
Nivelul I
Cer t i f icat  de ates tare

Cursuri comune
Temeliile credin!ei
Cãsãtoria 
Lauda ºi închinarea
Vechiul Testament, o perspectiv" istoric"
Introducere în Noul Testament
Via!a lui Cristos
Metode de studiu biblic
Introducere în educa!ia creºtinã
Crea!ia
Doctrina mâ ntuirii

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Evanghelizare practicã
Iertarea 

Educa!ie creºtinã
Principii ºi metode de predare
Lucrarea cu copiii

Nivelul II
Certificat de studii creștine

Cursuri comune
Vorbirea în public
Rugãciunea ºi mijlocirea
Resursele Duhului Sfâ nt
Conducerea ºi autoritatea spiritualã
Doctrinele biblice fundamentale
Doctrina sfin!irii
Faptele apostolilor
Galateni
Pentateuhul
Evanghelizarea copiilor

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Istoria Bisericii
Rãzboiul spiritual

Educa!ie creºtinã
Istoria ºi filozofia educa!iei creºtine
Educa!ia creºtinã a copiilor

Nivelul III
Dip loma în  Bib l ie  

Cursuri comune
Cãr!ile poetice 
Istoria Vechiului Testament
Profe!ii mari
Profe!ii mici
Evrei
Epistolele din închisoare
Romani
Lucrarea cu tinerii

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Responsabilitã!i pastorale
Istoria ºi principiile misiunilor
Vindecare divinã
Conducerea Bisericii

Educa!ie creºtinã
Mijloace vizuale în educa!ia creºtinã
Cluburi biblice ºi recreere
Lucrarea în grupe mici
Dezvoltarea uman"

Cursuri comune
Introducere în filozofie 
Epistolele pastorale
Geografia ºi obiceiurile biblice
Daniel
Epistolele generale
Apocalipsa 
Apologeticã
Religii comparate

P r e g ã t i r e !p a s t o r a l ã !º i Ed u c a " i e !c r e º t i n ã

Nivelul IV
D iploma în  s tudi i  pas tora le/educa ț ie  creș t inã

„Cautã sã te înfã!iºezi 
înaintea lui Dumnezeu ca un om 

încercat, ca un lucrãtor
care nu are de ce sã-i fie ruºine, 

ºi care împarte drept 
Cuvântul adevãrului.“

Apostolul Pavel cãtre Timotei

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Arta consilierii cristocentrice
Interpretarea Scripturii
Lucrãrile bisericii
Administrarea financiarã

Educa!ie creºtinã
Educa!ia creºtinã a adul!ilor
Predarea Bibliei în mod creativ
Persoana ºi lucrarea Duhului Sfâ nt
Principii de organizare ºi administrare a
bisericii locale

NORME DE LUCRU
Cursurile I.E.F. sunt disponibile pentru to!i creºtinii, indiferent cãrei denomina!iuni
religioase îi apar!in, care îndeplinesc urmãtoarele condi!ii:

Completarea FIªEI DE ÎNSCRIERE tip, care sã fie vizatã de pastorul (res pon  sabi -
lul) bisericii locale din care face parte solicitantul. FIªADE ÎNSCRIERE com-
pletatãva fi trimisã la secretariatul Colegiului Biblic Est European, la adresa
specificatã mai jos;
Achitarea taxelor privind contravaloarea cursurilor; aceasta se poate face direct
la casieria colegiului, prin transfer bancar sau ramburs. 

Studen!ii pot ob!ine cursurile direct de la secretariatul colegiului sau le pot primi prin
poºtãla domiciliu. Cursurile se studiaz" individual, discutarea materialelor studiate
ºi examinarea fãcându-se în cadrul unor grupe locale de studiu, sub îndrumarea unui
lider de grup numit de conducerea colegiului. Studierea cursurilor IEF începe odat"
cu eliberarea cursurilor, iar fiecare grup" poate decide ritmul de studiu.
Recomand"m studierea a dou" cursuri pe lun", finalizâ  ndastfel o program", în 2 ani.
Unde nu se poate constitui un grup de studiu, se poate studia individual.

