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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, ale Ordinului MENCS nr.
6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările
ulterioare, 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, 40 locuri
– Domeniul Asistenţă socială, specializarea Asistenţă socială, specializare
acreditată, forma de învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de
credite, 40 locuri
– Domeniul Muzică, specializarea Muzică, specializare acreditată, forma de
învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite, 20 locuri
– 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, 20 locuri
FACULTATEA DE MANAGEMENT
– Domeniul Management, specializarea Management, specializare acreditată,
forma de învăţământ IF - învățământ cu frecvență, 3 ani, 180 de credite, 40 locuri

– 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, 40 locuri
Studii universitare de MASTER, încadrate de ARACIS în categoria master profesional
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, 2 ani - 4 semestre, 120 de credite, 50
locuri
– 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, 2 ani - 4
semestre, 120 de credite, 30 locuri
– Domeniul Muzică, program de studii universitare de master în specializarea Artă
muzicală, program de studii acreditat, forma de învăţământ IF - învățământ cu
frecvență, 2 ani - 4 semestre, 120 de credite, 50 locuri
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, 2 ani - 4 semestre, 120 de credite, 50 locuri
(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 și Cercetării 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 din motive obiective, 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 și Cercetării 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 și Cercetării.
(5) La admitere, cetățenii străini sau cetățenii români care au efectuat studiile în străinătate au
obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat
de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării.
(6) Cetățenii străini sau cetățenii români care au efectuat studiile în străinătate sunt
invitați să se prezinte la examenul de admitere în sesiunea iulie 2021, pentru a nu se depăși
termenul legal de procesare a actelor și înmatriculare în noul an universitar.
(7) Absolvenţii din promoţia 2021 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
(27 septembrie 2021). 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 on-line, conform Ghidului pentru înscrierea on-line și Ghidului admiterii,
documentele solicitate se vor depune la secretariatele facultăților până în ziua anterioară
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.

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;
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6. Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie, vizată de medicul Universităţii
Emanuel din Oradea;
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 2021; a doua sesiune în perioada septembrie 2021 pentru locurile
rămase neocupate.
(2) Înscrierea se va realiza exclusiv on-line, la acest link: https://www.emanuel.ro/admitere.
Informații privind înscrierea on-line se găsesc la pagina
https://www.emanuel.ro/ghid-pentru-inscriere-online. Înscrierea candidaţilor la sediul universității / depunerea dosarului complet: în perioada 5-20 iulie, respectiv 1-14 septembrie 2021.
(3) Perioadele de admitere pentru ambele programe de studiu (licență și master) sunt:
- Prima sesiune:
• Înscrierea candidaților doar ON-LINE: până în 20 iulie 2021, orele 12:00
• Depunerea dosarului complet la Secretariatul facultății între 5-20 iulie 2021
• Examinarea (probe scrise sau orale): 21 - 22 iulie 2021, conform programărilor
afişate pentru fiecare program de studii/specializare
- A doua sesiune:
• Înscrierea candidaților doar ON-LINE: până în 14 septembrie 2021, orele 12:00
• Depunerea dosarului complet la Secretariatul facultății: 1-14 septembrie 2021
• Examinarea (probe scrise sau orale): 8 - 9 septembrie 2021,
respectiv 15 - 16 septembrie 2021, conform programărilor afişate pentru fiecare
program de studii/specializare.
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5. Numărul de locuri:
- 40 de locuri pentru Domeniul Teologie, specializarea Teologie baptistă pastorală
- 40 de locuri pentru Domeniul Asistenţă socială, specializarea Asistenţă socială
- 20 de locuri pentru Domeniul Muzică, specializarea Muzică
- 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
- 50 de locuri pentru Master în Teologie pastorală și misiologie
- 30 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 și în Ghidul admiterii https://www.emanuel.ro/admitere
Ghidul admiterii 2021-2022.
Studii universitare de LICENȚĂ
1. Teologie baptistă pastorală (specializare acreditată), învățământ cu frecvență IF, 4 ani,
240 credite, 40 locuri, taxa de școlarizare 385 Euro / an. Candidatul trebuie să fie
membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța
Evanghelică din România și se recomandă să aibă cel puțin 2 ani de la data botezului.
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➢Examenul de admitere constă din:
- Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din
România (notare admis / respins)
➢Datele de examen: 21 iulie / 8 septembrie / 15 septembrie 2021
➢Bibliografie: Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România.
2. Asistență socială (specializare acreditată), învățământ cu frecvență IF, 3 ani, 180 credite,
40 locuri, taxa de școlarizare 385 Euro / an. Candidatul trebuie să fie membru botezat al
unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din
România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu aprobarea Consiliului de
administrație, va putea accepta și candidați nebotezați din motive obiective, sau
provenind de la alte culte.
➢Examenul de admitere constă din:
- Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din
România (notare admis / respins)
➢Datele de examen: 21 iulie / 8 septembrie / 15 septembrie 2021
➢Bibliografie: Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România.
3. Muzică (specializare acreditată), învățământ cu frecvență IF, 3 ani, 180 credite, 20 locuri,
taxa de școlarizare 385 Euro / an + 100 Euro instrument / canto (facultativ). Candidatul
trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun
Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu
aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați nebotezați din
motive obiective, sau provenind de la alte culte.
➢Examenul de admitere constă din:
- a) Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din
România (notare admis / respins)
- b) Verificarea aptitudinilor muzicale (oral) (evaluare prin note de la 1 la 10)
• Proba de aptitudini vocale (două piese, la alegerea candidatului, din Cântările
Evangheliei, Imnurile Credinţei sau Cântările Triumfului)

