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METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE
FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ - TEOLOGIE
Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior
acreditată prin legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
PARTEA I Anul 176 (XX) — Nr. 724 Vineri, 24 octombrie 2008. Prezenta metodologie a fost alcătuită cu
respectarea Ordinului MECS 6102/15.12.2016 cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1
Finalizarea programului de studii universitare de licență se încheie prin examen de licenţă.
Art. 2
Examenul de licenţă constă din două probe orale:
- proba I (orală): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă.
Art. 3
Pot susţine examen de licenţă absolvenţii de învăţământ superior ai specializării: Teologie penticostală
pastorală.
Art. 4
Tematica şi bibliografia aferentă examenului de licenţă se validează de către Senatul ITPB, la
propunerea Consiliului Facultăţii de Teologie Penticostală în conformitate cu planurile şi programele de
învăţământ după care au studiat absolvenţii din promoţia curentă. Consiliul Facultăţii, în prealabil, aprobă
tematica şi bibliografia aferentă.
Art. 5
Îndrumătorii lucrărilor de licenţă răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii
conţinutului lucrărilor de licență.
Art. 6
Decanatul va afişa informaţii privind tematica şi bibliografia aferente primei probe, precum şi cele
privind temele ce pot fi elaborate ca teze de licenţă până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Pentru prima
probă se vor elabora 5 teme pentru cateheze şi vor fi numite 15 texte biblice pentru omilii.
Art. 7
Graficul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă este prezentat în Anexa la prezenta
metodologie.
Art. 8
Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sunt de competenţa Senatului ITPB (ţinând cont de
faptul că ITPB are o singură facultate), care răspunde de aplicarea corectă a prezentului Regulament.
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CAPITOLUL II
Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă
Art. 9
Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă se vor constitui trei categorii de comisii:
1. Comisia la nivelul institutului, formată din trei membri, al cărei preşedinte va fi rectorul, iar ceilalţi
doi membrii vor fi decanul şi un alt cadru didactic, în calitate de secretar al comisiei. Această comisie are doar
sarcini organizatorice şi are ca responsabilitate coordonarea întregului proces, din punct de vedere
administrativ.
2. Comisia pentru elaborarea subiectelor pentru prima probă, formată din trei membri, respectând
conţinutul tematicii şi bibliografia aprobate de Consiliul Facultăţii şi validate de Senat.
3. Membrii comisiei pentru prezentarea şi susţinerea examenului sunt aprobaţi de Senatul ITPB și au
obligaţia de a cunoaşte conţinutul tezelor, de a aprecia valoarea reală a acestora, precum şi de a testa
capacitatea absolvenţilor de a fi elaborat ei înşişi tezele prezentate. În cazul în care conducătorul ştiinţific nu
este membru permanent al comisiei, la susţinerea tezei de către candidat, acesta dobândeşte calitatea de
membru cooptat, fără drept de notare.
Art. 10
La examenul de licenţă -sesiunea februarie 2020 se pot prezenta absolvenţii ITPB din promoţiile
anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor.
Art. 11
La examenul de licenţă - sesiunea iunie 2020 se pot prezenta absolvenţii ITPB din promoţia
2019/2020, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor.
Art. 12
Absolvenţii ITPB vor prezenta la înscriere un certificat de competenţă lingvistică eliberat de
secretariatul facultăţii, pe baza rezultatelor obţinute pe perioada studiilor universitare. În certificat se
consemnează faptul că acesta este valabil numai pentru înscrierea la examenul de licenţă.
Art. 13
Înscrierea la examenul de licenţă -sesiunea februarie 2020 se face în perioada 05-11 februarie 2020,
pe bază de cerere scrisă, la secretariatul facultăţii. La cerere se ataşează lucrarea de licenţă şi chitanţa privind
plata taxei de licenţă. Data limită pentru predarea lucrării de licență este cu trei saptămâni înaintea susţinerii
exmenului.
Art. 14
Înscrierea la examenul de licenţă- sesiunea iunie 2020 se face în perioada 10-16 iunie 2019, pe bază
de cerere scrisă, la secretariatul facultăţii. La cerere se ataşează lucrarea de licenţă şi chitanţa privind plata
taxei de licenţă. Data limită pentru predarea lucrării de licență este cu trei saptămâni înaintea susţinerii
exmenului.
