Dragii noștri candidați,
Vă aducem la cunoștință următoarele informații în legătură cu examenul
de admitere la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei, sesiunea mai 2022:
Înscrierea candidaților va avea loc în zilele de luni, 16 mai și marți, 17 mai
2022.
Candidații la secția Pastorală vor susține un examen scris și unul oral, iar
candidații la secția Patrimoniu vor avea doar interviul motivațional.
Candidații la secția Pastorală:
Miercuri, 18 mai 2022, ora 10,00, vor avea loc următoarele etape:
1.
2.
3.

Examinarea dosarului de către medicul școlii;
Proba de verificare:
a dicției, prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegere;
a aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegere;
Interviul motivațional: de ce am ales să candidez la Seminarul Teologic
Sfântul Apostol Andrei.

Elevul va primi calificativ: ADMIS / RESPINS.
Joi, 19 mai 2022, ora 10,00, se va desfășura proba de verificare a
cunoștințelor religioase. Examenul scris are durata de 2 ore, fiecare lucrare
primind notă.
P.S.
Candidații sunt îndrumați să întocmească și un portofoliu pentru secția
Patrimoniu (vezi detaliile de mai jos), ca rezervă, având în vedere faptul că
numărul elevilor înscriși poate fi mai mare decât numărul de locuri alocat.

Candidații la secția Patrimoniu:
Vor întocmi un portofoliu ce va cuprinde:
1. 2 lucrări DESEN (creion): natură statică cu obiecte: vas ceramic, măr,
cană, carte etc.
Materiale de lucru:
- coală desen A3;
- creion HB;
- radieră.

Cerințe:
- respectarea proporțiilor obiectelor;
- construirea geometrică a obiectelor;
- redarea umbrei și luminii prin straturi de hașură.

2. 1 lucrare CULOARE (tempera): compoziție cu personaje: Joc de copii
Materiale de lucru:
-

coală desen A3;
culori tempera sau acrilice;
paletă culori;
pahar apă;
pensule de diferite mărimi.

Cerințe:
- 5 personaje mari;
- mișcări variate ale corpului;
- amestecuri variate de culori.

Fiecare lucrare va fi semnată de directorul școlii, de profesorul de desen și de
profesorul de religie și va fi depusă la înscrierea candidatului.
Miercuri, 18 mai 2022, ora 10,00, vor avea loc următoarele etape:
1. Examinarea dosarului de către medicul școlii
2. Interviul motivațional: de ce am ales să candidez la Seminarul Teologic
Sfântul Apostol Andrei.
Elevul va primi calificativ: ADMIS / RESPINS.

Pentru relații suplimentare:
Preot Pelin Gabriel-Ioan 0752723452

