UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
organizează Concurs de Admitere 2018 la
următoarele programe de STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
pentru sesiunea IULIE 2018
Programul de studii: Patromoniu creștin european
Număr de locuri de la buget: 5
Număr de locuri cu taxă: 15 (Taxa de studiu: 3000 RON/an)

Programul de studii: Asistenţa socială a Bisericii
Număr de locuri de la buget: 5
Număr de locuri cu taxă: 10 (Taxa de studiu: 3000 RON/an)

Programul de studii: Comunicare biblică şi eclesială
Număr de locuri de la buget: 5
Număr de locuri cu taxă: 10 (Taxa de studiu: 3000 RON/an)
Calendarul concursului:
6-23 iulie
- Înscrierea candidaţilor
25 iulie
- Examen
26 iulie
- Afişarea rezultatelor
Program înscrieri:
luni – vineri 9,00-14,00
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
Media de la examenul de licenţă.
ACTE NECESARE:
 fișa tip de înscriere;

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original;

diploma de licenţă în original + suplimentul la diplomă în original sau adeverință de licență pentru
promoția 2018;
 documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în
vigoare la momentul întocmirii;
 certificat de naştere, în copie certificată conform cu originalul
 copie certificată conform cu originalul certificat de căsătorie
 carte de identitate în copie;
 adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 2 fotografii (tip buletin)
 dosar plic
 chitanța de plată a taxei de înscriere – 85 RON (se achită la casieria Universităţii – Facultatea de
Drept, la subsol. Adresa: bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, lânga Opera Română)sau online prin
accesarea link-ului: http://www.unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/
Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi
din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului
încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură
dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original).
Alte informații la tel: 021/314.86.10 și www.ftcub.ro

