înscriere
resurse
succes!

interviu 1

rezultate
interviu 2

BINE AI VENIT!
iată procesul de admitere online la

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
(program licență – 3 ani)
2020

UN CUVÂNT DE BUN VENIT
lector univ. dr. ADRIAN GIORGIOV
DECAN, FACULTATEA DE TEOLOGIE
Ne bucură dorința ta de a deveni studentul nostru.
Urmează cu atenție pașii acestui proces de admitere online și sper că ne
vom întâlni cât de curând ca profesor și student,
membri ai aceleiași familii, UEO.
Mult succes la admitere!

succes!

resurse

interviu
înscriere1

interviu 1

rezultate
interviu 2
examinare

ASISTENȚĂ SOCIALĂ – LICENȚĂ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ – LICENȚĂ

Vei primi prin
email un cod
unic cu care vei
identifica în tabel
ora la care
trebuie să intri la
fiecare probă

1.
2.
3.
4.
5.

Computer (laptop/ desktop) cu posibilitate de
transmisie audio (microfon) / video (camera)
Acces bun la internet
Documentele necesare la înscriere
Un loc liniștit
Să fii odihnit și cu o stare bună de spirit!

resurse
succes!

interiu 1
înscriere

interviu 1

rezultate
interviu 2
examinare

Resurse

Pentru examenul de admitere ai nevoie de:

Contact direct perioada admiterilor:
Facultatea de Teologie , specializarea Asistență Socială: 0772 - 085 280
La acest număr se poate suna între orele 8:30 - 17:00

ASISTENȚĂ SOCIALĂ- LICENȚĂ

1

ÎNSCRIERE
prin
formularul
online

consultă
Ghidul înscrierii

completează
Formularul online

www.emanuel.ro/
ghid-pentruinscriere-online

inscriere.emanuel.ro
/formular-inscriereadmitere
*să ai la îndemână
actele scanate

înscriere
resurse
succes!

interviu 1

rezultate
interviu 2

pasul

MĂRTURISIREA DE
CREDINȚĂ

meet.google.com/xii-qjgk-ruw
22 Iulie 2020 începând cu ora 9
(ora la care trebuie să intri o
găsești în tabelul primit prin email
în dreptul codului tău unic)

înscriere
resurse
succes!

pasul 2
INTERVIU

Intră pe acest link
Google Meet

interviu 1

rezultate
interviu 2

ASISTENȚĂ SOCIALĂ – LICENȚĂ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ-LICENȚĂ

meet.google.com/tag-fxbx-hsb
22 Iulie 2020 începând cu ora 10
(veți intra pe rând în ordinea menționată în tabelul primit pe email)

înscriere
resurse
succes!

Intră pe acest link
Google Meet

interviu 1

Felicitări! Ai ajuns până la acest pas important din
procesul admiterii. Acum vei cunoaște câțiva dintre
profesorii UEO pe specializarea asistență socială. Fii
deschis și relaxat.
Veți petrece un timp frumos împreună.

interviu 2

rezultate

Pasul 3
INTERVIU MOTIVAȚIONAL

ASISTENȚĂ SOCIALĂ-LICENȚĂ

Urmărește e-mailul pentru a vedea rezultatul
obținut.

Ținem legătura.
Fii binecuvântat!

înscriere
resurse
succes!

Sperăm ca rezultatul pe care îl vei primi să fie
unul care să te bucure.

Interviu 1

Ai ajuns la finalul acestei sesiuni speciale de
admitere!

rezultate
Interviu 2

FELICITĂRI!

