
Practica de specialitate se efectuează în cadrul paracliselor mitropolitane şi al instituţiilor de cult aflate în proces de restaurare şi conservare iar 
practica pentru cariera didactică în cadrul ISJ Dolj. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă asigură un mediu educaţional conform standardelor europene privind instruirea şi formarea 
profesională. Toate programele de studii universitare de licenţă din cadrul facultăţii sunt acreditate sau autorizate să funcţioneze de 
către ARACIS.

 Facultatea de Teologie Ortodoxă a luat fiinţă începând cu 1 octombrie 1992, în urma Protocolului dintre Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi 
Patriarhia Ortodoxă Română (nr.9870/30.05.1991) prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei (nr.918/30.01.1992) şi funcţionează sub 
dublă jurisdicţie, fiind subordonată şi Bisericii Ortodoxe Române, prin reprezentanta sa în teritoriu, Mitropolia Olteniei. 
 Obiectivul principal al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este pregătirea de personal pentru diverse categorii de profesii exercitate în cadrul cultului 
ortodox, pregătirea personalului didactic de specialitate în vederea predării religiei în învăţământul preuniversitar, precum şi pregătirea de 
personal calificat pentru pictura, restaurarea şi conservarea patrimoniului bisericesc. 

 Departamentul de Teologie este afiliat la programe europene de colaborare universitară pe perioadă determinată (LLP/ERASMUS), încheiind 
convenţii de parteneriat cu facultăţi şi institute de teologie din Belgia, Estonia, Italia, Turcia, Grecia şi Bulgaria.

TEOLOGIE                                                        buget 49, taxă 51        
   Teologie ortodoxă pastorală                                  240 credite ZI

        
   Artă sacră                                                       buget 10, taxă 20
   Arte plastice (Pictură-Sculptură)                     buget 10, taxă 20

ARTE VIZUALE                                                          180 credite 

SESIUNEA IULIE 2020
Perioada de înscriere: 01 - 15 iulie

Susținerea probelor eliminatorii: 16 iulie
Desfășurarea probelor de concurs: 17 iulie

Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie
Confirmarea locurilor: 20 - 23 iulie

Afişarea rezultatelor: 24 iulie 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Perioada de înscriere: 01 - 09 septembrie

Susținerea probelor eliminatorii: 10 septembrie
Desfășurarea probelor de concurs: 11 septembrie

Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie
Confirmarea locurilor: 15 - 18  septembrie

Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

        Pentru domeniul Teologie:

ź     pentru locurile de la taxă:
 Etapa I - Probe eliminatorii (admis/respins): 
                - Interviu motivaţional; 

ź Criteriul de departajare: Nota obţinută la proba scrisă de Teologie 
Dogmatică

 Etapa a II- a: - Examen oral la Teologie Dogmatică: 100%
Criteriul de departajare: Media obținută la Examenului de Bacalaureat

               - Verificarea aptitudinilor muzicale.           

                       - Media examenului de Bacalaureat: 25%.

Etapa I - Probe eliminatorii (admis/respins): 
                 - Interviu motivaţional; 

ź     pentru locurile de la buget:

                -Verificarea aptitudinilor muzicale.
ź Etapa a II-a: - Examen scris la Teologie Dogmatică 75%; 

Pentru domeniul Arte vizuale:

                   - Media examenului de Bacalaureat: 25%
Etapa a II- a - Probă practică de desen: 75%. . 

Etapa I - Probe eliminatorii (admis/respins): 

                 - Interviu Catehism. 

Criteriul de departajare:  Punctajul obţinut la proba practică de desen.

                 - Interviu motivaţional;

Str. Brestei, 24 / Str. A. I. Cuza, 13, Craiova
Tel./Fax: 0251 413396

Web: www.ucv.ro;
 E-mail: teologie@central.ucv.ro