• Verificarea calităților muzicale generale și un solfegiu unic, pentru toți
candidații (din culegerea Solfegiu pentru toţi, vol. I)
- c) Candidații care doresc să se înscrie la disciplina facultativă instrument / canto
sunt rugați să pregătească o lucrare din literatura muzicală universală, care să le
reflecte nivelul tehnic și interpretativ (nu se acordă calificative)
➢Datele de examen: 22 iulie / 9 septembrie / 16 septembrie 2021
➢Bibliografie:
a) Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România.
b) Solfegiu pentru toţi, vol. I, de Constantin Rîpă - Nelida Nedelcuţ, Editura Institutului
Biblic „Emanuel” din Oradea, 1998 sau Editura MediaMusica a Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, 2002.
4. Limba și literatura română - Limba și literatura engleză (specializare acreditată),
învățământ cu frecvență IF, 3 ani, 180 credite, 20 locuri, taxa de școlarizare 385 Euro /
an. Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre
cultele ce compun Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia
de admitere, cu aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați
nebotezați din motive obiective, sau provenind de la alte culte.
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➢Examenul de admitere constă din:
- a) Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din
România (notare admis / respins)
- b) Interviu de verificare a nivelului cunoștințelor de limba engleză (notare admis /
respins)
➢Datele de examen: 22 iulie / 9 septembrie / 16 septembrie 2021
➢Bibliografie: Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România.
5. Management (specializare acreditată), învățământ cu frecvență IF, 3 ani, 180 credite,
40 locuri, taxa de școlarizare 550 Euro / an. Candidatul trebuie să fie membru botezat al
unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din
România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu aprobarea Consiliului de
administrație, va putea accepta și candidați nebotezați din motive obiective, sau
provenind de la alte culte.
➢Examenul de admitere constă din:
- a) Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din
România (notare admis / respins)
- b) Test de cunoștințe și aptitudini (examen scris) care cuprinde probe de limba
engleză, economie, aptitudini (evaluare prin note de la 1 la 10)
➢Datele de examen: 22 iulie / 9 septembrie / 16 septembrie 2021
➢Bibliografie:
a) Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România
b) Economie: Manual cls. a X-a (profilul servicii), cls. a XI-a (toate profilurile şi
specializările), Editura ANTET XX PRES, manual aprobat de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului prin Ordinul Ministrului, în 2006, autori prof. univ. dr.
Gheorghe Creţoiu şi colaboratorii. (Poți solicita o copie la adresa management@emanuel.ro)
Capitolul 3 - Consumatorul și comportamentul său rațional
Subcapitolul I. Nevoile și resursele (p. 22-24)
Capitolul 5 - Producătorul/întreprinzătorul și comportamentul său rațional
Subcapitolul IV. Factorii de producţie. Progresul factorilor și “noua economie”
(p. 40- 44)
Capitolul 6 - Combinarea factorilor de producție și eficiența economică
Subcapitolul III. Productivitatea și importanța creșterii ei (p. 50-53)
Subcapitolul IV. Costul de producție (p. 53-56)
Capitolul 7 - Piața și sistemul economiei de piață
Subcapitolul II. Piața - spațiul economic de întâlnire al agenților economici (p. 65-67)
Subcapitolul III. Legea cererii ofertei și echilibrului pieței (p. 67-70)
Capitolul 9 - Piaţa monetară. Rolul băncilor
Subcapitolul I. Banii și moneda (p. 79-81)
Capitolul 10 - Piaţa de capital
Subcapitolul I. Modalități de finanțare a activității economice (p. 90-91)
Subcapitolul II. Conținutul și funcțiile pieței de capital (p. 91-92)
Subcapitolul III. Componentele / formele pieței de capital (p. 93-94)
Capitolul 11 - Piaţa muncii
Subcapitolul I. Conținutul și trăsăturile pieței muncii (p. 98)
Subcapitolul II. Cererea și oferta de muncă (p. 98-101)
Subcapitolul III. Salariul (p. 101-103)
Capitolul 13 - Echilibru și dezechilibre economice
Subcapitolul III. Dezechilibrele economice (p. 114-115)
Subcapitolul IV. Inflația - Dezechilibru major complex. Țintirea inflației (p. 115-119)
Subcapitolul V. Șomajul și politicile ocupaționale (p. 120-122)

