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SEMNĂTURA CANDIDATULUI

An accrediting organization is a “watchman
on the wall”. Webster defines accreditation as to give
trust or confidence to; to vouch for; to recommend; to
furnish with credentials, as an envoy or ambassador.
Every accreditation group is not the same. They are
differenet and focused in different areas of accreditation.
Accreditation Commission International is
an international accrediting commission which holds
as its primary objective the encouragement and maintainance of sound scholarship and the highest academic achievement in the areas of private education. Quality education in the goal at all times. Its purpose is
the preparation of quality education in private schools,
colleges, and theological seminaries. It is a non-governmental body and makes no claim to be connected
with the government. U.S. Department of Education
schools do not receive credits from this school.
A degree covers the major taken with that degree. A student or potential student must understand
that credits taken in one type of program may or may
not transfer to another type program. This is the sole
determination of the receiving institution.
The job market is highly competitive. Training
is specialized in most fields. A graduate in one field
may have difficulty in being hired in a field they are
not certified for.
By signing this form, I am signifying that I
have received the Student Handbook and I understand
the type of degree for which I have applied and neither ACI not Sola Scriptura College and Seminary is
responsible for my employment goals.

O organizație de acreditare este un ,,vegheator
pe ziduri”. Webster definește acreditarea ca acțiunea
de a oferi sau a avea încredere, a garanta pentru, a recomanda, a oferi acreditare, în calitate de reprezentant
sau ambasador.
Accreditation Commission International este
o comisie internațională de acreditare care are scopul primordial de a încuraja și a menține o educație
sănătoasă și o performanță academică înaltă în domeniul educației private. Educația de calitate este întotdeauna scopul final. Ținta ei este de a oferi o educație
de calitate în școli private, colegii și seminarii teologice. Ea este o entitate non-guvernamentală și nu are
nicio legătură cu instituția de guvernământ. Școlile din
Departamentul de Educație al SUA nu acceptă credite
de la această școală.
O licență este obținută pentru o anumită specializare. Un student sau un posibil student trebuie
să înțeleagă că acele credite obținute în cadrul unui
anumit tip de program vor putea fi sau nu acceptate
pen-tru transfer într-un alt program. Aceasta este la
discreția respectivei instituții.
Piața de lucru este foarte competitivă. Educația este foarte specializată în majoritatea domeniilor.
Un absolvent într-un domeniu ar putea avea dificultăți
în găsirea unei slujbe într-un domeniu pentru care nu
este licențiat.
Prin semnarea acestui document, declar că
am primit Manualul Studentului (Student Handbook)
și înțeleg tipul de program în care m-am înscris, precum și faptul că nici ACI, nici Sola Scriptura College
and Seminary nu sunt responsabile pentru scopul meu
în vederea angajării.  
__________________		_____________
Semnătura studentului			
Data

__________________		_____________
Student Signature			
Date

Student Affidavit
I understand that preparation for Christian
work requires my personal commitment to the
Lord Jesus Christ and separation from sin. I further realize that as an SSCS student, I represent the
Lord Jesus Christ as well as the Institution. I am
aware that the Scriptures prohibit certain behaviors and attitudes such as stealing, lying, gossiping, backbiting, profane language, drunkenness,
drug abuse, sexual immorality, occult practices,
cheating, lust, pride, bitterness, discrimination,
jealousy, and an unforgiving spirit. In addition,
I understand that certain types of activities are
questionable and will avoid these activities for testimony’s sake.
While the Institution recognizes that personal preferences differ and that every member of
the Institution community might not agree with
every detail of these standards, I must honorably
adhere to them. Such an attitude on my part is one
of the ways I can develop Christian discipline, exhibit Christian maturity, and demonstrate the love
of Christ in concern, both for the integrity of the
Institution and the welfare of other believers.
Specific questions or concerns related to
these Ethical Conduct Standards should be directed to the Chancellor and Vice-Chancellor of the
Seminary.
I understand and will comply with these
standards while I am actively enrolled at Sola
Scriptura College and Seminary. I understand any
violation of the standards will result in disciplinary
action or procedures as set forth or referenced in
Seminary Catalogue.
Print Name:________________________________
Signature:___________________________________
Date:______/________/____________

