ANUNȚ TAXE ÎNMATRICULARE ȘI ȘCOLARIZARE CANDIDAȚI ADMIȘI
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Taxa de înmatriculare la specializările de master – 150 lei și prima tranșă de școlarizare la
specializările de master – 1000 lei pentru candidații admiși la taxă se achită on-line prin BRD
virament bancar în contul RO48BRDE170SV46910431700 sau în numerar, la ghișeu, în contul
RO47BRDE170SV71982041700 (pe documentul de plată se va specifica obligatoriu numele și
prenumele candidatului, Facultatea de Teologie), cât și la casieria de la Căminul nr.4 - sediul
DGA, str.Libertății, nr.19, Craiova, deschisă inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, între
orele 9.00-16.00. Pentru candidații admiși în sesiunea iulie 2020, înmatricularea pe locurile
bugetate se va face în zilele 17 și 21 iulie 2020 iar înmatricularea pe locurile cu taxă se va face
în perioada 22-24 iulie 2020. Inmatricularea constă în depunerea actelor în original, inclusiv a
dovezilor de achitare a taxelor și semnarea contractelor de studii. Candidații declarați admiși
care au confirmat locurile, în prealabil, telefonic, la nr.0251413396, sau electronic, la adresa t
eologie@ucv.ro
, vor fi primiți pe bază de programare. Data și ora programării le vor fi comunicate pe loc, în
cazul programărilor telefonice, sau în maxim o zi lucrătoare de la primirea solicitării, în cazul
programărilor pe e-mail. Programarea se va face astfel încât să se evite aglomerația în spațiile
instituției și să se asigure respectarea distanței pentru fiecare persoană.
Taxa de înmatriculare la specializările de licență – 150 lei și prima tranșă de școlarizare
specializările de licență – 1000 lei pentru candidații admiși la taxă se achită on-line prin BRD
virament bancar în contul RO48BRDE170SV46910431700 sau în numerar, la ghișeu, în contul
RO47BRDE170SV71982041700 (pe documentul de plată se va specifica obligatoriu numele și
prenumele candidatului, Facultatea de Teologie), cât și la casieria de la Căminul nr.4 - sediul
DGA, str.Libertății, nr.19, Craiova, deschisă inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, între
orele 9.00-16.00. Pentru candidații admiși în sesiunea iulie 2020, înmatricularea pe locurile
bugetate se va face în perioada 21-23 iulie 2020 iar înmatricularea pe locurile cu taxă se va
face în perioada 27-29 iulie 2020. Inmatricularea constă în depunerea actelor în original,
inclusiv a dovezilor de achitare a taxelor și semnarea contractelor de studii. Candidații declarați
admiși care au confirmat locurile, în prealabil, telefonic, la nr.0251413396, sau electronic, la
adresa teologie@ucv.ro , vor fi primiți pe bază de programare. Data și ora programării le vor fi
comunicate pe loc, în cazul programărilor telefonice, sau în maxim o zi lucrătoare de la
primirea solicitării, în cazul programărilor pe e-mail. Programarea se va face astfel încât să se
evite aglomerația în spațiile instituției și să se asigure respectarea distanței pentru fiecare
persoană
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