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1. Norme de organizare şi criterii de admitere
(1) Examenul de admitere la Universitatea Emanuel din Oradea se organizează pe baza
reglementărilor proprii şi a prevederilor legale care vor fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi
prin publicare (Ghidul admiterii şi pagina web), afişare, şi corespondenţă cu bisericile şi
comunităţile.
(2) În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind
organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, examenele de admitere se
organizează pe baza Metodologiei proprii de admitere, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare. Pentru studiile universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență,
la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu.
Pentru studiile universitare de master, admiterea se realizează la programele de studii
acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) În cadrul Universității Emanuel din Oradea examenul de admitere se organizează la
următoarele programe de studii:
Studii universitare de LICENȚĂ
FACULTATEA DE TEOLOGIE
– Domeniul Teologie, specializarea Teologie baptistă pastorală, specializare
acreditată, forma de învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 4 ani, 240 de
credite
– Domeniul Asistenţă socială, specializarea Asistenţă socială, specializare
acreditată, forma de învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de
credite
– Domeniul Muzică, specializarea Muzică, specializare acreditată, forma de
învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite
– Domeniul Limbă şi literatură, specializarea Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză, specializare acreditată, forma de învăţământ IF învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite
FACULTATEA DE MANAGEMENT
– Domeniul Management, specializarea Management, specializare acreditată,
forma de învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite
– Domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică, specializarea
Informatică economică, specializare autorizată să funcționeze provizoriu, forma
de învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite

Studii universitare de MASTER
FACULTATEA DE TEOLOGIE
– Domeniul Teologie, program de studii universitare de master în specializarea
Teologie pastorală și misiologie, program de studii acreditat, forma de
învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 4 semestre, 120 de credite
– Domeniul Asistență socială, program de studii universitare de master în
specializarea Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială, program
de studii acreditat, forma de învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 4 semestre,
120 de credite
– Domeniul Muzică, program de studii universitare de master în specializarea Artă
muzicală, program de studii acreditat, forma de învăţământ IF - învățământ cu
frecvență, 4 semestre, 120 de credite
FACULTATEA DE MANAGEMENT
– Domeniul Management, program de studii universitare de master în specializarea
Management antreprenorial, program de studii acreditat, forma de învăţământ
IF - învățământ cu frecvență, 4 semestre, 120 de credite
(4) Organizarea examenului de admitere, stabilirea subiectelor, anunţarea rezultatelor,
soluţionarea contestaţiilor sunt în exclusivitate de competenţa Comisiei de admitere. Decanul
este preşedintele Comisiei de admitere. Răspunderea privind aplicarea corectă a precizărilor
proprii de concurs revine în totalitate Comisiei de admitere numită prin decizie de către
Rector.
2. Condiţii generale de înscriere la admitere
(1) La examenul de admitere organizat de Universitatea Emanuel din Oradea se pot înscrie
absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, pentru studiile
universitare de licenţă; pentru studiile universitare de master pot candida absolvenţi cu
diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta. De asemenea, se pot prezenta la examenul de
admitere absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de
specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale din România.
(2) La examenul de admitere se pot înscrie cetățeni români, membri botezaţi ai unei biserici
aparţinând unuia dintre cultele ce compun Alianţa Evanghelică din România. Comisia de
admitere, cu aprobarea Consiliului de Administrație al UEO, va putea accepta și candidați
nebotezați sau provenind de la alte culte.
(3) În conformitate cu prevederile legale, la examenul de admitere pot candida și cetățenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și
ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români,
inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către
aceștia în afara României se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului
Educației Naționale din România înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere,
fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de
recunoaștere a studiilor.
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(4) Cetăţenii străini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot înscrie la studii pe cont
propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România eliberată de Ministerul
Educației Naționale.
(5) La admitere, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică
pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale.
(6) Cetățenii străini sunt invitați să se prezinte la examenul de admitere în sesiunea iulie
2019, pentru a nu se depăși termenul legal de procesare a actelor și înmatriculare în noul an
universitar.
