Învãåãmânt

Simpozion interconfesional la ITP Bucureºti

Î

n zilele de 15 ºi 16 martie a.c., la Institutul
Teologic Penticostal a
avut loc un simpozion cu tema
„Spiritualitatea creºtinã ºi
postmodernismul”. Manifestarea
a prilejuit participarea mai multor
cadre didactice de la diverse facultãþi teologice din þarã.
Rectorul ITP, conf. dr. Ioan
Tipei, care a deschis simpozionul, a propus în mesajul sãu mai
multe definiþii pentru noua paradigmã de gândire actualã –
postmodernismul – arãtând care
sunt principalele caracteristici ale
acesteia.
Globalizarea ºi provocãrile
aduse de ea au constituit tema de
reflecþie a unuia dintre referatele
prezentate de prof. univ. dr.
Stelian Tofanã, în prima sesiune,
la care au mai participat prof.
univ. dr. Vladimir Petercã ºi
conf. univ. dr. Constantin Preda.
În a doua sesiune, lectorul
univ. dr. Valeriu Andreiescu, cadru didactic la ITP a prezentat
relaþia dintre umanism ºi protestantism, arãtând cã miºcãrile
penticostale ºi harismatice sunt
„al patrulea protestantism”, în
ordinea succedãrii istorice a
acestuia. La aceeaºi sesiune au
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mai participat prof. univ. dr. Ioan Caraza, conf. univ. dr. Emil Bartoº,
ºi conf. univ. dr. Adrian Niculcea.
Ultima sesiune a fost dedicatã cu precãdere problemelor de eticã
pe care le ridicã postmodernismul. Douã prezentãri notabile au fost
cele ale soþilor Ana Maria ºi Vincent Cernea, medici catolici. De
asemenea, prof. univ. dr. Stefan Tobler (în medalion) a încercat sã
contureze un posibil rãspuns privitor la poziþia creºtinismului într-o
lume a pluralismului.
Toate referatele susþinute la acest reuºit simpozion vor fi publicate
în revista Pleroma, Revista Învãþãmântului Superior Teologic
Penticostal din România, editatã de Institutul Teologic Penticostal
din Bucureºti.
EMANUEL CONÞAC

Iubiþi fraþi,
Conducerea Institutului Teologic Penticostal
din Bucureºti mulþumeºte pe aceastã cale tuturor
celor care au înþeles cã frumoasa dar dificila
misiune de a instrui pe cei care vor fi slujitorii de
mâine din bisericile penticostale din România (ºi
nu numai) are nevoie pe lângã sprijinul permanent în rugãciune
ºi de sprijin financiar, ºi reaminteºte tuturor Bisericilor care vor
sã se implice în aceastã susþinere cã o pot face printr-o colectã
specialã cu ocazia Sãrbãtorii Cincizecimii.
Donaþiile dumneavoastrã pot fi trimise în conturile deschise
de ITP Bucureºti la BCR, sucursala Lipscani dupã cum urmeazã:

RON: RO87 RNCB 0090 0005 0859 0001
USD: RO60 RNCB 0090 0005 0859 0002
EURO: RO60 RNCB 0090 0005 0859 0004
SWIFT: RNCBROBU

DUMNEZEU SÃ VÃ RÃSPLÃTEASCÃ! (Rut 2.12)

Invãåãmânt
ADMITEREA 2007 LA INSTITUTUL
TEOLOGIC PENTICOSTAL BUCUREªTI
FACUL
TATEA DE TEOLOGIE
CULT
P
AST
ORALÃ
PAST
ASTORALÃ