Evaluarea examinãrii scrise se face sub formã de calificative, astfel: – EXCELENT
pentru rãspunsuri corecte între 94 - 100% din test; – FOARTE BINE(86 - 93%); 

– MEDIU(78 - 85%); – SATISFÃCÃTOR (70 - 77%); – NESATISFÃCÃTOR(sub
70%).  Examenul la care studentul a ob!inut calificativul NESATISFÃCÃTOR va fi dat
din nou, data reexaminãrii fiind stabilitã la în!elegere cu liderul grupului, înaintea
exami nãrii pentru urmãtoarele cursuri.

NOTÃ:Cursurile programelor I.E.F. pot fi ob!inute ºi de cãtre persoanele care nu sunt
interesate în ob!inerea diplomelor de absolvire.

Pentru FIªE DE ÎNSCRIERE ºi informa!ii suplimentare privitoare la cursurile I.E.F.
sau alte modalitã!i de instruire creºtinã vã rugãm sã ne contacta!i la adresa:

COLEGIUL BIBLIC EST EUROPEAN
STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR. 26 • 410513 ORADEA, ROMÂNIA

Tel. 0040-259-477.099, 0359-410.508 • Fax: 0359-410.509 
E-mail: ief@cbee.ro • eebc@rdslink.ro

Web site: www.cbee.ro, www.mediacbee.ro
FB: www.fb.com/cbeeoradea

INFORMAȚII GENERALE
Fondat în 1982, INTERNATIONAL EDUCATIONAL FELLOWSHIP (I.E.F.) este menit sã
ofere instruire a creºtinilor din bisericile locale din întreaga lume, în vederea lucrãrii
de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. I.E.F. opereazã sub auspiciile Societã!ii
Misionare MISSION POSSIBLE FOUNDATION, care îºi are sediul central în DENTON,
TEXAS, S.U.A.  

În prezent cursurile IEF sunt disponibile în limbile englezã, rusã ºi românã. Ele
sunt deja traduse ºi în bulgarã, georgianã ºi armeanã ºi sunt în proces de tipãrire. De
asemenea se lucreazã la implementarea lor în China, Burma, India ºi Africa. 

Cursurile au fost concepute astfel încât sã furnizeze atât un studiu progresiv, com-
plet ºi echilibrat al Bibliei, cât ºi o programã de învã!ãmânt pentru instruirea ºi
echiparea creºtinilor pentru slujire în Împãrã!ia lui Dumnezeu. Autorii cursurilor
ºi-au dat toate silin!ele sã asigure acestor cursuri un con!inut fidel adevãrului biblic.
De asemenea, dorin!a arzãtoare a acestor autori este ca materia lele oferite sã !inã
pasul cu nevoile continuu schimbãtoare ale slujitorilor creºtini din zilele noastre ºi sã
rãspundã acestor nevoi. 

International Educational Fellowship oferã douã programe academice de studiu:
Pregãtire pastoralãºi Educa!ie creºtinã. Fiecare programã este împãr!itã în
patru niveluri de studiu progresiv, cursurile ºi programele permi!ând, în principiu,
fiecãrui student sã aibã propriul ritm de studiu. Acest îndrumãt         or prezintã lista
cursurilor ce trebuie studiate pentru absolvirea fiecãruia din cele patru niveluri, pentru
fiecare programã. La absolvirea fiecãrui nivel, studentului i se acordã un certificat
sau o diplomã din partea I.E.F. în asocia!ie cu CHRISTIAN LIFE COLLEGE, Mount
Prospect, Illinois, S.U.A., institut american cu grad universitar autori zat de stat ºi
membru al Asocia!iei Institutelor Biblice Americane.