(7) Absolvenţii din promoţia 2019 pot prezenta, în locul diplomei de studii, adeverinţa tip care
să confirme absolvirea programului de studii şi promovarea examenului de bacalaureat,
respectiv de licenţă. În această adeverinţă se va menţiona media examenului de finalizare a
studiilor, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost
eliberată diploma. Candidaţii din această categorie, pentru studiile universitare de licenţă,
declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la Secretariatul facultății
Diploma de bacalaureat, în original, până cel târziu la începerea noului an universitar
(1 octombrie 2019). Candidaţii pentru studiile universitare de master vor prezenta Diploma de
licenţă şi Suplimentul la diplomă (foaia matricolă) în original și copie sau în copie legalizată.
(8) Candidaţii pot participa concomitent la concursul de admitere la mai multe facultăţi din
instituţii diferite de învăţământ superior. Dosarul cu actele originale se depune la facultatea
primă ca opţiune a candidatului; pentru celelalte facultăţi se vor prezenta copii legalizate
însoţite de o adeverinţă eliberată de comisia de înscriere care a preluat dosarul cu actele
originale. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
(9) Înscrierile se fac online, conform Ghidului admiterii, documentele solicitate se vor depune
la secretariatele facultăților până în ziua prezentării la examen. Candidații vor semna
formularul de înscriere în ziua depunerii documentelor solicitate.
(10) Din componența dosarului de concurs, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor
măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale
documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana care
are atribuții desemnate în acest sens.
3. Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere:
(1) Pentru studiile universitare de LICENȚĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un dosar plic;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original;
Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat - original și copie;
Certificat de naştere - original și copie;
Certificat de căsătorie - original și copie, unde este cazul de schimbare a numelui;
Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie, vizată de medicul Universităţii
Emanuel din Oradea;
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7. 4 poze mărimea 2/3;
8. Recomandare din partea pastorului și a comitetului bisericii în care să fie menţionată
calitatea morală a tânărului, precum și data botezului.
9. O scurtă autobiografie care să cuprindă aspectele motivaţionale şi evoluţia spirituală;
10. Carte de identitate - original și copie;
11. Dovada achitării taxei de înscriere (taxa este de 100 lei);
(2) Pentru studiile universitare de MASTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un dosar plic;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original;
Foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat - original și copie;
Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta - original și copie;
Suplimentul la diplomă (foaia matricolă) - original și copie;
Certificat de naştere - original și copie;
Certificat de căsătorie - original și copie, unde este cazul de schimbare a numelui;
Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie, vizată de medicul
Universităţii Emanuel din Oradea;
9. 4 poze mărimea 2/3;
10. Recomandare din partea pastorului și a comitetului bisericii în care să fie menţionată
calitatea morală a tânărului, precum și data botezului.
11. O scurtă autobiografie care să cuprindă aspectele motivaţionale şi evoluţia spirituală;
12. Carte de identitate - original și copie;
13. Dovada achitării taxei de înscriere (taxa este de 100 lei);
4. Date privind începerea examenelor şi înscrierea candidaţilor
(1) Universitatea Emanuel din Oradea organizează examen de admitere în două sesiuni: prima
sesiune în perioada iulie 2019; a doua sesiune în perioada septembrie 2019 pentru locurile
rămase neocupate.
(2) Informații privind înscrierea online se găsesc la pagina
http://www.emanuel.ro/ghidinscriereadmitere/. Înscrierea candidaţilor la sediul universității,
depunerea dosarului complet: în perioada 8-23 iulie, respectiv 2-17 septembrie 2019,
Examene: în perioada 24-25 iulie 2019, respectiv 11-12 septembrie și 18-19 septembrie 2019,
conform programărilor afişate pentru fiecare program de studii/specializare.
