
 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ  
 
 

ADMITERE  

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER   
sesiunea iulie 2023 

 
  În anul universitar 2023-2024, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, se vor organiza cursuri 
universitare de MASTER, cu durata de 4 (patru) semestre, pentru următoarele programe de studii1: 

1. Teoria şi practica formării religioase 
 

2. Familia creștină contemporană 
 

3. Misiune și slujire pastorală 
  

4. Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe 
ale Educației) 

   
5. Artă sacră în patrimoniul cultural 

 

Numărul de locuri pe specializări va fi afişat după ce vor fi aprobate de Universitatea 

«Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi  
 
 

Datele de desfăşurare a concursului de admitere  MASTER  
 

REGULAMENT DE ADMITERE Master 2023-2024 
 
Art. 19. În perioada 3 aprilie 2023 – 9 iulie 2023 se va desfăşura sesiunea de preînscrieie a candidaţilor pentru 
admiterea în anul universitar 2023-2024. Aceasta se va realiza doar on-line 
(https://admitere.uaic.ro/admitere-master/ ). 
 
Calendar admitere: 
 

Sesiunea din iulie: 
-  10 - 15 iulie 2023: înscrierea candidaților; 
-  17 - 22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

Sesiunea din septembrie: 
- 4 - 6 septembrie 2023: înscrierea candidaților; 
- 7 - 8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.  

 
 

MEDIA DE ADMITERE se calculează astfel: 

- 60% media obținută la examenul de licenţă; 

- 40% nota la proba orală/interviu,  în limba de predare a programului.  
  

DEPARTAJAREA candidaţilor care au aceeaşi medie de admitere se face în funcţie de media generală ECTS a 
anilor de studii de licenţă. 

 
 

                                                 
1 Dacă vor fi candidaţi, locurile cu taxă se pot suplimenta. În cazul în care o direcţie de specializare nu întruneşte 

numărul de cursanţi necesar demarării activităţii didactice, candidaţii vor fi redistribuiţi cu locurile ocupate – buget sau 
taxă, la o altă direcţie de specializare, conform opţiunilor exprimate.  



 

 

TAXE 
 
Taxa de înscriere la concursul de admitere1 (se achită la oficiile BRD în contul : RO68BRDE240SV89534452400, 
cod: 28):   

250 RON  
 
Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 41 din Regulament: https://admitere.uaic.ro/wp-
content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-Licenta-2023_site.pdf ). 

 
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024 (studii universitare de master):  

  3000 RON 
 

 
Art. 38 (din Metodologie).  

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea 
părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau 
decedat. 
Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei 
de admitere pe facultate. 

La concursul de admitere pentru studii universitare de master nu se acordă alte scutiri de taxă decât cele 
prevăzute în art. 38. 

 
                                                                              Proba orală/INTERVIU  

 
 

  
studii universitare de master 

 Bibliografie pentru toate programele de studii universitare de master, la proba orală: 

- Pr. Dan Sandu, Îndrăzniți, credeți, sperați! Despre rostul dogmelor răsăritene, Ed. Doxologia, 

Iași, 2021.  

 
 
 

  

                                                 
1 Pentru fiecare din dosarele suplimentare depuse, cadidaţii vor achita 50% din taxa de înscriere. 

https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-Licenta-2023_site.pdf
https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-Licenta-2023_site.pdf


 

 

 
ACTELE 

necesare pentru înscriere la concursul de admitere – studii universitare de MASTER 
sesiunea iulie 2023 

 
 dosar plic;  

 certificatul de naştere (copie); 

 carte de identitate (copie); 

 certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (copie);  

 fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere); 

 diploma de bacalaureat obţinută în România (în original şi copie) sau ATESTAT de echivalare emis de 

C.N.R.E.D.  

 foaie matricolă de la liceu sau seminar (în original şi copie);  

 diploma de licenţă  obţinută în România (ori echivalenta acesteia) (în original şi copie) sau ATESTAT de 

echivalare emis de C.N.R.E.D.  

 suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă (în original şi copie); 

 certificat sau adeverinţă de botez (în original şi copie); 

 binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul (apartenenţa este dată în 

funcţie de domiciliul stabil  al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al 

(Arhi)Episcopiei respective1 (se obţine personal)2;  

 recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul3; 

 adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să se menţioneze starea de sănătate a 

candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);  

 4 fotografii 3 / 4; 

 chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere; 

 în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la o altă facultate: adeverinţă din care să rezulte 
numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă 
este cazul. 

 Extras de cont al titularului (la o bancă agreată UAIC: BRD, BCR, BT, Raiffeisen, ING, Alpha Bank) în 
vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri 
taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus 
la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația 
să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont  (Art. 
59 din Regulament: https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-
Licenta-2023_site.pdf). 

                                                 
1 În vederea obţinerii binecuvântării preoţii şi monahii vor îndeplini condiţiile impuse de Centrele Eparhiale de care aparţin. 
2 Candidaţii pentru masterul Misiune şi slujire pastorală trebuie să întrunească condiţiile solicitate de Centrul Eparhial 
Iaşi (www.mmb.ro). 
3 Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, 
iar stareţii de la exarhul locului. 

https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-Licenta-2023_site.pdf
https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2023/02/Regulament-Admitere-Licenta-2023_site.pdf