Art. 15
Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă:
- diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original şi copie legalizată;
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie, în copie legalizată (după caz);
- suplimentul la diplomă din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studiu, disciplinele
promovate, numărul de ore prevăzute pentru fiecare disciplină (curs, lucrări practice, seminar etc.),
forma de verificare (examen, colocviu, verificare pe parcurs), numărul de credite, notele obţinute şi
media de absolvire;
- chitanţa în contravaloare de 400 lei;
- certificatul de competenţă lingvistică;
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- două fotografii tip buletin (carte de identitate);
- declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de diplomă.
Art. 16
Examenul de licenţă -sesiunea februarie se va desfăşura în perioada 18-19 februarie 2020.
Tematica aferentă primei probe de concurs este specificată în Anexa 1 a prezentei metodologii.
Art. 17
Examenul de licenţă -sesiunea iunie se va desfăşura în perioada 22-23 iunie 2020.
Tematica aferentă primei probe de concurs este specificată în Anexa 2 prezentei metodologii.
Art. 18
Desfăşurarea probelor la examenul de licenţă:
1. Componența comisiilor pentru examenele de licență/diplomă de disertație și a comisiilor pentru
soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata
examenelor de finalizare a studiilor.
2. Comisia de licenţă va afişa listele nominale ale candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examen şi
programul desfăşurării primei probe, indicându-se data şi ora începerii acesteia, precum şi repartizarea
pe săli a candidaţilor;
3. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență/diplomă nu este
publică.
4. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.
5. Candidaţii au obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze comisia în
legătură cu eventualele neconcordanţe cu datele reale;
6. Prima probă este orală;
7. La intrarea în sala în care se susţine prima probă, candidatul prezintă buletinul sau cartea de identitate;
este interzisă intrarea în sală cu telefoane mobile, cărţi şi alte materiale didactice;
8. Candidaţii vor intra în sălile în care se susţine prima probă după programarea afişată de către
secretariatul ITPB. Candidaţilor intraţi în sală li se verifică identitatea;
9. Candidaţii care nu se vor prezenta în sală atunci când le va veni rândul pierd dreptul de a susţine
această probă;
10. La susţinerea acestei probe absolventul va extrage un subiect (temă/text biblic) pe care îl va elabora şi
prezenta (în max. 15 min.), după care îl va prezenta comisiei
11. Prima probă precede susţinerea tezei de licenţă şi se evaluează cu note de la unu la zece, nota minimă
de promovare fiind 5,00;
12. Susţinerea tezei de licenţă se face în faţa comisiei şi este condiţionată de promovarea primei probe.
Fiecare membru al comisiei acordă note de la 1 la 10. Nota obţinută la susţinerea tezei rezultă din
media aritmetică a acestor note. Pentru promovarea acestei probe media notelor membrilor comisiei nu
poate fi mai mică de 5,00;
13. Media examenului de licență diplomă de disertație se calculează cu două zecimale, fără rotunjire,
exclusiv în baza media probei/probelor.
14. Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică între nota obţinută la prima probă şi la cea de-a
doua, care constă din susţinerea tezei, se determină cu două zecimale, fără rotunjire, media minimă de
promovarea a examenului de licenţă fiind 6,00.
15. Examenul de licenţă se consideră promovat dacă cele două probe componente sunt susţinute şi
promovate în aceeaşi sesiune
16. Examenul de licenţă se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a
cheltuielilor aferente
17. Rezultatele fiecărei probe, se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data
susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web al instituției de învățământ
superior.
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CAPITOLUL III
Dreptul de contestare
Art. 19
Contestaţiile cu privire la examenul de licenţă se pot face numai pentru rezultatele obţinute la prima
probă. Ele se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă în
termen de 48 ore de către comisia de analiză a contestaţiilor numită pe facultate. Rezultatul după rezolvarea
contestaţiei rămâne definitiv.