Declarația studentului
Înțeleg că pregătirea pentru lucrarea
creștină necesită angajamentul meu personal față
de Domnul Isus Cristos și separarea de păcat.
De asemenea, înțeleg că, în calitate de student
al SSCS, eu Îl reprezint pe Domnul Isus Cristos,
precum și această Instituție. Sunt conștient că
Scriptura interzice anumite comportamente și
atitudini, precum furtul, minciuna, bârfa, vorbirea de rău, limbajul vulgar, beția, consumul de
droguri, imoralitatea sexuală, practicile oculte,
înșelătoria, pofta, mândria, amărăciunea, discriminarea, gelozia și un spirit neiertător. De
asemenea, înțeleg că anumite tipuri de activități
sunt îndoielnice și voi evita astfel de activități de
dragul mărturiei creștine.
Deși această Instituție admite faptul că
preferințele personale diferă și că nu fiecare
membru al comunității Instituției va fi de acord
cu fiecare detaliu al acestor standarde, eu trebuie
să le accept în mod onorabil. O astfel de atitudine
din partea mea este una din modalitățile prin
care pot să îmi dezvolt disciplina creștină, să arăt
maturitate creștină și să demonstrez dragostea lui
Cristos atât pentru integritatea Instituției, cât și
pentru bunăstarea altor credincioși.
Întrebările sau problemele specifice legate de aceste Standarde de Conduită Etică trebuie
adresate Chancellorului și Vice-Chancellorului
Seminarului.
Înțeleg și sunt de acord cu aceste standarde
pe durata înscrierii mele active la Sola Scriptura
College and Seminary. Înțeleg că orice încălcare
a standardelor va rezulta în luarea de măsuri sau
proceduri de disciplinare, după cum au fost expuse sau menționate în Catalogul Seminarului.
Numele:________________________________
Semnătura:______________________________
Data:______/________/____________

SCRISOARE DE RECOMANDARE CU PRIVIRE LA CARACTERUL CREȘTIN
Sola Scriptura College and Seminary
4850 N. Bernard St., Chicago, IL 60625
Website: solascripturaseminary.org; E-mail: sscs_degree@yahoo.com

Informațiile studentului (a se completa de către candidat)

Vă rugăm să vă scrieți numele și adresa cu majuscule în spațiul de mai jos, iar apoi să dați această scrisoare
de recomandare persoanei care vă recomandă. Ea trebuie să fie o persoană care a putut observa modul dvs. de conduită creștină, caracterul, comportamentul la locul de muncă și abilitatea de a deveni student pentru o perioadă
mai îndelungată de timp. Ea trebuie să fie o persoană care vă cunoaște, însă nu vă este rudă - de preferat, un pastor
sau un alt lider creștin din biserica pe care o frecventați în momentul de față.
______________________________________________ _______________________ __________________
Numele de familie
Prenumele/Al doilea prenume		
E-mail			
Telefon
____________________________________ __________________ ________________ ________________
Adresa						
Orașul		
Statul		
Codul poștal
În care program doriți să vă înscrieți?

• Licență în Teologie			
• Licență în Lucrarea Creștină		

• Masterat în Teologie		
• Masterat în Lucrarea Creștină

• Doctorat în Teologie
• Doctorat în Lucrarea Creștină

Legea The Family Educational Rights and Privacy din 1974 îi dă voie studentului înmatriculat să aibă acces
la dosarul personal, cu excepția cazului în care a semnat o renunțare la acest drept. Dacă doriți să renunțați la dreptul de a avea acces la dosar, vă rugăm să semnați mai jos. Această renunțare NU este o condiție pentru admitere.
Prin această semnătură renunț la dreptul de a avea acces la această scrisoare de recomandare.
__________________________________________________________ _____________________________
Semnătura candidatului							
Data

Recomandare (a se completa de către cel care face evaluarea)
Persoana al cărei nume este scris mai sus solicită admiterea la Sola Scriptura College and Seminary. Este
necesară o scrisoare de recomandare înaintea admiterii. Studenții sunt admiși pe baza calităților academice, profesionale și personale; astfel, descrierile dumneavoastră vor fi revizuite cu atenție și vor rămâne confidențiale. Vă
mulțumim pentru efort și apreciem evaluarea dumneavoastră.
1. Cât de bine îl cunoașteți pe candidat?

• puțin		

• destul de bine		

• foarte bine

De cât timp îl cunoașteți și în ce fel? ____________ ani. (Detaliați.)_______________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Din câte știți dvs., candidatul a făcut o declarație personală de credință în Isus Cristos, ca Domn și Mântuitor?

