
A jelentkez6k dosszidj6nak iratait online riton is el
gerhardinum@yahoo. com

NEVELESI MINISZTERIUM
GERHARDINUM

ROMAI KATOLIKUS TEOLoGIAI LICEUM
TEMESVAR3OOOO4

Regina Maria t6r, l. sz6m
T el: 0256/201986; Fax: 0256/295777

....-b.?).... / 2ozr.os. to.

lehet kiildeni az iskola e-mail cim6n:

F'ELVETELI A IX. OSZTAT,YBA 2O2T

A befratltoz6shoL sziiks6ges tudnival6kat az iskola web oldala is tartalmazza: www.gerhardinum.ro

Beiratkozhitnak a kilen.:gik osztillyba azok atanul6k, akiknek magaviseleti jegye v-vlll-ban egyetlendvfolyamon sem volt 9-n6l kisebb (az 545712020 illetve 37z!/2}2|tani.igyminiszteri rendeletek szerint).

A humrin-teol6gia profil felvdteli vizsgiljdn a jelciltek a kcivetkez6 k6szs6gekr6l 6s felk6szi.ilts6gr6l kellszSmot adjanak:
a) interjri / sz6beli teszt - felvett/elutasitott (admis/respins) min6sft6ssel drt6kelve.
b) a vall6si ismereteket ellenovo teszt, ameiyet 6rdemjegjyel 6rt6kelnek.

Az interjf I szobeli vizsga a kcivetkez6kb6l 6ll:
a) a kifejez6k6szs6g ellen6rz6se: ima lvers mond6sa - a jeldlt vdlaszt1saszerint;
b) a r6mai-katolikus teol6giai liceum villasztfusdnak motivdci6ja;

A vall6si ismereteket ellen6rz6tesa (Vc|) .kdt tizedesjegyig szdmitva, kerekit6s ndlkiil, melyet avalliistant6rgy V - VIII. osztSlyos dvi lezfurfusainak szilmtaii-itlagak6pez; ez lesz az alkalmass6gi pr6ba(APT) vdgs6 osztillyzata.

f furya1+9ol6giai profil cisszes szakteriilete esetdben a minim6lis osztdlyzatnak (VCR) legal6bb 7-nek(h6tnek) kell lennie.

I.

BEIRATK oZAS}Joz SZUKSEGES IRATOK

A beiratkozr{si dosszi6 a k0vetkez6 dokumentumokat tartalmazza:

abeiratkoz6si iirlap melldklete /Anexa la figa de inscriere/ a helyi iskollt6l;
6tlagos osztfilyzatok a vall6sra az v-vIII osztalyo?,ral a helyi is[ol6t6l;
sziiletdsi anyak<inyvi kivonat lcertificatde nagtere/ - m6solat;
orvosi igazolSs - eredeti;
a jeldlt 6s sziil6 /v. t<irvdnyes k6pvisel6/ nyilatkozata az iskola bels6 szab6lyzatinak
elfogad6s616l;



IL

- egyhhzikeresztel6si bizonyitvriny;
- pl6b6nosi aj6nl6s;

A felv6teli vizsga ut6n, a lfceumba val6 befratkozishoz sztiks6ges iratok

- beiratkozSsikeweny (fiqd de inscriere la liceu) - a VIII. osztilly utdn l6v6 orsziigos
felm6r6s Stlaga

- az V-VIII. oszt6lyos jegyekhtlagfittartalmaz6bizonyftviny (Foaia matricold)

A befratkoz6s 6s a felv6teli vizsga id6pontjai

I. SZAKASZ

Beiratkolis: ZdZt. jrinius 7-14, 8.00-16.00 6ra krizritt

sziikp6ges.iratokat el lehet ktildeni e-mailben vagy post6n.

6ra kriz<itt zajlik. E red m 6nyh irdet6s : 2021, j r[ n ius I 8-6n.

az iskola titk6rs6g6n szem6lyesen vagy a

Az interjli 2021. jfnius 18-r[n, 9.00-14.00

II. SZAKASZ

Beirztkozirsz 2021, jtflius 29-6n,8.00-16.00 6ra kciz<jtt az iskola titk6rs6g6n. Az interjf 2021. jflius
30-rin, 9.00-1 1.00 6ra k6,zdtt zajlik. Eredm6nyhirdet6s: 2021. augusztus 2-6n lesz.

Temesv6r, 2021. m6jus I 0-6n

Ft. Kocsik Zolt6n-J6zsef
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