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Alege programul de
studii la zi care ți se
potrivește

1 an

3 ani

2 ani

Un program de formare spirituală cu
pregătire practică într-una din cele trei
direcții: Apologetică, Misiune și Media.

Licență în Teologie practică - Misionarism;
acreditare la nivel BA vocațional prin
European Council for Theological Education

Studii postuniversitare:
Master în Teologie și cultură

Despre
CBEE
De peste 26 de ani îndrumăm tânăra generație în lumina Scripturii. Prin
programe educaționale inovatoare, ne propunem formarea tinerilor adulți
pentru o implicare activă în biserică și societate.
De multe ori ne-am asumat riscul pionieratului, într-un context
interconfesional. Primii misionari români în India sunt absolvenți CBEE. În 2007
am inițiat primele cursuri de specializare în comunicare și mass-media pentru
comunitatea evanghelică. În 2021/2022 vom să aprofunda înțelegerea relației
dintre teologie și cultură.
Fie că vrei să studiezi la zi, sau doar ocazional, de acasă, contactează-ne și vom
fi bucuroși să stăm de vorbă.
Urmărește-ne pe rețelele sociale, ca să fii la curent cu evenimentele și
activitățile CBEE.

Ce oferim?
Un echilibru între cunoașterea teoretică, formarea spirituală și
deprinderea practică
Un cadru optim de creștere și formare spirituală
O echipă de profesori dedicați, din țară și străinătate
Experiența parteneriatelor interne și internaționale pentru slujire
O bibliotecă de peste 20.000 volume; laboratoare media
Închinare comunitară și programe de mentorare
Cazare în campusul CBEE la costuri modice
Burse de merit; reduceri de taxe pentru cazuri sociale
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Un an
de pus
de-o parte
Credem în întâlnirea binefăcătoare dintre
profesori și studenți dedicați disciplinelor
spirituale. Este contextul ideal pentru un
studiu temeinic al gândirii creștine,
pentru o experiență de viață
transformatoare.
Te așteptăm la Oradea!
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Programul de un an, la zi, îți
oferă o fundație solidă
pentru creșterea ta spirituală
și împlinirea chemării tale.
70% dintre cursuri îți vor
consolida cunoștințele
biblice și teologice.
Trei direcții de studiu:
Misiune, Apologetică, Media
și Comunicare. 30% dintre
cursuri te vor pregăti practic
într-unul dintre aceste
domenii, la alegere.
Credite transferabile la
programul de trei ani
E pentru tine dacă:
• vrei un an sabatic dedicat
vieții spirituale;
• 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 tale.

Licență în
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 NGO
• Viața creștină
• Religii comparate
• Apologetică
• Istoria și teologia misiunilor
• Conducere și comunicare organizațională
• Strângere de fonduri și administrare financiară
• Engleză ș.a.

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.

Program de 3 ani, acreditat la nivel de
Bachelor Vocațional
prin ECTE - European Council for
Theological Education

www.cbee.ro/admitere

Teologie
și cultură
Program de master
Acest program a fost conceput pentru a oferi creștinilor o
înțelegere solidă a relației dintre teologie și cultura
contemporană.
Ce vei studia?
Teologie sistematică, Fenomenologie și experiență
religioasă, Teologie Antropologică, Teologie și Literatură,
Principalele teme în filosofia continentală, Teologie și
Schimbare tehnologică, Postmodernism, Etică etc.
Se va urmări modelul de predare mixtă: în persoană și
online.
Durata: 2 ani

Cost: 500 euro/an

Care sunt pașii următori?
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1. Te înscrii

2. Primim recomandările
confidențiale

3. Programăm interviul

Două recomandări, completate
în regim de confidențialitate de
către păstor, angajator,mentor
etc. vor fi trimise de aceștia
direct la secretariat@cbee.ro
sau la sediul nostru din Oradea.

Interviul poate avea loc online,
la cerere. Este o discuție în
care începem să ne cunoaștem
și să aflăm mai multe despre
motivația ta și felul în care
CBEE te poate ajuta.

Formularul de înscriere se poate
completa online. Dacă dorești să
îți trimitem formularul în alt
format, scrie-ne.
www.cbee.ro/inscriere-online

ALTE
OPȚIUNI?
Programe de studiu hibrid

REPER
Programul hibrid - cu predare/învățare mixtă - e pentru cei ce vor
să studieze mai mult de acasă, într-un format unic.
CUM?
+ o seară/săptămână (2 ore), seara/an universitar
+ 5 weekend-uri de prelegeri în Oradea (vineri seara- sâmbăta)
+ materiale pentru studiu individual
CURSURI
Introducere în Doctrine Biblice
Dan Tomuleț, PhD Filosofie, University of Dallas

Doctrina creștină și cultura clasică (sec. I-IV)
Ghiță Mocan, Drd Teologie, Babes Bolyai

Direcții esențiale în filosofia continentală
Daniel Fărcaș, PhD Filosofie, Paris IV - Sorbonne

Apologetică creștină în postmodernism
Marius Ban, PhD Filosofie, Heythrop College, University of London

COST
250 EURO/an

1 an de
instruire
pentru liderii
de tineret
Program hibrid pentru cei implicați în lucrarea cu
tinerii și adolescenții
6 weekend-uri/an, la Oradea
mentorare unu-la-unu
materiale online pentru
studiu individual
200 euro (taxa școlarizare)

Dintre temele abordate: Relația
tinerilor cu tehnologia, Dependențele,
Modelul lui Isus de lider, Perspective
contemporane despre lume și viață,
Organizarea lucrării de tineret etc.

Vrei să afli
mai multe?
Vino să ne faci o vizită în Oradea, Str. Țepeș Vodă, nr. 26
sau putem planifica o discuție online.
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Sună -ne la 0359 410 508 sau
0771 008 612
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Scrie-ne la secretariat@cbee.ro

facebook.com/cbeeoradea
instagram.com/ cbeeoradea
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www.cbee.ro

