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Dispoziții generale
Art. 1

Organizarea concursului de admitere la studiile de masterat la Institutul Teologic Protestant, se realizează conform legislației și normelor în vigoare, respectând totodată canoanele Bisericilor fondatoare. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale
2011/1, cu modificările și completările ulterioare, admiterea se face prin concurs. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri aprobate.

Art. 2

Programul de masterat profesional cu profil de teologie protestantă pastorală aplicată
oferă o pregătire de patru semestre (120 de credite) pentru cei care vor să devină preoți
într-una din bisericile reformate, lutherane sau unitariene. Programul de masterat are
un dublu scop. Pe de o parte, el oferă un prilej studenților de a acumula cunoștințele
teologice aprofundate și competențe practice specifice slujbei pastorale. Pe de altă
parte, prin disciplinele opționale și prin programul individual de cercetare, programul
oferă studenților o oportunitate de specializare și dobândire a cunoștințelor aprofundate a unor sau mai multor discipline teologice.

Art. 3

La examenul de admitere se pot prezenta membrii bisericilor reformate, lutherane, unitariene, cetățeni români sau cetățeni ai altor țări, pe baza unei diplome de licență în
teologie protestantă.

Art. 4

Rectoratul emite în fiecare an Ghidul Admiterii valabil pentru următorul examen de
admitere. Acesta va conține lista documentelor necesare pentru înscriere, data înscrierii și a susținerii examenului, precum și criteriile de admitere. Ghidul va fi afișat online
pe site-ul ITP cu cel puțin 6 luni înaintea admiterii.

Înscrierea la examenul de admitere
Art. 5

Studentul prospect se va preînscrie la examenul de admitere online prin site-ul ITP
(formularul electronic este accesibil prin Ghidul de Admitere online).

Art. 6

Dosarul de înscriere la concursul de admitere va conține:
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1.
2.
3.
4.
5.

Proiectul de cercetare masterat avizat de îndrumătorul științific;
Fișa de înscriere completată;
Diploma de licență (original și copie);
Foaia matricolă (original și copie);
Adeverință care atestă competența de limbă străină cel puțin de nivel mediu
(B1) a candidatului (engleză, germană, sau franceză);
6. Chitanța care adeverește achitarea taxelor de procesare și admitere.
Art. 7

Cetățenii străini au obligația să atașeze acordul și recomandarea primită de la biserica
(eparhia) la care aparțin, și o declarația de acceptare de la una dintre bisericile (eparhiile) din România.

Art. 8

La înscrierea pentru examenul de admitere candidatul va preda un proiect de cercetare
pe o temă la alegere, cu avizul unui cadru didactic titular al ITP, cu care candidatul a
avut consultări prealabile.

Art. 9

Proiectul de cercetare pentru tema aleasă va include următoarele aspecte:
1. Delimitarea subiectului de cercetare;
2. Justificarea alegerii subiectului;
3. Scopul cercetării;
4. Importanța temei abordate;
5. Metoda de cercetare;
6. Fundamentul teoretic;
7. Agenda de cercetare;
8. Rezultatele așteptate și aplicabilitatea practică a cercetării;
9. Oportunitățile de dezvoltare ulterioară a subiectului;
10. Bibliografia de specialitate.

Art. 10

La examenul de admitere vor fi primiți cei care au depus toate documentele necesare
până la data înscrierilor. În baza documentelor depuse secretarul șef al Institutului raportează oral Comisiei de Admitere. În cazul în care secretarul șef are nedumeriri în
legătură cu conținutul sau autenticitatea documentelor, va întocmi un raport scris. Comisia de Admitere va analiza aceste cazuri și va lua decizii în privința acestora. Împotriva acestora nu se vor putea depune contestații.

Art. 11

Secretariatul va întocmi un tabel cu candidații ai căror dosare au fost acceptate și care
va fi afișat imediat după ședința de formare a Comisiei de Admitere. Candidații au obligația să verifice acest tabel și să raporteze eventualele greșeli la secretariat.

Art. 12

Secretariatul întocmește formulare de notare pentru membrii Comisiilor de Examinare
cu candidații aprobați să participe la examenul de admitere.
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Examenul de admitere
Art. 13

Examenul de admitere este supravegheat de Comisia de Admitere compusă din cadrele
didactice ale Institutului și din reprezentanții Bisericilor fondatoare. Comisia de admitere își rezolvă sarcina într-o singură sesiune care începe cu ședința de formare dinainte
de examene și se încheie cu ședința finală de după examene. La ședința de formare Comisia de Admitere stabilește ordinea și locul examenelor. Rectoratul va afișa informațiile legate de examinare, precum și regulamentul desfășurării lor. În cadrul ședinței de
formare vor fi făcute cunoscute listele candidaților care se vor prezenta la examenele de
admitere, vor fi desemnate comisiile de examinare conform disciplinelor.