Institutul Teologic Penticostal din Bucureºti este
instituþia oficialã prin care Cultul Creºtin Penticostal din
România îºi pregãteºte slujitorii. În ceea ce priveºte
recunoaºterea din partea autoritãþilor, ITP este o instituþie
de învãþãmânt superior, autorizatã de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii prin H.G. 164/21.04.1992 ºi H.G. 442/
10.08.1998 ºi se aflã în faza acreditãrii finale. În 11
septembrie 2006, CNEAA a avizat favorabil dosarul de
acreditare, iar în prezent se aºteaptã votul Parlamentului
României pentru aprobarea Legii privind acreditarea ITP.
Tragem nãdejde cã vom putea începe anul universitar
2007-2008 ca institiþie acreditatã.
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 se va desfãºura în una sau douã sesiuni:
Sesiunea iulie: între 24-26 iulie
Sesiunea septembrie: între 18-20 septembrie (numai
în eventualitatea cã vor rãmâne locuri neocupate dupã
sesiunea din iulie)
Înscrierea pentru sesiunea iulie: între 16 iulie - 23
iulie, (luni-joi: 9.00-16.00; vinerea: 9.00-14.00).
Înscrierea pentru sesiunea septembrie: între 11
septembrie – 17 septembrie, (luni-joi: 9.00-16.00; vinerea:
00
9. -14.00).
Taxa de înscriere la concurs: 70 RON (ºaptezeci lei)
Pe timpul examenelor se asigurã cazare ºi masã
la Cãmin, respectiv, Cantina Facultãþii, contra cost:
cazare: 10 lei/noapte; micul dejun: 4 lei; prânzul: 7,50
lei.
SELECÞIA CANDIDAÞILOR
Se face pe baza CONCURSULUI DE ADMITERE
care va consta din urmãtoarele probe:
SESIUNEA IULIE 2007
ETAPA I:
INTERVIU ªI PROBÃ DE COMUNICARE ÎN
PUBLIC – 24-25 iulie, începând cu ora 9.00
La probele din ETAPA I – etapã eliminatorie - nu
se admit contestaþii.
ETAPA a II-a:
Aceastã etapã constã în susþinerea unei probe
scrise la:
CUNOªTINÞE BIBLICE din VECHIUL ºi din
NOUL TESTAMENT – 26 iulie, între orele 9.00-12.00
NOTE:
Nota minimã de promovare a probei scrise este
5,00, iar media generalã minimã de admitere este 6,00
(ºase).
În media de admitere va intra, cu o pondere de
25%, ºi media de la examenul de bacalaureat.
Media generalã de admitere se calculeazã cu
douã zecimale.
Candidaþii ordinaþi sunt declaraþi admiºi, fãrã
susþinerea probei din ETAPA a II-a; probele din
ETAPA I sunt obligatorii ºi eliminatorii ºi pentru
aceastã categorie de candidaþi.
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2007
ETAPA I:
INTERVIU ªI PROBÃ DE COMUNICARE
ÎN PUBLIC – 18-19 septembrie, începând cu ora 9.00
ETAPA a II-a:
CUNOªTINÞE BIBLICE din VECHIUL ºi din
NOUL TESTAMENT, probã scrisã – 20 septembrie,
între orele 9.00-12.00
NOTE: Condiþiile minimale de admitere ºi metoda
de calcul a mediei de admitere sunt aceleaºi cu cele din
sesiunea iulie 2007.
Probele trecute în sesiunea de admitere din iulie
2007 nu se mai repetã.

CONDIÞII GENERALE DE
ÎNSCRIERE LA CONCURS
Se pot înscrie la concursul de
admitere cetãþenii români ºi ai altor state
membre ale UE, care trebuie:
- Sã facã dovada unui caracter
creºtin;
- Sã fie membru sãnãtos în credinþã
ºi sã facã parte dintr-o bisericã penticostalã;
- Sã aibã cel puþin un an de la botez;
- Sã fi depus o anumitã activitate în
bisericã;
- Sã aibã o înaltã þinutã moralã ºi un
comportament exemplar;
- Sã manifeste interes ºi pasiune
pentru lucrarea lui Dumnezeu.
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 2007 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! Solicitanþii vor
comunica, în perioada 18 iunie – 13 iulie, la secretariatul
ITP (tel. 021/434.16.23) urmãtoarele:
- numele ºi adresa completã a pãstorului bisericii din
care provine;
- 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 (70 lei) eliberatã la înscriere,
de CASIERA Facultãþii.
FOTOCOPIE A LEGITIMAÞIEI DE SLUJITOR
(pastor, presbiter, diacon), unde e cazul.
NUMAI PENTRU ABSOLVENÞII UNEI ALTE
FACULTÃÞI
DIPLOMA de LICENÞÃ în copie legalizatã sau
ADEVERINÞÃ în original de la facultatea unde a
obþinut licenþa în 2007;
Diploma de BACALAUREAT, în original.
POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE DUPÃ
ABSOLVIRE
Prin conþinutul PROGRAMELOR ANALITICE,
prin STRUCTURA PLANURILOR de ÎNVÃÞÃMÂNT, PRIN METODELE de PREDARE se asigurã
studenþilor o solidã pregãtire spiritualã, teologicã ºi
intelectualã necesare în vederea obþinerii DIPLOMEI de
LICENÞÃ în TEOLOGIE PENTICOSTALÃ.
Absolvenþii pot sluji ca pãstori, misionari,
evangheliºti în bisericile penticostale, profesori de religie;
pot lucra ca redactori la edituri creºtine sau la posturi de
radio ºi televiziune, iar cei cu vocaþie pentru studiu, cercetare
ºi talent pedagogic pot concura pentru posturi de preparator sau asistent universitar.

