Documentação solicitada- DIPLOMA
Condições para admissão ao Centro:
O formulário de admissão deve ser escrito em um módulo especial,
solicitado ao Diretor ou à secretaria do Centro e apresentada ao Diretor
do Centro, a partir de 16 de Janeiro e até 30 de Abril do ano em que você
começa o curso, tendo sempre em conta estes requisitos essenciais:
a) Carta de recomendação do Bispo diocesano, ou do Superior
Religioso ou ainda do Reitor do Colégio em Roma, atestando a
idoneidade e a destinação do estudante à formação dos
candidatos ao sacerdócio ou à vida consagrada.
b) Um atestado declarando o chamado "Assumo a
responsabilidade" de instituição religiosa ou privada que garante
o custo de vida, alojamento e qualquer ajuda médica, ou o
atestado de "bolsa" que tenha obtido, ou um documento que
comprove a possibilidade de se manter pessoalmente nas
despesas de estudos e permanência em Roma
c) Indicação do domicílio em Roma durante os estudos.
d) Um documento de identidade (fotocópia e original) se o
estudante é italiano; o passaporte (fotocópia e original) se é
estrangeiro, e os outros documentos necessários para a inscrição.
e) Atestado de um curso de italiano concluído, emitido ao
estudante onde conste que tenha seguido o curso com uma
duração não inferior a 5 semanas (100 horas).
f) Entrevista com o Diretor do Centro ou sua equipe.
A documentação solicitada para a admissão dos candidatos ao Diploma
em Teologia Espiritual com especialização em Formação Vocacional
compreende:
a) O certificado completo dos estudos, com o elenco dos cursos e das
notas relatadas de filosofia e do primeiro ciclo de teologia (ou dos 5
anos filosófico-teológicos realizados em uma Faculdade, ou dos seis
anos realizados em um outro Centro aprovado).
b) O certificado completo dos estudos, com elenco dos cursos e das
notas obtidas no ciclo de estudos correspondentes ao Bacharelado
em Teologia a ser avaliado pelo diretor do Centro.
Se o número de estudantes admitidos o permitir, pode-se admitir que um
estudante seja aceito como extraordinário ou convidado no Programa de
Diploma, sendo suficiente que tenha uma cultura a nível universitário,
inclusa uma certa preparação teológica, uma boa e frutuosa participação
e boa avaliação a critério do diretor do Centro.