• Da 			

• Nu 			

• Nu știu

Descrieți angajamentul de credință al candidatului, atât cât aveți cunoștință:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Cât de implicat este candidatul în activitățile bisericii?
_________________________________________________________________________________
4. În opinia dvs., influența candidatului asupra celor din jurul său este:

• Pozitivă 		

• Negativă 		

• Neutră 			

• Nu știu

Explicați.__________________________________________________________________________________
5. Vă rugăm să evaluați următoarele abilităţi ale candidatului:
Superlativ Deasupra mediei

Mediu

Sub medie

Nu se aplică

Abilitate de a lucra cu alții
Grijă pentru alții
Caracter creștin
Creativitate
Responsabilitate
Dorința de a reuși
Maturitate emoțională
Abilități intelectuale
Potențial de conducere
Exprimare orală și scrisă
Integritate personală
Maturitate spirituală
Evaluare generală

6. Aveți cunoștință de vreo trăsătură de caracter care îngreunează relația candidatului cu ceilalți?

• Da (Dacă da, vă rugăm să explicați pe verso) 			

• Nu

7. Vă rugăm să bifați recomandarea dvs. cu privire la admiterea candidatului la Sola Scriptura College and Seminary:

• Recomandare excelentă 			
• * Recomandat cu rezerve			

Informații personale

• Recomandat
• * Nerecomandat

* Vă rugăm să indicați pe o coală adițională motivul(le) pentru care ați ales această opțiune.

_____________________________________________________________ __________________________
Prenumele		
Al doilea nume		
Numele de familie
		
Poziția/Ocupația
____________________________________ ___________________________________________________
Telefonul 						E-mailul
_________________________________________ ______________________ ___________
Adresa: Numărul și strada				
Orașul			
Statul		

__________
Codul poștal

___________________________________________ ____________________________________________
Biserica						
Poziția de lider
__________________________________________________________________________________________
Semnătura evaluatorului						Data
Vă putem contacta dacă este necesară o clarificare cu privire la această recomandare?

• Yes

		

• No

SCRISOARE DE RECOMANDARE CU PRIVIRE LA CARACTERUL CREȘTIN
Sola Scriptura College and Seminary
4850 N. Bernard St., Chicago, IL 60625
Website: solascripturaseminary.org; E-mail: sscs_degree@yahoo.com

Informațiile studentului (a se completa de către candidat)

Vă rugăm să vă scrieți numele și adresa cu majuscule în spațiul de mai jos, iar apoi să dați această scrisoare
de recomandare persoanei care vă recomandă. Ea trebuie să fie o persoană care a putut observa modul dvs. de conduită creștină, caracterul, comportamentul la locul de muncă și abilitatea de a deveni student pentru o perioadă
mai îndelungată de timp. Ea trebuie să fie o persoană care vă cunoaște, însă nu vă este rudă - de preferat, un pastor
sau un alt lider creștin din biserica pe care o frecventați în momentul de față.
______________________________________________ _______________________ __________________
Numele de familie
Prenumele/Al doilea prenume		
E-mail			
Telefon
____________________________________ __________________ ________________ ________________
Adresa						
Orașul		
Statul		
Codul poștal
În care program doriți să vă înscrieți?

• Licență în Teologie			
• Licență în Lucrarea Creștină		

• Masterat în Teologie		
• Masterat în Lucrarea Creștină

• Doctorat în Teologie
• Doctorat în Lucrarea Creștină

Legea The Family Educational Rights and Privacy din 1974 îi dă voie studentului înmatriculat să aibă acces
la dosarul personal, cu excepția cazului în care a semnat o renunțare la acest drept. Dacă doriți să renunțați la dreptul de a avea acces la dosar, vă rugăm să semnați mai jos. Această renunțare NU este o condiție pentru admitere.
Prin această semnătură renunț la dreptul de a avea acces la această scrisoare de recomandare.
__________________________________________________________ _____________________________
Semnătura candidatului							
Data

Recomandare (a se completa de către cel care face evaluarea)
Persoana al cărei nume este scris mai sus solicită admiterea la Sola Scriptura College and Seminary. Este
necesară o scrisoare de recomandare înaintea admiterii. Studenții sunt admiși pe baza calităților academice, profesionale și personale; astfel, descrierile dumneavoastră vor fi revizuite cu atenție și vor rămâne confidențiale. Vă
mulțumim pentru efort și apreciem evaluarea dumneavoastră.
1. Cât de bine îl cunoașteți pe candidat?

• puțin		

• destul de bine		

• foarte bine

De cât timp îl cunoașteți și în ce fel? ____________ ani. (Detaliați.)_______________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Din câte știți dvs., candidatul a făcut o declarație personală de credință în Isus Cristos, ca Domn și Mântuitor?