Art. 14

Examinarea se va derula sub supravegherea Comisiei de Admitere al cărei președinte
este rectorul, membrii fiind alcătuiți din cadrele didactice ale Institutului. Reprezentanții bisericilor susținătoare pot asista la întregul proces de examinare, dar fără drept
de acordare de note.

Art. 15

La examen se pot prezenta candidații, ale căror dosare au fost acceptate de către Comisia de Admitere.

Art. 16

Examenul pentru studii universitare de masterat constă în evaluarea și dezbaterea orală
a proiectului de cercetare în fața unei comisii de specialitate. Comisia se compune din
cel puțin două cadre didactice de specialitate.

Art. 17

Fiecare membru al comisiei / comisiilor acordă câte o notă de la 1 la 10 pentru proiectul
de cercetare, respectiv pentru performanța candidatului în prezentarea acestuia. Nota
finală va reprezenta media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Nota
poate fi fracțiune cu două zecimale.

Media finală a admiterii
Art. 18

Media finală a fiecărui candidat se calculează ca media generală, cu două zecimale, a
următoarelor rezultate:
• media studiilor de licență: 50%;
• media examenului de finalizare a studiilor de licență: 30%;
• nota de admitere masterat: 20%.

Art. 19

Notele finale se vor calcula de către secretarul șef, conform sistemului de punctare stabilit în prealabil, iar aceste calcule vor fi verificate de cel puțin doi cadre didactice,
membri ai comisiilor de examinare. Calculul se face până la două zecimale în cazul notelor de la 1 la 10. Dacă pe ultimul loc se clasează doi sau mai mulți candidați cu aceeași
notă, se consideră toți admiși.

Art. 20

În cazul în care sunt mai mulți candidați cu aceeași medie pe ultimul loc de admitere,
departajarea se va face în următoarea ordine de priorități:
• candidatul care are nota cea mai mare ca medie generală de studii de licență;
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•
•

candidatul care are nota cea mai mare ca medie la examenul de finalizare a studiilor de licență;
candidatul care are nota cea mai mare la evaluarea proiectului.

Art. 21

Despre rezultatul stabilit astfel, secretarul șef va întocmi un tabel care va fi afișat direct
după ședința de încheiere. Primul tabel conține identificatorii celor admiși și ordinea
descrescătoare a mediilor, iar cel de-al doilea identificatorii celor respinși. În conformitate cu prevederile legale, candidații vor fi identificați printr-un cod unic pe care le primesc odată cu depunerea dosarului de admitere.

Art. 22

Rezultatele finale vor fi verificate și aprobate de Comisia de Admitere. După semnarea
acestora de către rector și decan se afișează lista cu candidații admiși, ordonați descrescător după media generală și celelalte criterii suplimentare de departajare și lista cu
candidații respinși.

Art. 23

Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în anul I de studiu de masterat, în baza
rezultatelor concursului, prin decizia Rectorului ITP.

Art. 24

Nota minimă de admitere la studii universitare de masterat este 7,00.

Art. 25

Dacă un candidat admis renunță la calitatea de masterand dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă în ordine, după următoarele criterii:
• candidații cu media generală egală cu cea a ultimului candidat admis;
• primul dintre candidații declarați respinși, care are media cea mai mare.

Art. 26

Candidații admiși la concursul de admitere trebuie să confirme ocupare locului în 3 zile
de afișarea rezultatelor. Cei care nu vor confirma în termenul precizat vor pierde locul.

Art. 27

Pentru confirmarea ocupării locurilor candidații vor depune la Secretariatul ITP următoarele acte :
• Certificat de naștere (original și copie);
• Adeverință medicală tip, cu analize specifice de sânge și plămâni;
• Două fotografii ¾.

Art. 28

Dreptul obținut în urma examenului de admitere cu succes este valabil doar pentru anul
universitar respectiv. Întreruperea studiilor imediat după admitere se aprobă doar din
motive medicale.

Art. 29

Prezentul Regulament de admitere a fost revizuit și aprobat de Senatul ITP în cadrul
ședinței din 09.03.2021.
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