
ÎNVĂȚĂM DIN SCRIPTURI.
APLICĂM 
ÎN PREZENT,
CU GÂNDUL 
LA VIITOR.

CBEE
colegiul biblic est - european



Cum îți imaginezi următorii ani?

Marginile Pământului nu au fost 
niciodată mai aproape. E tot mai ușor 
să influențezi și să f ii influențat. 

Acum poți învăța aproape orice. Îți 
oferim, dincolo de cunoștințe, 
asimilarea unui mod de viață și 
clădirea unui caracter de slujitor 
destoinic pentru Biserică și societate. 

Trăiește experiențele ce nu se pot 
învăța din cărți!

Înscrie-te la 
COLEGIUL BIBLIC EST EUROPEAN!



an
PROGRAMUL REPER 
GAP YEAR

ani

LICENȚĂ ÎN 
TEOLOGIE PRACTICĂ 
MISIONARISM

Cursuri 
la zi



 
Perioada: Octombrie 2020-Iulie 2021
Credite transferabile la programul de 3 ani

Cursuri: Doctrine, Istoria Bisericii,Introducere în
Filosofie, Teologie Comparată, Filosofia Religiei,
Antropologia Religiei și Apologetică, Engleză ș.a.

Ateliere practice și proiecte sociale
Participare gratuită la cursuri și evenimente CBEE

E pentru tine dacă:

• vrei un an sabatic dedicat vieții spirituale;

• ești interesat de studiul Apologeticii;

• vrei să te dedici în totalitate lucrării de slujire;

• vrei să îți faci o idee despre studiul teologiei;

•cauți direcție pentru următoarea etapă a vieții.

Programul de un an se adresează celor ce își doresc să 
înțeleagă mai bine Scriptura, teologia și apologetica, cu 
scopul de a răspunde mai bine dilemelor propriei 
generații.

Credem în întâlnirea binefăcătoare dintre profesori și 
studenți dedicați disciplinelor spirituale. Este contextul 
ideal pentru un studiu temeinic al gândirii creștine și 
pentru o experiență de viață transformatoare. Te așteptăm 
la Oradea!

REPER / 1 AN 

APLICĂ 
ONLINE



Program acreditat la nivel de Bachelor Vocațional  
prin ECTE - European Council for Theological Education

TEOLOGIE PRACTICĂ/ 
MISIONARISM

CE STUDIEZI:

• Vechiul și Noul Testament
• Doctrine biblice fundamentale
• Introducere în Teologie practică
• Hermeneutică și metode de studiu biblic
• Etică creștină
• Asistență socială
• Vorbirea în public
• Managementul proiectelor pentru ONG
• Viața creștină
• Religii comparate
• Apologetică
• Istoria și teologia misiunilor
• Conducere și comunicare organizațională
• Strângere de fonduri și administrare f inanciară
• Engleză ș.a.

ANI

De 25 de ani ne dedicăm formării slujitorilor pentru 
câmpul de misiune, proiecte sociale, lucrarea Bisericii 
locale, sau proiecte educaționale. În fiecare an studenții 
sunt implicați în proiecte transculturale.






•Un echilibru între cunoașterea 
teoretică, formarea spirituală și 
deprinderea practică

•Un cadru optim de creștere și 
formare spirituală

•O echipă de profesori dedicați

•O bibliotecă de peste 20.000 
volume

•Laboratoare media performante

•Închinare comunitară și 
programe de mentorare

•Cazare în campusul CBEE la 
costuri modice

•Burse de merit după prima 
sesiune de examene

•Reduceri de taxe pentru cazuri 
sociale deosebite

CE OFERIM?

Taxa de școlarizare: 350 Euro/an

Cazare în campus: 250RON/lună



ADMITERE 2020

Înscrierile se fac până în 30 iulie 2020. 
www.cbee.ro/înscriere-online.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
a. Formularul de înscriere completat online. Dacă dorești să îți trimitem 
formularul în alt format, scrie-ne.
b. Diploma de bacalaureat, în original (doar pentru programul de 
Licență). Pentru absolvenții din acest an, confirmarea promovării 
examenului de bacalaureat se poate face printr-o adeverință provizorie 
până la eliberarea diplomei. 
Candidații care nu au diplomă de bacalaureat au posibilitatea să înceapă 
cursurile la zi. Creditele obținute la aceste cursuri vor putea f i echivalate în 
momentul obținerii diplomei de bacalaureat.
c. Două recomandări, completate în regim de confidențialitate, trimise 
direct la secretariat@cbee.ro sau la sediul nostru.

SECRETARIAT@CBEE.RO

1. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

2. INTERVIUL 
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instagram/cbeeoradea