• Da 			

• Nu 			

• Nu știu

Descrieți angajamentul de credință al candidatului, atât cât aveți cunoștință:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Cât de implicat este candidatul în activitățile bisericii?
_________________________________________________________________________________
4. În opinia dvs., influența candidatului asupra celor din jurul său este:

• Pozitivă 		

• Negativă 		

• Neutră 			

• Nu știu

Explicați.__________________________________________________________________________________
5. Vă rugăm să evaluați următoarele abilităţi ale candidatului:
Superlativ Deasupra mediei

Mediu

Sub medie

Nu se aplică

Abilitate de a lucra cu alții
Grijă pentru alții
Caracter creștin
Creativitate
Responsabilitate
Dorința de a reuși
Maturitate emoțională
Abilități intelectuale
Potențial de conducere
Exprimare orală și scrisă
Integritate personală
Maturitate spirituală
Evaluare generală

6. Aveți cunoștință de vreo trăsătură de caracter care îngreunează relația candidatului cu ceilalți?

• Da (Dacă da, vă rugăm să explicați pe verso) 			

• Nu

7. Vă rugăm să bifați recomandarea dvs. cu privire la admiterea candidatului la Sola Scriptura College and Seminary:

• Recomandare excelentă 			
• * Recomandat cu rezerve			

Informații personale

• Recomandat
• * Nerecomandat

* Vă rugăm să indicați pe o coală adițională motivul(le) pentru care ați ales această opțiune.

_____________________________________________________________ __________________________
Prenumele		
Al doilea nume		
Numele de familie
		
Poziția/Ocupația
____________________________________ ___________________________________________________
Telefonul 						E-mailul
_________________________________________ ______________________ ___________
Adresa: Numărul și strada				
Orașul			
Statul		

__________
Codul poștal

___________________________________________ ____________________________________________
Biserica						
Poziția de lider
__________________________________________________________________________________________
Semnătura evaluatorului						Data
Vă putem contacta dacă este necesară o clarificare cu privire la această recomandare?

• Yes

		

• No

Sola Scriptura College and Seminary
4850 N. BERNARD St., CHICAGO, IL 60625
Ph.: 872-999-0090
Website: solascripturaseminary.org
E-mail: sscs_degree@yahoo.com

FORMULAR DE ÎNSCRIERE & EVALUARE
ACEST DOCUMENT TREBUIE ÎNSOȚIT DE O TAXĂ DE ÎNSCRIERE ȘI EVALUARE DE $50.
Vă rugăm să scrieți cu majuscule • Toate spațiile goale trebuie completate
1.__________________________________________________________________Titlu:_________________

Nume* Prenume
Al doilea prenume
Numele de familie
(*Așa cum doriți să apară în dosar, pe diplomă, foaie matricolă, certificat sau alte documente școlare)

2. _________________________________________ _________________
Strada sau cutia poștală#

Orașul

3. ____________________________________

___________
Statul

____________
Codul poștal

____________________________________________

Telefonul fix/mobil					

E-mail

4. Data de naștere _______________ 5. Data absolvirii__________
Luna Ziua Anul

Dl., D-na., Pastor etc.

Numele liceului

________
GED

________
Anul

____________
Statul

Punctele de la nr. 6, 7 și 8 sunt cerute de Legea Federală.
6. Social Security ______ - ______ - __________

7. Gen: M____ F ____

9. Ani în lucrarea creștină: ________ _______ = _______
Normă întreagă Jumătate de normă Total

11. Licență ___________
(Ordinare)

Data

12. Ordinat ___________
(Copie)

Data

8. Rasă ___________

10. Stagiu militar ______________________
Gradul

13. De către_______________________
Persoana/denominația

Sola Scriptura College and Seminary este o instituție educațională care oferă oportunități egale. Toate cererile de înscriere vor fi luate în considerare fără a ține cont de rasă, culoare, origine etnică, gen etc.
Bordul Profesoral va evalua toate documentele depuse și va transfera la Sola Scriptura College and
Seminary creditele pe care le-ați obținut. Dacă ați obținut credite teologice sau academice la disciplinele umaniste, vom transfera acele credite la valoarea lor reală. Vă rugăm să includeți copii ale certificatelor, transcriptelor, diplomelor, carnetelor de note etc. Sau solicitați, în scris (Legea federală), ca școlile frecventate să
trimită respectivele documente la Secretariatul SSCS la adresa de mai sus.
Cererea dumneavoastră de înscriere va fi evaluată și înapoiată în cel mai scurt timp posibil dacă ea este
însoțită de taxa de înscriere de $50 și dacă toate informațiile cerute sunt completate.
Înțeleg că Sola Scriptura College and Seminary este în primul rând o școală religioasă. Nu garantăm acceptarea creditelor de către programele seculare sau de stat. Accrediting Commission International este în principal
o asociație de acreditare privată fără vreo legătură cu acreditarea guvernamentală.
Dacă aveți întrebări sau probleme, vă rugăm să ne contactați. Vă stăm la dispoziție pentru a vă ajuta... în
atingerea unei noi performanțe educaționale.

