Învãåãmânt
Sesiune de comunicãri la
Institutul Teologic
Penticostal Bucureºti
În perioada 20-21 martie a.c. Institutul Teologic
Penticostal din Bucureºti a gãzduit sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice cu tema: „Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu
prin viaþa ºi misiunea Bisericii”. Cu aceastã ocazie ne-au
vizitat cadre didactice de la alte facultãþi teologice din þarã
care, alãturi de profesorii ºi studenþii de la Institut, au creat
o frumoasã atmosferã academicã, interconfesionalã.
În prima zi a simpozionului, dupã mesajul de deschidere
rostit de cãtre dr. John Tipei, rectorul ITP, a luat
cuvântul Dãnuþ Jemna, conf.univ.dr. la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi,
care a prezentat referatul „Misiunea creºtinã ºi
relevanþa culturalã în România”. Lucrarea a
reliefat necesitatea recuperãrii principiilor de
misiune ale Mântuitorului ºi ale Apostolului
Pavel.
A urmat lect. univ. dr. Traian Aldea, de la
Institutul Teologic Adventist, cu un referat
intitulat: „Biserica din Antiohia – centru al
misionarismului apostolic”.

Dr. Dãnuþ Mãnãstireanu a vorbit despre proclamarea
Cuvântului lui Dumnezeu ca fundament al misiunii de
reconciliere a Bisericii în contextul postcomunismului,
evocând câteva dintre atrocitãþile vechiului regim împotriva
credincioºilor.
Au mai prezentat referate conf. univ. dr. Iacob Coman,
prof. univ. dr. Vladimir Petercã, prof. univ. dr. Stelian Tofanã.
Prof. univ. dr. Hans Klein a vorbit despre „Evanghelia,
ca forþã de salvare ºi conþinutul ei în scrierile pauline”,
prezentând cele douã dimensiuni ale Evangheliei:
„dimensiunea soteriologicã ºi dimensiunea cristologicã”.
Atât referatele, cât ºi întrebãrile ºi discuþiile ce au urmat,
au avut menirea de a ne arãta, o datã în plus, valoarea inestimabilã a Sfintelor Scripturi.
DRAGOª ªTEFÃNICÃ

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BUCUREªTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE PASTORALÃ - ADMITERE 2008
OFERTA EDUCAÞIONALÃ
Specializarea: Teologie pastoralã
Cifra de ºcolarizare: 30 de locuri pentru cursurile de zi (numai bãieþi).
Durata studiilor universitare de licenþã: învãþãmânt de zi, este de 4 ani.

CONCURSUL de ADMITERE
Sesiunea I-a: între 22-23 iulie
Sesiunea II-a: între 16-17 septembrie (numai în eventualitatea
cã vor rãmâne locuri neocupate dupã sesiunea din iulie)
Înscrierea pentru sesiunea iulie: între 14 iulie – 21 iulie, (lunijoi: 9.00-16.00; vinerea: 9.00-13.00).
Înscrierea pentru sesiunea septembrie: între 8 septembrie – 15
septembrie, (luni-joi: 9.00-16.00; vinerea: 9.00-14.00).
Taxa de înscriere la concurs: 75 lei.
Pe timpul examenelor se asigurã cazare ºi masã la Cãmin,
respectiv, Cantina Facultãþii, contra cost: cazare pe noapte: 10 lei;
micul dejun: 4,50 lei; prânzul: 8,50 lei.

PROBELE DE EXAMEN
SESIUNEA IULIE 2008
INTERVIU ªI PROBÃ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC – 22
iulie, începând cu ora 9.00. La proba aceasta nu se admit contestaþii.
CUNOªTINÞE BIBLICE din VECHIUL ºi din NOUL TESTAMENT – probã scrisã – 23 iulie, între orele 9.00-12.00
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2008
INTERVIU ªI PROBÃ DE COMUNICARE ÎN PUBLIC – 16
septembrie, începând cu ora 9.00. La proba aceasta nu se admit
contestaþii.
CUNOªTINÞE BIBLICE din VECHIUL ºi din NOUL TESTAMENT – probã scrisã – 17 septembrie, între orele 9.00-12.00

CONDIÞII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
Candidatul trebuie sã fie cetãþean român sau al unui alt stat membru
al UE, membru al unei biserici penticostale, botezat în apã de cel
puþin un an.
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Cuvântul Adevãrului

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Un DOSAR plic care va cuprinde:
CEREREA TIP de înscriere, care se primeºte de la
SECRETARIATUL FACULTÃÞII, la înscriere;
DIPLOMA de BACALAUREAT în original. Absolvenþii din
promoþia 2008 pot prezenta în locul DIPLOMEI de BACALAUREAT
o ADEVERINÞÃ din care sã rezulte cã au absolvit liceul ºi au promovat
EXAMENUL de BACALAUREAT.
CERTIFICATUL de NAªTERE în copie legalizatã;
ADEVERINÞÃ MEDICALÃ tip, din care sã rezulte cã este apt
pentru specializarea pentru care opteazã.
MÃRTURIA PERSONALÃ (maximum 2 pag.) DIN CARE sã
REZULTE clar modul în care s-au întors la Dumnezeu, precum ºi
motivarea chemãrii la slujba pentru care se vor pregãti.
3 RECOMANDÃRI tip; Atenþie! Având în vedere caracterul
confidenþial al acestor RECOMANDÃRI, solicitanþii vor comunica,
în perioada 9 iunie – 11 iulie, la secretariatul ITP (tel. 021.4341623,
031.4022917), urmãtoarele:
- numele ºi adresa completã a pãstorului bisericii din care provin;
- numele ºi adresa unui membru din comitetul bisericii (sã nu fie
rudã cu candidatul) pe care îl recomandã pãstorul;
- adresa unui membru din bisericã pe care îl alege candidatul (sã
nu fie rudã cu el).
3 FOTOGRAFII tip buletin;
CHITANÞA de platã (75 lei) eliberatã la înscriere, de CASIERA
Facultãþii.
FOTOCOPIE A LEGITIMAÞIEI DE SLUJITOR (pastor,
presbiter, diacon), unde e cazul.
***

Informaþii suplimentare puteþi obþine la: Secretariatul
ITP, B-dul Uverturii 210-220, sector 6, Bucureºti, prin
tel.: – (021)4341623, (031)4022917, fax – (021)4347515,
e-mail: secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând
pagina web a Institutului: www.itpbucuresti.ro
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