TEMATICA PENTRU CONCURS
CUNOªTINÞE BIBLICE (VECHIUL TESTAMENT ºi NOUL TESTAMENT)
I. CÃRÞILE LUI MOISE
a) Creaþia; b) Cãderea omului în pãcat; c) Potopul; d) Istoria
patriarhilor; e) Viaþa lui Moise; f) Ieºirea poporului Israel
din Egipt; g) Primirea Legii ºi Decalogul; h) Cortul întâlnirii;
i) Cãlãtoria poporului
Israel în pustie.
II. CÃRÞILE ISTORICE
a) Cucerirea ºi luarea în stãpânire a Canaanului; b)
Judecãtorii lui Israel; c) Împãraþii lui Israel; d) Întoarcerea
din robia asiro-babilonianã.
III. CÃRÞILE POETICE
a) Încercãrile lui Iov; b) Psalmii (1, 15, 23, 32, 34, 46, 91, 119).
c) Proverbele lui Solomon.
IV. CÃRÞILE PROFETICE
a) Isaia; b) Ieremia; c) Ezechiel; d) Daniel (cap. 1-6); e) Ioel;
f) Amos; g) Hagai; h) Zaharia; i) Maleahi.
V. EVANGHELIILE
a) Naºterea lui Isus Hristos b) Ispitirea Domnului c) Fericirile
d) Pildele lui Isus Hristos e) Isus Hristos în Sãptãmâna Patimilor
f) Rãstignirea g) Învierea Domnului h) Arãtãrile Domnului
dupã Înviere i) Înãlþarea Domnului.
VI. FAPTELE APOSTOLILOR
a) Ziua Cincizecimii b) Botezuri cu Duhul Sfânt în Faptele
Apostolilor c) Alegerea celor ºapte diaconi d)
Convertirea lui Saul e) Convertirea sutaºului Corneliu
f) Procesul Sfântului Apostol Pavel.
VII. EPISTOLELE SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL
a) Lucrarea Duhului Sfânt potrivit cu Romani 8; b) Îndatoriri
ale creºtinului faþã de Cina Domnului potrivit cu 1Cor 10:1422 ºi 11:17-34; c) Manifestarea harismelor în închinarea
bisericii, potrivit cu 1 Cor 12
ºi 14.
VII. APOCALIPSA
Scrisorile cãtre cele ºapte Biserici
BIBLIOGRAFIE - * BIBLIA, versiunea Cornilescu.
La aceastã probã de examen candidaþii trebuie sã facã dovada
cã sunt familiarizaþi cu textele Scripturii; nu se are în vedere
interpretarea unor teme, ci, pur ºi simplu, cunoaºterea Bibliei.
***
Informaþii suplimentare puteþi obþine la: Secretariatul ITP, Bdul Uverturii 210-220, sector 6, Bucureºti, prin telefon – (021)
434.16.23,
fax
–
(021)434.75.15,
E-mail:
secretariat@itpbucuresti.ro, sau accesând pagina web a
Institutului: www.itpbucuresti.ro.
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