Vă rugăm să completați următoarele informații:
Gradul(ele)

Numele școlii sau colegiului

Statul

Data(ele)

Credit(e)

14. _______________________________________________________________________________________
15. _______________________________________________________________________________________
16. _______________________________________________________________________________________
Alte credite obținute: documente doveditoare. (Vă rugăm să includeți doar informațiile academice teologice.)
17. _______________________________________________________________________________________
18. _______________________________________________________________________________________
Profesie, Lucrarea creștină, experiență de viață: vă rugăm să folosiți pagini adiționale pentru următoarele informații:
19. Infomații personale, starea civilă, familia etc.
20. Educația (începeți cu liceul/GED) *Cererea dvs. NU va fi acceptată fără un CV.
21. Important! CV Teologic: (nu secular) vă rugăm să folosiți următorul format:
Exemplu: Data(ele)
1990-1995

Locul
Biserică, Oraș, Stat

Îndatoririle și/sau responsabilitățile
Pastor, Evanghelist etc.

Anii de slujire
Normă întreagă / Jumătate

22. Vă rugăm să includeți numele, adresa și numărul de telefon a două persoane care vă pot recomanda:
_____________________________________________________________________________________
Prima: Păstorul sau un coleg din biserica dvs. (este de dorit să aveţi o scrisoare de recomandare).
_____________________________________________________________________________________
A doua: Un prieten, membru al bisericii sau asociat.

OPȚIUNI

DIPLOMELE oferite de programele Sola Scriptura College and Seminary
Vă rugăm să bifați programul pentru care sunteți calificat să vă înscrieți.

ASOCIAT [ ],

LICENȚĂ [ ],

MASTERAT [ ],

DOCTORAT [ ].

De asemenea, alegeți programul (materia) teologică de mai jos (Selecția titlului):
Selecția titlului _________________________________________________________________
_______________________
Semnătura studentului

__________
Data

_________________________
Otilia N. Berzava M. Psy.

INFORMAȚII FINANCIARE
(în vigoare din ianuarie 2016)
TAXE DE STUDII
Nu există un cost/taxă per credit. Programul financiar pentru fiecare grad universitar este costul acelei
diplome. O reducere de 10% este disponibilă pentru cei care plătesc integral toate taxele înainte de începerea cursurilor.

		

GRAD UNIVERSITAR, CREDITE & COST

Grad
Universitar

Titlu

Număr de
credite

Colegiu

Certificat
Asociat
Licență

2
60
60

Masterat
Doctorat

60
60

Seminar

Cost la început
de an

60
120

$80
$900
$900

Perioada
de
studiu
2 ani
4 ani

180
240

$1,950
$2,162.50

2 ani
2 ani

Cost
total

10%
Balanță
Reducere* Reducere*

$80
$1,800
$3,600

$0
$180
$360

$80
$1,620
$3,240

$3,900
$4,325

$390
$433

$3,510
$3,892

Notă: Manualele de studii nu sunt incluse în aceste taxe financiare. Taxele pot fi schimbate fără
aviz prealabil, de aceea vă rugăm să verificați taxele financiare înainte de înscriere.

RAMBURSAREA TAXELOR DE STUDII
Pentru restituirea integrală a taxelor financiare, candidatul care dorește să se retragă dintr-un anumit curs
trebuie să-și exprime în scris această dorință, nu mai târziu de două săptămâni de la înscrierea și acceptarea în
SSCS. Data în care Biroul SSCS primește această notificare de retragere scrisă este data folosită pentru calcularea
sumei de restituit. După această dată vor fi folosite următoarele cote de restituire:
• În decurs de 30 zile de la data înscrierii – 80% rambursare
• În decurs de 60 zile de la data înscrierii – 50% rambursare
• În decurs de 90 zile de la data înscrierii – 30% rambursare
• După perioada de 90 zile de la data înscrierii – nicio rambursare
Vă rugăm să așteptați între trei și patru săptămâni pentru procesarea rambursării.

ATENȚIE:
1. Taxele de înscriere nu sunt rambursabile.
2. Dacă un student renunță la un program și nu contactează SSCS timp de un an, taxa de reintegrare este
de $50.

