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Descriere generală 

 

Centrul de Formare Continuă și Extensii Universitare (CFCEU) este o structură fără 

personalitate juridică din cadrul Institutului Teologic Baptist din București, înființat prin decizia 

Senatului Institutului din 18 Septembrie 2017 și funcționează în baza Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Centrul de Formare Continua și Extensii Universitare. 

 

Centrul Centrul de Formare Continua și Extensii Universitare (CFCEU) există pentru: 

• A oferi cursuri de formare de scurtă durată finalizate cu certificat în domeniul de studiu 

• A oferi cursuri de formare continuă pentru absolvenții unor programe de formare inițială 

• A aduce formarea pentru slujire aproape de biserici și studenți prin intermediul centrele de 

studii deschise în țară și străinătate 

 

Care sunt cursurile care pot fi studiate în cadrul Centrului de Formare?  

 

Centrul de Formare continua și extensii universitare din cadrul Institutului Teologic Baptist din 

Bucuresti  organizează cursuri de formare care răspund nevoilor de slujire existente în bisericile 

evanghelice din Romania și din diaspora. Principalele domenii care au fost luate în considerare în 

elaborarea cursurilor de formare inițială și continua sunt: studii biblice, consiliere biblică, misiune 

transculturală, pregătire lideri de tineret, conducere bisericească, drept administrativ și financiar 

bisericesc  și cursul de mass-media creștină.  

 

Anual va fi actualizat planul cursurilor de formare, iar cursurile existente pot fi repetate o data 

sau de două ori pe an în funcție de solicitări. Informațiile specifice despre fiecare curs de formare se 

află în descrierea cursului.  

 

Cine se poate beneficia de cursurile de formare? 

 

Bărbați și femei, de toate vârstele, din bisericile evanghelice din România și diaspora, indiferent 

de nivelul de studii obținut anterior, și care doresc să își dezvolte competențele de slujire pentru 

domeniul în care se înscriu.  

 

Care este formatul în care vom oferi cursurile? 

 

Cursurile se vor desfășura în format de învățământ la distanta (online) și/sau modular ( întilniri 

față în față sau Skype), fiind coordonate de profesori universitari de toate gradele și de specialiști în 

domeniu de formare. Acestea cursuri pot fi realizate și în parteneriat cu alte instituții de învățământ 

sau organizații creștine din Romania sau din străinătate. De regulă, fiecare curs se începe și se 

încheie cu o sesiune modulară față în față. Între sesiunile modulare cursanții parcurg cursul online 

prin studiu individual și teme de control, acestea fiind realizate sub îndrumarea unui tutore. 

Ocazional pot fi organizate tutoriate pe skype. Timpul săptămânal estimativ necesar ca să fie alocat 

de către cursant pentru un modul este de 3-4 ore.   
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Fiecare curs de formare este compus din 4-6 module care vor fi parcurse într-o perioadă de c 8-

12 luni. Fiecare modul are o durata de 8-10 săptămâni, iar modulele din planul de formare vor fi 

parcurse progresiv în pachete de cel mult 2 module simultan. Numărul modulelor, numărul de 

săptămâni și perioada de parcurgere a modulelor poate fi diferită pentru fiecare curs de formare în 

funcție de conținutul cursului de formare și de alți factori care se au în vedere pentru parcurgerea cu 

succes a acelui cursur.  

Cursurile de formare vor fi parcurse după un calendar elaborat de directorul Centrului de 

Formare și Extensii Universitare împreună cu Coordonatorul fiecărui cursului de formare și care va 

fi aprobat de decanul și rectorul ITBB.  

Fiecare cursant va beneficia de acces la resursele educationale postate online pe 

platforma http://www.centruldeformare.itbmoodle.ro/ 

 

Care sunt costurile? 

 

Costul pentru fiecare modul este de 40 de euro, iar costul total pentru fiecare curs de formare 

depinde de numărul modulelor cuprinse în planul de formare. Cursanții care se înscriu pentru un 

curs de formare trebuie să parcurgă toată modulele specificate în planul de formare.  

 

Ce recunoaștere se primește la finalizarea fiecărui curs? 

 

Fiecare cursant, la finalizarea tuturor modulelor din cadrul unui curs de formare, va beneficia de 

un certificat de formare în domeniul studiat. În cazul în care cursantul este admis în programul de 

licență al ITBB acesta poate beneficia de recunoașterea cursurilor și rezultatelor obținute în 

programele de formare.  

 

Ce am nevoie pentru a putea parcurge cursul de formare?  

 

1. Un calculator cu program Microsoft Office;  

2. Acces la internet;  

3. Programul skype pentru a fi folosit la conferințele online (https://www.skype.com/ro/) ; 

4. Programul Whatsapp pentru comunicare în cadrul grupului (https://www.whatsapp.com/); 

 

Ce trebuie să fac pentru a mă înscrie la un curs de formare?  

 

1. Completarea Formularul de Înscriere  - Link (Fă click) 

2. Recomandare din partea păstorului/prezbiterului trimisă prin email la prorector@itb.ro  

3. Admiterea în curs în baza analizei informațiilor furnizate în formularul de înscriere și în  

    baza recomandarii păstorului/prezbiterului  

4. Semnarea Contractului de Studii  

5. Achitarea primei tranșe, adică jumătate din taxă pentru întreg cursul de formare  

6. Obținerea accesului la platforma https://www.centruldeformare.itbmoodle.ro/ 

7. Participare la seminarul de orientare față în față (în situații excepționale pe skype) realizat   

    în prima sesiune modulară a cursului  

 

Director CFCEU 

Lector.univ.dr. Daniel Fodorean  

Email: prorector@itb.ro sau coordonator.itbbid@gmail.com  

Mobil: 0748108080 (Whatsapp) 

ID Skype: live:coordonator.itbbid 
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