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METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ~I DESFA~URAREA EXAMENULUI DE
FINALIZARE A STUD IlL OR DE LICENT A - TEOLOGIE

Institutul Teologic Pentieostal din munieipiul Bucuresti este 0 institutie de invatamant superior
acreditata prin legea Nr. 194 din 21 oetombrie 2008 publicata in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
PARTEA I Anul 176 (XX) - Nr. 724 Vineri, 24 octombrie 2008. Prezenta metodologie a fost alcatuita eu
respeetarea Ordinului MECS 6102115.12.2016 eu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLULI
Principii generale

Art. 1

Finalizarea programului de studii universitare de licenta se incheie prin examen de licenta,

Art. 2
Examenul de licenta consta din doua probe orale:
- proba I (orala): evaluarea cunostintelor fundamentale si de speeialitate;
- proba all-a: prezentarea si sustinerea tezei de licenta,

Art. 3
Pot sustine examen de licenta absolventii de invatamant superior ai specializarii: Teologie penticostala

pastorala.

Art. 4
Tematiea si bibliografia aferenta examenului de licenta se valideaza de catre Senatul ITPB, la

propunerea Consiliului Facultatii de Teologie Penticostala in eonformitate eu planurile si programele de
invatfunant dupa care au studiat absolventii din promotia curenta. Consiliul Facultatii, in prealabil, aproba
tematica si bibliografia aferenta.

Art. 5
Indrumatorii lucrarilor de licenta raspund in solidar eu autorii aeestora de asigurarea originalitatii

continutului lucrarilor de licenta,

Art. 6
Deeanatul va afisa informatii privind tematiea si bibliografia aferente primei probe, preeum si eele

privind temele ee pot fi elaborate ea teze de licenta pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an. Pentru prima
proba se vor elabora 5 teme pentru eateheze si vor fi numite 15 texte biblice pentru omilii.

Art. 7
Grafieul privind organizarea ~i desfasurarea examenului de licenta este prezentat in Anexa la prezenta

metodologie.

Art. 8
Organizarea ~i desfasurarea examenului de licenta sunt de competenta Senatului ITPB (tinand cont de

faptul ea ITPB are 0 singura faeultate), care raspunde de apliearea corecta a prezentului Regulament.
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CAPITOLUL 11
Organizarea si desfasurarea examenului de licenta

Art. 9
Pentru buna organizare si desfasurare a examenului de licenta se vor constitui trei categorii de comisii:
1. Comisia la nivelul institutului, fermata din trei membri, al carei presedinte va fi rectorul, iar ceilalti

doi membrii vor fi decanul si un alt cadru didactic, in calitate de secretar al comisiei. Aceasta comisie are doar
sarcini organizatorice si are ea responsabilitate coordonarea intregului proces, din punct de vedere
administrativ.

2. Comisia pentru elaborarea subiectelor pentru prima proba, fermata din trei membri, respectand
continutul tematicii ~i bibliografia aprobate de Consiliul Facultatii si validate de Senat.

3. Membrii comisiei pentru prezentarea ~i sustinerea examenului sunt aprobati de Senatul ITPB ~i au
obligatia de a cunoaste continutul tezelor, de a aprecia valoarea reala a acestora, precum si de a testa
capacitatea absolventilor de a fi elaborat ei insisi tezele prezentate. In cazul in care conducatorul stiintific nu
este membru permanent al comisiei, la sustinerea tezei de catre candidat, acesta dobandeste calitatea de
membru cooptat, fara drept de notare.

Art. 10
La examenul de licenta se pot prezenta absolventii ITPB din promotia 2018/2019, precum ~i cei din

promotiile anterioare care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor.

Art. 11
Absolventii ITPB vor prezenta la inscriere un certificat de competenta lingvistica eliberat de

secretariatul facultatii, pe baza rezultatelor obtinute pe perioada studiilor universitare. In certificat se
consemneaza faptul ea acesta este valabil numai pentru inscrierea la examenul de licenta.

Art. 12
Inscrierea la examenul de licenta pentru absolventii ITPB se face in perioada 18-22 iunie 2019, pe

baza de cerere scrisa, la secretariatul facultatii. La cerere se ataseaza lucrarea de licenta si chitanta privind
plata taxei de licenta. Data limita pentru predarea lucrarii de licenta este 6 iunie 2018.

Art. 13
Dosarele candidatilor trebuie sa cuprinda:
- diploma de bacalaureat (sau echivalenta), in original si copie legalizata;
- certificatul de nastere, in copie Iegalizata;
- certificatul de casatorie, in copie legalizata (dupa caz);
- suplimentul la diploma din care sa rezulte, pentru fiecare semestru si an de studiu, disciplinele
promovate, numarul de ore prevazute pentru fiecare disciplina (curs, lucrari practice, seminar etc.),
forma de verificare (examen, colocviu, verificare pe parcurs), numarul de credite, notele obtinute si
media de absolvire;
- chitanta in contravaloare de 400 lei;
- certificatul de competenta lingvistica;
- doua fotografii tip buletin (carte de identitate);
- declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea lucrarii de diploma.