CAPITOLUL IV
Prevederi privind taxa pentru examenul de licenţă
Art. 20
Cuantumul taxei pentru examenul de licenţă se stabileşte de către Consiliul Facultăţii de Teologie
Penticostală şi este validat de către Senatul ITPB. Pentru sesiunea iunie 2020 cuantumul taxei de licenţă va fi
de 400 de lei.
CAPITOLUL V
Eliberarea diplomelor de licenţă
Art. 21
În termen de 10 zile de la încheierea examenului de licenţă facultatea va transmite la rectorat
rezultatele obţinute. Aceste rezultate vor fi comunicate ministerului de resort.
Art. 22
Absolvenţilor programului de studii universitare de licență, care au promovat examenul de licenţă, li
se eliberează „Diplomă de licenţă”.
Art. 23
Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă li se eliberează, la cerere, de către ITPB, un
„Certificat de studii universitare”, însoţit de o copie după Suplimentul la diplomă. Această adeverinţă se
eliberează numai pentru specializarea acreditată.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 24
Conform Ordinului MECS nr. 295/05.02.2007, la cerere, absolvenţii ITPB se pot înscrie să susţină
examenul de licenţă la o altă instituţie organizatoare, care îndeplineşte condiţiile legale.
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului ITPB din data de 30.10.2019
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ANEXA 1
Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în Teologie Penticostală Pastorală constă în două
probe orale şi anume:
- Proba I: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
- Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă
Tematica Proba I:
• Teme dogmatice:
➢ Doctrina despre biserica
➢ Doctrina despre Sfânta Treime
➢ Doctrina despre Persoana şi lucrarea lui Isus Hristos
➢ Doctrina despre botezul cu Duhul Sfânt
➢ Actele de cult ale Bisericii Penticostale
• Teme Vechiul Testament:
➢ Geneza 37:2-36
➢ Numeri 12:1-16
➢ Psalmul 2
➢ Amos 4:1-13
➢ Isaia 5:8-30
• Teme Noul Testament:
➢ Matei 16:13-28
➢ Marcu 9:33-37
➢ Luca 16:1-13
➢ Ioan 6:41-59
➢ Ioan 8:28-47
➢ Fapte 2:14-47
➢ Fapte 12:1-19
➢ Romani 6:1-14
➢ Romani 8:1-17
➢ 1 Corinteni 3:1-17
➢ Efeseni 2:1-22
➢ 1 Petru 5:1-11
➢ 2 Timotei 2:1-22
➢ Evrei 12:1-17
➢ 1 Ioan 1:1-10

1) Prima probă este programată pentru data de 18 februarie 2020
2) A doua probă este programată pentru data de 19 februarie 2020
Taxa de înscriere la examen este de 400 Lei.
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ANEXA 2
Conform metodologiei, examenul pentru obţinerea licenţei în Teologie Penticostală Pastorală constă în două
probe orale şi anume:
- Proba I: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
- Proba a II-a: prezentarea şi susţinerea tezei de licenţă
Tematica Proba I:
• Teme dogmatice:
➢ Doctrina despre biserica
➢ Doctrina despre Sfânta Treime
➢ Doctrina despre Persoana şi lucrarea lui Isus Hristos
➢ Doctrina despre botezul cu Duhul Sfânt
➢ Actele de cult ale Bisericii Penticostale
• Teme Vechiul Testament:
➢ Exod 14:1-31
➢ Jud. 15:1-20
➢ Psalmul 110
➢ Amos 6:1-14
➢ Isaia 48:1-22
• Teme Noul Testament:
➢ Matei 3:1-17
➢ Matei 7:15-29
➢ Marcu 7:1-23
➢ Luca 12:1-12
➢ Luca 24:36-49
➢ Ioan 15:1-16
➢ Fapte 1:1-11
➢ Fapte 8:26-40
➢ Fapte 19:17-38
➢ Romani 3:19-30
➢ Romani 15:1-7
➢ 2 Corinteni 6:1-18
➢ Galateni 2:11-21
➢ 1 Petru 4:12-19
➢ Apocalipsa 3:14-22

1) Prima probă este programată pentru data de 22 iunie 2020
2) A doua probă este programată pentru data de 23 iunie 2020
Taxa de înscriere la examen este de 400 Lei.
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