c) Proba de aptitudini. Această probă va verifica aptitudinile, cunoştinţele generale şi
aspectul motivaţional al candidatului. Următoarele cerinţe trebuie avute în vedere:
• Lecturarea publicaţiilor financiare, de ex. Capital, The Economist (prin
facilităţile Internet), Business Week.
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• Lecturarea unei publicaţii zilnice româneşti şi dacă se poate una de limba
engleză: Financial Times, International Herald Tribune (ambele pot fi lecturate
pe Internet), Wall Street Journal.
• Audierea ştirilor de la televiziune şi radio.
Candidatul trebuie să fie pregătit pentru a spune ce intenţionează cu privire la viitorul
său.
6. Informatică economică (specializare autorizată), învățământ cu frecvență IF, 3 ani,
180 credite, 40 locuri, taxa de școlarizare 550 Euro / an. Candidatul trebuie să fie
membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun Alianța
Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu aprobarea
Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați nebotezați din motive
obiective, sau provenind de la alte culte.
➢Examenul de admitere constă din:
- a) Interviu motivațional și Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din
România (notare admis / respins)
- b) Test de aptitudini (examen pe calculator) care cuprinde probe de comunicare în
limba engleză, logică, capacitate de abstractizare, inteligență și creativitate. Exemple
aici: teste.ha-ha.ro/logica.php (evaluare prin note de la 1 la 10)
➢Datele de examen: 21 iulie / 8 septembrie / 15 septembrie 2021
➢Bibliografie:
a) Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Baptist din România
b) Teste de inteligență IQ și gândire logică. goo.gl/yRCmAb
Primăria Municipiului Oradea, prin programul ”Realizează-te în Oradea”, acordă un sprijin financiar
studenților de la Informatică economică, care provin din alte localități, pentru cheltuieli de cazare și
masă. Detalii aici: https://www.emanuel.ro/programe-academice/ licenta-informatica-economica

Studii universitare de MASTER profesional
1. Teologie pastorală și misiologie (specializare acreditată), învățământ cu frecvență IF,
2 ani (4 semestre), 120 credite, 50 locuri, taxa de școlarizare 440 Euro / an. Candidatul
trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun
Alianța Evanghelică din România și să fie implicat în lucrări care au legătură cu profilul
specializării (dovada: recomandare din partea bisericii locale). De asemenea, trebuie să
cunoască limba engleză la nivel mediu-avansat (citire și traducere).
➢Examenul de admitere constă din:
- Interviu motivațional și verificarea cunoștințelor de limba engleză (notare admis /
respins)
➢Datele de examen: 21 iulie / 8 septembrie / 15 septembrie 2021

