actiune, in
salile de concurs au voie sa intre numai persoane care poseda delegatii eliberate de presedintele
comisiei de admitere pe universitate sau facultate.

VIII. NOT ARE, CORECT ARE, BAREMURI
La proba orala candidatului i se va acorda calificativul admis sau respins, pe baza unor criterii

ce reflecta inzestrarile necesare in slujirea pastorala, La proba orala nu se admit contestatii.
Fiecare lucrare, atat cea scrisa cat ~i cele de la probele practice este corectata independent de

2 (doua) cadre didactice ~i apreciata separat cu note de la 10 la I. Fiecare corector va acorda 0 medie
lucrarii, calculata ea medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate pentru
fiecare subiect (potrivit baremului), pe care 0 trece in borderoul sau cu numarul lucrarii. Aceste
borderouri se depun, odata cu lucrarile verificate, la Comisia de admitere si se pastreaza in dulap de
fier. Dupa incheierea activitatii de corectare ~i notare a tuturor lucrarilor, Comisia de admitere
transcrie mediile acordate de examinatori fiecarei lucrari in borderouri centralizate ~i calculeaza media
finala a lucrarii ea medie aritmetica, cu doua zecimale, rara rotunjire a mediilor acordate de
examinatori in parte, sub controlul si raspunderea presedintelui comisiei de admitere. In cazul In care
exista diferente de notare mai mari de un punct, se elimina extremele. Media finala a probei se trece pe
fiecare lucrare in parte cu cerneala rosie, cu semnatura Presedintelui comisiei de admitere.

Nota minima acordata este I (unu).
Neprezentarea la proba se noteaza cu ,,0" (zero).
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Nota minima acordata este 1 (unu).
Neprezentarea la proba se noteaza cu ,,0" (zero).
Media finala obtinuta de candidati la proba a II-a se trece direct cu cerneala albastra (Pix) in

cataloage alfabetice pregatite in acest scop, sub controlul si raspunderea presedintelui comisiei de
admitere. Eventualele corecturi in aceste cataloage se fac cu cerneala rosie (Pix) de catre Decan, care
semneaza de corectare.

Mediile finale ale probei de concurs, scrise in conformitate cu precizarile de mai sus, nu pot fi
modificate.

Baremul de notare la proba scrisa este stabilit de comisia care alcatuieste subiectele ~i va fi
afisat imediat dupa sustinerea probei scrise.

In cazul egalitatii mediilor candidatilor de pe ultimul loc, departajarea candidatilor se va face
luandu-se in consideratie media generals din liceu.

IX. STABILIREA ~I COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
Candidatii care nu se prezinta la una din probe primesc din oficiu nota 0 (zero) si pierd

concursul de admitere.
Candidatii care W retrag actele inainte de afisarea rezultatelor finale ale concursului sunt

considerati retrasi din concurs.
Rezultatele concursului de admitere, verificate si aprobate de comisia de admitere pe institut,

se aduc la cunostinta prin afisare timp de 45 de zile. Pe listele respective se vor indica, in dreptul
fiecarui candidat mediile finale obtinute la probele de concurs si media generala,

Admiterea candidatilor se face strict in ordinea descrescanda a mediilor.
Nu este admisa depasirea cifrei de scolarizare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii

Stiintifice,

XI . DISPOZITII FINALE
Candidatii declarati admisi sunt inmatriculati In anul I de studii pentru anul universitar 2019-2020 prin

decizia rectorului.
Cetatenii strani pot participa la examenul de admitere doar In sesiunea din iulie, deoarece dosarele lor

trebuie inaintate Ministerului Educatiei Nationale, pana la jumatatea lunii august, In vedeerea aprobarii
inmatricularii lor In anul 1.

Candidatii declarati admisi care nu depun cerere de inscriere In anul I pllna pe data de 23 septembrie
2019 vor fi declarati retrasi, iar In locullor vor fi inscrisi urmatorii candidati de pe listele de admitere. In locul
candidatilor inscrisi, dar care se retrag sau sunt exmatriculati, sunt inscrisi urmatorii candidati de pe Iistele de
admitere. Convocarea candidatilor de pe lista celor respinsi se poate face doar in primele 30 de zile ale anului
universitar.

Actele candidatilor respinsi se restituie la cerere, dupa incheierea concursului de admitere sau dupa
afisarea rezultatelor la proba eliminatorie.

Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti este 0 institutie confesionala de Invatamant superior care
functioneaza in regim privat. Sustinerea financiara se face din taxe ~i din diferite donatii din tara ~i din
strainatate, Pentru anul universitar 2019-2020 taxa scolara este echivalentul in lei a 550 EURO/an - la cursul
BNR leu/euro din ziua platii,

Studentii din aceeasi familie, care studiaza simultan In institutia noastra, vor plati taxele scolare dupa
cum urmeaza: 100% din valoarea taxelor pentru primul student; 75% din valoarea taxelor pentru al doilea; 50%
din valoarea taxelor pentru al treilea student.

Institutul Teologic Penticostal din Bucuresti ofera studentilor posibilitatea de a fi cazati in caminul
studentesc, in camere de 3-4 persoane, cu grup sanitar in fiecare camera. De asemenea, studentii pot servi micul
dejun ~i masa de pranz, de luni pana vineri, la cantina institutului. Pentru anul universitar 2019-2020, costurile
de cazare ~i masa vor fi urmatoarele:
- taxa de cazare - 310 lei /luna;
- micul dejun - 5 lei;
- masa de pranz - 12 lei (pentru studentii care locuiesc In camin se acorda pachetul de 550 lei - 290 lei cazarea
~i 240 lei masa de pranz);
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In limita fondurilor disponibile, studentii ITPB pot fi sustinuti financiar pentru a-si putea plati taxa
de cazare ~i masa,

Toate informatiile privitoare la concursul de admitere vor putea fi obtinute la Secretariatul ITPB,
B-dul Uverturii 210-220, sector 6, Bucuresti, prin telefon - (021) 434 1623, (031) 4022917, fax -
(021) 434 7515, E-mail: secretariat@itpbucuresti.ro. sau accesand pagina web a Institutului:
www.itpbucuresti.ro

Prezenta metodologie a fost aprobata in sedinta Senatului ITPB din 16.01.2019.

Rector

Pastor Lect. univ. dr. Brie loan

)

/
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ANExA
1. Cererea-tip de inscriere, fisa de inscriere ~i chestionarul candidatului, care se primesc de

la secretariatul facultatii, la inscriere (se pot descarca si de pe site-ul ITPB);
2. Diploma de bacalaureat in original. Absolventii din promotia 2018-2019 pot prezenta in

locul diplomei de bacalaureat 0 adeverinta din care sa rezuIte ca au absolvit liceul si au
promovat examenul de bacalaureat.

Pentru candidatii cu diploma obtinuta in Spania diploma de bacalaurealsi foile
matricole din liceu cu Apostila
Pentru candidatii cu diploma obtinuta in SUA: SAT / ACT
Pentru candidatii cu diploma obtinuta in Austria: traducere legalizata a diplomei ~i a
foilor matricole liceu.

3. Certificatul de nastere, in original;
4. Adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru specializarea pentru care

opteaza,
5. Marturia personals (maximum 2 pag.) din care sa rezuIte c1ar modul in care s-au inters

la Dumnezeu, precum ~i 0 descriere a felului in care au perceput chemarea lui Dumnezeu
la slujirea crestina, pentru care urmeaza a se pregati.

6. 3 recomandari tip; Recomandarile (si toate celelalte formula re) pot fi descarcate ~i de pe
pagina web a ITPB: www.itpbucuresti.ro. Avand in vedere caracterul confidential al
acestor RECOMAND.ARI, solicitantii vor comunica, in perioada care va fi anuntata, la
secretariatul ITPB (tel. 0211434.16.23, 0311402.29.17 sau online), urmatoarele:
- numele ~i adresa completa a pastorului bisericii din care provine;
- numele ~i adresa unui membru din comitetul bisericii (sa nu fie ruda cu candidatul) pe
care il recomanda pastorul;
- adresa unui membru din blserica pe care iI alege candidatul (sa nu fie ruda cu el).

7. 3 fotografii tip buletin (format %);
8. Chitanta de plata (80 lei) a taxei de inscriere, eliberata la inscriere, de casiera Facultatii;
9. Fotocopie a legitimatiei de slujitor (pastor), un de e cazul;
10. Numai pentru absolventii unei alte facultati: diploma de licenta in copie legalizata sau

adeverinta in original de la facultatea unde a obtinut licenta;
11. Cererea pentru scutire sau reducere partiala a taxei de inscriere, la care se anexeaza

actele doveditoare;
12. Cartea de identitate, in original sau pasaport
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