OBIECTIVELE PROGRAMELOR I.E.F. 
Sã pregãteascã lideri pentru bisericile locale

Sã instruiascã pe cei chema!i în lucrare

Sã asigure o echipare ºi o instruire suplimentarã pentru slujitorii implica!i deja
în lucrarea lui Dumnezeu

Sã asigure oportunitatea creºterii spirituale pentru fiecare student în parte 
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Nivelul I
Certificat de atestare

Cursuri comune
Temeliile credin!ei
Cãsãtoria 
Lauda ºi închinarea
Vechiul Testament, o perspectiv" istoric"
Introducere în Noul Testament
Via!a lui Cristos
Metode de studiu biblic
Introducere în educa!ia creºtinã
Crea!ia
Doctrina mântuirii

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Evanghelizare practicã
Iertarea 

Educa!ie creºtinã
Principii ºi metode de predare
Lucrarea cu copiii

Nivelul II
Certificat de studii creștine

Cursuri comune
Vorbirea în public
Rugãciunea ºi mijlocirea
Resursele Duhului Sfânt
Conducerea ºi autoritatea spiritualã
Doctrinele biblice fundamentale
Doctrina sfin!irii
Faptele apostolilor
Galateni
Pentateuhul
Evanghelizarea copiilor

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Istoria Bisericii
Rãzboiul spiritual

Educa!iecreºtinã
Istoria ºi filozofia educa!iei creºtine
Educa!ia creºtinã a copiilor

Nivelul III
Diploma în Biblie 

Cursuri comune
Cãr!ile poetice 
Istoria Vechiului Testament
Profe!ii mari
Profe!ii mici
Evrei
Epistolele din închisoare
Romani
Lucrarea cu tinerii

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Responsabilitã!i pastorale
Istoria ºi principiile misiunilor
Vindecare divinã
Conducerea Bisericii

Educa!iecreºtinã
Mijloace vizuale în educa!ia creºtinã
Cluburi biblice ºi recreere
Lucrarea în grupe mici
Dezvoltarea uman"

Cursuri comune
Introducere în filozofie 
Epistolele pastorale
Geografia ºi obiceiurile biblice
Daniel
Epistolele generale
Apocalipsa 
Apologeticã
Religii comparate

Pregãtire!pastoralã!ºiEduca"ie!creºtinã

Nivelul IV
Diploma în studii pastorale/educație creștinã

„Cautã sã te înfã!iºezi 
înaintea lui Dumnezeu ca un om 

încercat, ca un lucrãtor
care nu are de ce sã-i fie ruºine, 

ºi care împarte drept 
Cuvântul adevãrului.“

Apostolul Pavel cãtre Timotei

Cursuri specifice
Pregãtire pastoralã
Arta consilierii cristocentrice
Interpretarea Scripturii
Lucrãrile bisericii
Administrarea financiarã

Educa!iecreºtinã
Educa!ia creºtinã a adul!ilor
Predarea Bibliei în mod creativ
Persoana ºi lucrarea Duhului Sfânt
Principii de organizare ºi administrare a
bisericii locale

NO RME DE  L UCRU
Cursurile I.E.F. sunt disponibile pentru to!i creºtinii, indiferent cãrei denomina!iuni
religioase îi apar!in, care îndeplinesc urmãtoarele condi!ii:

Completarea FIªEI DE ÎNSCRIERE tip, care sã fie vizatã de pastorul (res pon  sabi -
lul) bisericii locale din care face parte solicitantul. FIªA DE ÎNSCRIERE com-
pletatã va fi trimisã la secretariatul Colegiului Biblic Est European, la adresa
specificatã mai jos;
Achitarea taxelor privind contravaloarea cursurilor; aceasta se poate face direct
la casieria colegiului, prin transfer bancar sau ramburs. 

Studen!ii pot ob!ine cursurile direct de la secretariatul colegiului sau le pot primi prin
poºtã la domiciliu. Cursurile se studiaz" individual, discutarea materialelor studiate
ºi examinarea fãcâ ndu-se în cadrul unor grupe locale de studiu, sub îndrumarea unui
lider de grup numit de conducerea colegiului. Studierea cursurilor IEF începe odat"
cu eliberarea cursurilor, iar fiecare grup" poate decide ritmul de studiu.
Recomand"m studierea a dou" cursuri pe lun", finalizâ  nd astfel o program", în 2 ani.
Unde nu se poate constitui un grup de studiu, se poate studia individual.