5. Numărul de locuri:
- 40 de locuri pentru Domeniul Teologie, specializarea Teologie baptistă pastorală
- 20 de locuri pentru Domeniul Muzică, specializarea Muzică
- 40 de locuri pentru Domeniul Asistenţă socială, specializarea Asistenţă socială
- 20 de locuri pentru Domeniul Limbă şi Literatură, specializarea Limba şi
literatura română - Limba şi literatura engleză
- 40 de locuri pentru Domeniul Management, specializarea Management
- 40 de locuri pentru Domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică,
specializarea Informatică economică
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- 50 de locuri pentru Master în Teologie pastorală și misiologie
- 50 de locuri pentru Master în Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială
- 50 de locuri pentru Master în Artă muzicală
- 50 de locuri pentru Master în Management antreprenorial
6. Taxe de școlarizare:
Pentru studiile universitare de LICENŢĂ:
- Teologie baptistă pastorală: 385 Euro/an
- Asistenţă socială: 385 Euro/an
- Muzică: 385 Euro/an + instrument/canto (facultativ) 100 Euro/an
- Limba şi literatura română-engleză: 385 Euro/an
- Management: 550 Euro/an
- Informatică economică: 550 Euro/an
Pentru studiile universitare de MASTER:
- Master în Teologie pastorală şi misiologie: 440 Euro/an
- Master în Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială: 440 Euro/an
- Master în Artă muzicală: 440 Euro/an + instrument (facultativ) 100 Euro/an
- Master în Management antreprenorial: 1000 Euro/an
Taxele de școlarizare se pot plăti direct la casieria Universităţii Emanuel din Oradea, prin
transfer bancar sau prin mandat poştal intern clasic direct în contul
RO93BACX0000003006861000 deschis la UniCredit Bank S.A. Codul de identiﬁcare al
băncii (BIC) este BACXROBU. Plata taxelor de școlarizare se va face în lei la cursul BNR din
ultima zi a lunii precedente celei în care se efectuează plata.

7. Probe de concurs
Probele de concurs sunt specificate în Ghidul admiterii
http://www.emanuel.ro/academic/admitere/ Ghidul admiterii 2019-2020.
8. Desfăşurarea probelor de concurs
(1) Se pot prezenta la interviu toți candidații care s-au înscris și și-au depus dosarul complet la
Secretariatul facultății.
(2) Programul de desfăşurare a probelor de concurs se va afişa în preziua începerii probelor,
indicându-se:
a) pentru probele orale: ora de intrare la examen a fiecărui candidat (cu aproximaţie);
b) pentru probele scrise: denumirea probei de concurs, data şi ora începerii,
durata de desfăşurare, repartizarea pe săli a candidaţilor;
(3) Candidaţii se vor prezenta la fiecare probă având asupra lor actul de identitate. În timpul
examenului scris acest document rămâne pe bancă, lângă candidat. Fiecărui candidat, după
ocuparea locurilor în sală, i se va da câte un formular de concurs şi o ciornă ştampilată. Se
admite scrierea cu cerneală (pastă) albastră sau neagră. Întreaga lucrare se scrie cu acelaşi
instrument.
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9. Stabilirea şi afişarea rezultatelor
(1) Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi
în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Media minimă de admitere
pentru studiile universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci), iar pentru studiile
universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase). Candidaţii care au obţinut punctaje
egale cu a candidatului admis pe ultimul loc vor fi departajaţi în funcţie de media la
bacalaureat sau, respectiv, de media la licenţă.
(2) Rezultatele examenului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se aduc
la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele
probelor scrise se depun la Secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor. Perioada de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 72 de ore de la expirarea
termenului de depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare.
După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de
admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. La probele orale nu se admit
contestaţii.
(3) Candidaţii declaraţi admişi vor confirma până la data de 30 septembrie 2019, la
Secretariatul facultăţii, opţiunea lor pentru această specializare, prin depunerea unei copii a
chitanței care atestă că s-a achitat taxa de școlarizare pe semestrul I al anului universitar 20192020. Plata taxei se va face în lei la cursul BNR din ultima zi a lunii precedente celei în care se
efectuează plata.
(4) Pentru confirmarea locului prin plata taxei aferente semestrului I până la data de
30 septembrie 2019, studentul beneficiază de o reducere de 10%.
(5) Taxele de școlarizare se pot plăti direct la casieria Universității Emanuel din Oradea, prin
transfer bancar sau prin mandat poștal intern clasic direct în contul
RO 93 BACX 0000003006861000 deschis la UniCredit Bank S.A. Codul de identificare al
băncii (BIC) este BACXROBU.
(6) Dosarele candidaților respinși sau ale acelora care renunță la școlarizare se restituie
acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate, potrivit cu calendarul stabilit de fiecare
facultate, cu excepția recomandărilor, care rămân în arhiva universității.
10. Informaţii diverse
(1) Universitatea Emanuel din Oradea oferă candidaţilor, pe perioada desfăşurării examenului
de admitere, cazare şi masă (prânzul şi cina) în incinta campusului. Costul acestor servicii este:
cazarea 15 lei/noapte, prânzul 12 lei/zi şi cina 10 lei/zi.
Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul Universităţii Emanuel din Oradea
la data de 11.12.2018
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