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FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ”ILARION V. FELEA”
ACT ADIŢIONAL NR.... LA
CONTRACTUL CADRU DE STUDII LICENŢĂ (BUGET)
NR.
/____________1
ÎNTRE:
1. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Facultatea de TEOLOGIE ORTODOXĂ ”ILARION V. FELEA”,
reprezentată prin Prof.univ.dr. Ramona Lile, având funcţia de Rector şi:
2. Dl./d-na _______________________________________________ în calitate de student (ă) la
programul de studii Teologie Ortodoxă Pastorală, anul____, beneficiar de servicii educaţionale fără taxă,
născut (ă) la data de _____/_____/19_____ în localitatea____________________________, fiul (fiica) lui
_________________________________ si al (a) lui_________________________, domiciliat în
localitatea_________________________________, str.______________________________, nr___, bl
, sc

, ap____, judeţ _________________, legitimat cu BI / CI seria _____, nr___________,

eliberat de Poliţia __________________---_____________ la data de_______/________/___________,
C.N.P./__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/.
A INTERVENIT PREZENTUL ACT ADIŢIONAL:
Art.1 Contractul cadru de studii nr._______/_________1 se modifică după cum urmează:
1.1. Durata (termenul) contractului se prelungeşte cu un an universitar.
1.2. Pentru contractarea de credite suplimentare la disciplinele facultative (cu excepţia programului de
studii psihopedagogice nivel 1 de calificare pentru profesia didactică), pentru obţinerea de credite
restante din anii anteriori precum şi ca urmare a prelungirii perioadei de şcolarizare, se va achita suma
de 35 lei/credit.
1.3. Programul de studii psihopedagogice nivel I de calificare pentru profesia didactică face parte din
activităţile didactice suplimentare. Persoanele care doresc să se înscrie la acest program vor achita o
taxă suplimentară, stabilită la propunerea Consiliului de Administraţie şi aprobată prin Hotărârea
Senatului Universităţii.
1.4. Universitatea în calitate de operator de date, are dreptul de a folosi datele cu caracter personal, în
vederea desfăşurării procesului de învăţământ, a activităţilor de management universitar şi a
activităţilor suport ce stau la baza acestuia.
Art.2 Începând cu anul universitar 2017-2018, studentul are şi următoarele obligaţii:
a) să fie de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de student înmatriculat
pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei şi de gratuitate la transportul feroviar
intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă
sau rutele călătoriilor conform prevederilor legale în vigoare.
b) să solicite în scris către secretariatul facultăţii ,până cel târziu la data de 10 septembrie, orice intenţie de
întrerupere a studiilor sau exmatriculare la cerere. În cazul în care nu face nici o solicitare în acest sens se
consideră un acord tacit de continuare a studiilor, ceea ce îl obligă să îşi respecte în continuare obligaţiile
contractuale şi să se prezinte pentru a-şi achita taxa de şcolarizare, dacă este pe loc cu taxă de şcolarizare,
şi să-şi semneze Actul adiţional la contractul de studii.
c) să fie prezent, în mod obligatoriu la programul duhovnicesc;
1

Se completează de Secretariatul Facultăţii.

d) să participe la toate evenimentele desfăşurate în cadrul facultăţii: hramul facultăţii; simpozioane,
conferinţe etc.
e) să participe la alte activităţi organizate/desfăşurate în cadrul facultăţii la care sunt solicitaţi.
Prezentul act adiţional se încheie astăzi,
, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.
Un exemplar din actul adiţional se păstrează de către universitate la dosarul personal al studentului, iar
al doilea de către student.
RECTOR,

Prof.univ.dr. Ramona Lile

DECAN,
Pr.Prof.univ.dr.Cristinel Ioja

Contabil şef,
Ec. Mirela Valea

Vizat pentru legalitate,
Av. Gianina Ignuţa

STUDENT,

Anexa nr.1
(1) Disciplinele recontractate pentru recuperarea creditelor restante din anul/ anii de studii
anteriori:
Nr.
Număr
Forma de
Crt.
Obligatorie
total
Nr.
examinare
sau
de ore
credite
Disciplina
(E,VP,C
Opţională
(curs+
alocate
sau A/R)
aplicaţii)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(2) Disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative studiate în anul universitar 2017/20182:
Nr.
Crt.
Disciplina

Obligatorie
sau
Opţională

Număr
total
de ore
(curs+
aplicaţii)

Forma de
examinare
(E,VP,C sau
A/R)

Număr
credite
alocate

SEMESTRUL I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2

Studiul Vechiului Testament
Studiul Noului Testament
Istoria Bisericească Universală
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Patrologie și literatură post-patristică
Muzică bisericească și ritual
Istoria și spiritualitatea Bizanțului
Formare duhovnicească
Practică liturgică
Limba greacă biblică și patristică

Tabelele se completează de către îndrumătorul de an sau de secretariatul facultăţii în conformitate cu planul de
învăţământ.

11
12
13
14
16

Educație fizică și sport*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Studiul Vechiului Testament

Limbi moderne
Spiritualitatea patericului
Cântare corală și dirijat
Psihologia educației

SEMESTRUL II
Studiul Noului Testament
Istoria Bisericească Universală
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Patrologie și literatură post-patristică
Muzică bisericească și ritual
Istoria și spiritualitatea Bizanțului
Formare duhovnicească
Practică liturgică
Limba greacă biblică și patristică
Limba ebraică
Educație fizică și sport*
Limbi moderne
Spiritualitatea patericului
Cântare corală și dirijat
Fundamentele pedagogiei. Teoria și Metodologia
curriculumului

DECAN,

STUDENT,