2. Programe și proiecte comunitare în asistență socială (specializare acreditată), învățământ
cu frecvență IF, 2 ani (4 semestre), 120 credite, 30 locuri, taxa de școlarizare 440 Euro /
an. Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre
cultele ce compun Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia
de admitere, cu aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați
nebotezați din motive obiective, sau provenind de la alte culte.
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➢Examenul de admitere constă din:
- Interviu în care candidatul va prezenta și va preda un proiect de dezvoltare
comunitară sau organizațională (evaluare prin note de la 1 la 10). În prezentarea
proiectului, fiecare candidat trebuie să facă referire la următoarele aspecte:
• Titlul proiectului
• Justificarea sau motivaţia alegerii temei
• Obiectivele generale şi specifice ale proiectului
• Strategia de cercetare și implementare a proiectului
• Impactul proiectului în societate
• Rolul bisericii locale în implementarea proiectului.
➢Datele de examen: 21 iulie / 8 septembrie / 15 septembrie 2021

3. Artă muzicală (specializare acreditată), învățământ cu frecvență IF, 2 ani (4 semestre),
120 credite, 50 locuri, taxa de școlarizare 440 Euro / an + 100 Euro / an instrument
(facultativ). Candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia
dintre cultele ce compun Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale,
Comisia de admitere, cu aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și
candidați nebotezați din motive obiective, sau provenind de la alte culte.
➢Examenul de admitere constă din:
- a) Prezentarea unui proiect de disertație în specializarea propusă, cu referire la
următoarele aspecte:
• Titlul şi obiectivele proiectului
• Motivaţia alegerii temei (cu menţionarea preocupărilor anterioare ale
candidatului în domeniul vizat, în cazul în care acestea există)
• Bibliografia aferentă
- b) Probă de aptitudini în dirijatul coral (evaluare prin note de la 1 la 10). Candidatul
va dirija o lucrare corală, după o înregistrare pe CD, la recomandarea comisiei, din
următorul repertoriu:
• Ave verum corpus, de W. A. Mozart
• Ziua ninge, de Gh. Dima
• Gustaţi şi vedeţi, de Gh. Dima
• Exultate Deo, A. Scarlatti
➢Datele de examen: 22 iulie / 9 septembrie / 16 septembrie 2021
➢Bibliografie:
a) Bena, Augustin, Dirijorul de cor, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962
b) Bica, Nicolae, Compendiu de cânt şi dirijat, Universitatea Emanuel din Oradea,
2009
c) Botez, Dumitru D., Tratat de cânt şi dirijat, vol. I-II, ICED, Bucureşti, 1985

4. Management antreprenorial (MMA) (specializare acreditată), învățământ cu frecvență IF,
2 ani (4 semestre), 120 credite, 50 locuri, taxa de școlarizare 1000 Euro / an. Candidatul
trebuie să fie membru botezat al unei biserici aparținând unuia dintre cultele ce compun
Alianța Evanghelică din România. În cazuri excepționale, Comisia de admitere, cu
aprobarea Consiliului de administrație, va putea accepta și candidați nebotezați din
motive obiective, sau provenind de la alte culte. De asemenea, candidatul trebuie să
aibă abilitatea de operare PC și să cunoască limba engleză cel puțin la nivel mediu.
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➢Examenul de admitere constă din:
- a) Interviu motivațional (notare admis / respins)
- b) Examen scris de tip GMAT (evaluare prin note de la 1 la 10)
➢Datele de examen: 22 iulie / 9 septembrie / 16 septembrie 2021

Program POSTUNIVERSITAR de formare și dezvoltare profesională continuă
Teologie practică - Școala de Teologie Practică Emanuel (STPE)
➢Înscrieri: 1 - 16 septembrie 2021
➢Depunerea dosarului: @Secretariat Facultatea Teologie, 1 - 16 septembrie 2021
➢Interviu vocațional: 13 și 17 septembrie 2021, orele 10:00-12:00 și 17:00-18:00
➢Mai multe informații: https://www.emanuel.ro/admitere-stpe, teologie@emanuel.ro,
Tel. 0359-405602.

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.

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.
10

(3) Candidaţii declaraţi admişi vor confirma până la data de 17 septembrie 2021, 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 20212022. 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
17 septembrie 2021, 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 17.12.2020
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