Evaluarea examinãrii scrise se face sub formã de calificative, astfel: – EXCELENT
pentru rãspunsuri corecte între 94 - 100% din test; – FOARTE BINE (86 - 93%); 

– MEDIU (78 - 85%); – SATISFÃCÃTOR (70 - 77%); – NESATISFÃCÃTOR (sub
70%).  Examenul la care studentul a ob!inut calificativul NESATISFÃCÃTOR va fi dat
din nou, data reexaminãrii fiind stabilitã la în!elegere cu liderul grupului, înaintea
exami nãrii pentru urmãtoarele cursuri.

NOTÃ: Cursurile programelor I.E.F. pot fi ob!inute ºi de cãtre persoanele care nu sunt
interesate în ob!inerea diplomelor de absolvire.

Pentru FIªE DE ÎNSCRIERE ºi informa!ii suplimentare privitoare la cursurile I.E.F.
sau alte modalitã!i de instruire creºtinã vã rugãm sã ne contacta!i la adresa:

C O L E G I U L  B I B L I C  E S T  E U R O P E A N
STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR. 26 • 410513 ORADEA, ROMÂNIA

Tel. 0040-259-477.099, 0359-410.508 • Fax: 0359-410.509 
E-mail: ief@cbee.ro • eebc@rdslink.ro

Web site: www.cbee.ro, www.mediacbee.ro
FB: www.fb.com/cbeeoradea

INFO RMAȚ I I  GENERALE
Fondat în 1982, INTERNATIONAL EDUCATIONAL FELLOWSHIP (I.E.F.) este menit sã
ofere instruire a creºtinilor din bisericile locale din întreaga lume, în vederea lucrãrii
de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. I.E.F. opereazã sub auspiciile Societã!ii
Misionare MISSION POSSIBLE FOUNDATION, care îºi are sediul central în DENTON,
TEXAS, S.U.A.  

În prezent cursurile IEF sunt disponibile în limbile englezã, rusã ºi româ nã. Ele
sunt deja traduse ºi în bulgarã, georgianã ºi armeanã ºi sunt în proces de tipãrire. De
asemenea se lucreazã la implementarea lor în China, Burma, India ºi Africa. 

Cursurile au fost concepute astfel încâ t sã furnizeze atâ t un studiu progresiv, com-
plet ºi echilibrat al Bibliei, câ t ºi o programã de învã!ãmâ nt pentru instruirea ºi
echiparea creºtinilor pentru slujire în Împãrã!ia lui Dumnezeu. Autorii cursurilor
ºi-au dat toate silin!ele sã asigure acestor cursuri un con!inut fidel adevãrului biblic.
De asemenea, dorin!a arzãtoare a acestor autori este ca materia lele oferite sã !inã
pasul cu nevoile continuu schimbãtoare ale slujitorilor creºtini din zilele noastre ºi sã
rãspundã acestor nevoi. 

International Educational Fellowship oferã douã programe academice de studiu:
Pregãtire pastoralã ºi Educa!ie creºtinã. Fiecare programã este împãr!itã în
patru niveluri de studiu progresiv, cursurile ºi programele permi!ând, în principiu,
fiecãrui student sã aibã propriul ritm de studiu. Acest îndrumãt         or prezintã lista
cursurilor ce trebuie studiate pentru absolvirea fiecãruia din cele patru niveluri, pentru
fiecare programã. La absolvirea fiecãrui nivel, studentului i se acordã un certificat
sau o diplomã din partea I.E.F. în asocia!ie cu CHRISTIAN LIFE COLLEGE, Mount
Prospect, Illinois, S.U.A., institut american cu grad universitar autori zat de stat ºi
membru al Asocia!iei Institutelor Biblice Americane.

O BIECTIVELE  PRO GRAMEL OR I .E .F .  
Sã pregãteascã lideri pentru bisericile locale

Sã instruiascã pe cei chema!i în lucrare

Sã asigure o echipare ºi o instruire suplimentarã pentru slujitorii implica!i deja
în lucrarea lui Dumnezeu

Sã asigure oportunitatea creºterii spirituale pentru fiecare student în parte 
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