Art. 14
Desfasurarea probelor la examenul de licenta:

1. Componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diplorna de disertatie si a comisiilor pentru
solutionarea contestatiilor, precum si numarul membrilor acestora nu se modifica pe durata
examenelor de finalizare a studiilor.

2. Comisia de licenta va afisa listele nominale ale candidatilor care au dreptul sa se prezinte la examen ~i
programul desfasurarii primei probe, indicandu-se data si ora inceperii acesteia, precum si repartizarea
pe sali a candidatilor;
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3. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenta/diploma nu este
publica.

4. Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul propriu.
5. Candidatii au obligatia sa verifice exactitatea datelor inscrise in listele afisate si sa sesizeze comisia in

legatura cu eventualele neconcordante cu datele reale;
6. Prima proba este orala;
7. La intrarea in sala in care se sustine prima proba, candidatul prezinta buletinul sau cartea de identitate;

este interzisa intrarea in sala cu telefoane mobile, carti si alte materiale didactice;
8. Candidatii vor intra in salile in care se sustine prima proba dupa programarea afisata de catre

secretariatul ITPB. Candidatilor intrati in sala li se verifica identitatea;
9. Candidatii care nu se vor prezenta in sala atunci cand le va veni randul pierd dreptul de a sustine

aceasta proba;
10. La sustinerea acestei probe absolventul va extrage un subiect (tema/text biblic) pe care 11va elabora si

prezenta (m max. 15 min.), dupa care 11va prezenta comisiei
11. Prima proba precede sustinerea tezei de licenta si se evalueaza cu note de la unu la zece, nota minima

de promovare fiind 5,00;
12. Sustinerea tezei de licenta se face in fata comisiei ~i este conditionata de promovarea primei probe.

Fiecare membru al comisiei acorda note de la 1 la 10. Nota obtinuta la sustinerea tezei rezulta din
media aritmetica a acestor note. Pentru promovarea acestei probe media notelor membrilor comisiei nu
poate fi mai mica de 5,00;

l3. Media examenului de licenta diploma de disertatie se calculeaza cu doua zecimale, rara rotunjire,
exclusiv in baza media probei/probelor.

14. Media probei/probelor, calculata ea medie aritmetica intre nota obtinuta la prima proba ~i la cea de-a
doua, care consta din sustinerea tezei, se determina cu doua zecimale, rara rotunjire, media minima de
promovarea a examenului de licenta fiind 6,00.

15. Examenul de licenta se considera promovat daca cele doua probe componente sunt sustinute ~i
prom ovate in aceeasi sesiune

16. Examenul de licenta se poate repeta intr-o sesiune ulterioara, cu suportarea de catre candidat a
cheltuielilor aferente

17. Rezultatele fiecarei probe, se comunica prin afisare, in termen de eel mu It 48 de ore de la data
sustinerii acesteia, la avizierul facultatii organizatoare si pe pagina web al institutiei de invatarnant
supenor.

CAPITOLUL III
Dreptul de contestare

Art. 15
Contestatiile cu privire la examenul de licenta se pot face numai pentru rezultatele obtinute la prima

proba. Ele se depun la secretariatul facultatii in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor si se rezolva in
termen de 48 ore de catre comisia de analiza a contestatiilor numita pe facultate. Rezultatul dupa rezolvarea
contestatiei ramane definitiv.

CAPITOLUL IV
Prevederi privind taxa pentru examenul de licenta

Art. 16
Cuantumul taxei pentru examenul de licenta se stabileste de catre Consiliul Facultatii de Teologie

Penticostala si este validat de catre Senatul ITPB. Pentru sesiunea iunie 2019 cuantumul taxei de licenta va fi
de 400 de lei.

CAPITOLUL V
Eliberarea diplomelor de licenta

Art. 17
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In term en de 10 zile de la incheierea examenului de licenta facultatea va transmite la rectorat
rezultatele obtinute, Aceste rezultate vor fi comunicate ministerului de resort.

Art. 18
Absolventilor programului de studii universitare de licenta, care au promovat examenul de licenta, li

se elibereaza .Diplomd de licerud".

Art. 19
Absolventilor care nu au promovat examenul de licenta li se elibereaza, la cerere, de catre lTPB, un

"Certificat de studii universitare", insotit de 0 copie dupa Suplimentul la diploma. Aceasta adeverinta se
elibereaza numai pentru specializarea acreditata.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 20
Conform Ordinului MECS nr. 295/05.02.2007, la cerere, absolventii ITPB se pot inscrie sa sustina

examenul de licenta la 0 alta institutie organizatoare, care indeplineste conditiile legale.

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

Rector,

Pastor Lector univ. dr. Brie loan

:IVI
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ANEXA

Conform metodologiei, examenul pentru obtinerea licentei in teologie penticostala pastorala consta in doua
probe orale:

- Proba I (orala): evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
- Proba all-a: prezentarea si sustinerea tezei de licenta.

1) Prima proba este programata pentru data de 27 iunie 2019
2) A doua proba este programata pentru data de 28 iunie 2019

Taxa de inscriere la examen este de 400 Lei.
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