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1. ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS)  

ERASMUS POLICY STATEMENT  

Participation in Erasmus+ 

Describe how you plan to participate in Erasmus+ actions in the future.  

Explain how they will be implemented in practice at your institution. 

Note: The following types of Erasmus+ activities are open to HEIs: 

 Key Action 1 (KA1) - Learning mobility of individuals: 

 Mobility project for higher education students and staff 
o Student mobility for studies 
o Student mobility for traineeships 
o Staff mobility for teaching 
o Staff mobility for training 
o Blended intensive programmes 

 Key Action 2 (KA2) - Cooperation among organisations and institutions: 

 Partnerships for Cooperation  

 Partnerships for Excellence – European Universities  

 Partnerships for Excellence - Erasmus Mundus Joint Master Degrees 

 Partnerships for Innovation   

 Alliances for Innovation 

 Key Action 3 (KA3) - Support to policy development and cooperation. 

 Jean Monnet Actions 

Strategy, objectives and impact   

What would you like to achieve by participating in the Erasmus+ Programme? Which are the policy objectives you 
intend to pursue? Describe how the participation fits into your institutional, internationalisation and modernisation 
strategies.  

What is the envisaged impact of the participation on your institution? Explain how you expect the participation to 
contribute towards achieving the objectives of your institutional strategy. Explain how it will contribute to making your 
institution more modern and more international. Explain how you expect the participation to contribute to the goal of 
building a European Education Area.  

Note: The objectives should be clear, measureable, realistic and achievable. 

Indicators  

For each objective, define appropriate indicators for measuring achievement (e.g. mobility targets for student/staff 
mobility, quality of the implementation, support for participants on mobility, increased involvement in cooperation 
projects, sustainability/long-term impact of projects, etc.). Link the targets to a timeline. 

 If you change your activities or objectives, please don’t forget to update the EPS on your website and inform your 
Erasmus+ National Agency. 
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Participation in Erasmus+ 

ERASMUS POLICY STATEMENT 

Prezentare introductivă ITBB 

Institutul Teologic Baptist din București (ITBB, sau BTIB) este un institut de învățământ superior (HEI), acreditat, de 
tip confessional, girat de Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din Romania (UBCBR), care în prezent include o 
Facultate de Teologie Pastorală Baptistă și are  două programe de licență (BA): Programul de învățământ la zi – sau 
cu frecvență (PIF, 7 studenti în medie pe an, în patru ani de studiu, total 7x4=28 studenti) și Programul de 
învățământ la distanță (PID, 15 studenți în medie pe an, în patru ani de studiu, 15x4=60 studenti). Programul de 
învățământ la distanță este acreditat ca program separat și folosește platforma MOODLE pentru predare, tutorial și 
examniare. Această programa a fost folosit în mod providențial în 2010-2020 și în 2020-2021 și pentru funcționarea 
programului cu frecvență (PIF) al ITBB. În același timp, unii profesori ai ITBB au folosit propria platformă web pentru 
predarea cursurilor, de exemplu www.obinfonet.ro. În total, ITBB are 84 de studenți în cei patru ani de studiu, și în 
cele două programe. ITBB folosește 13 profesori angajați și 6 membri în echipa administrativă, precum și profesori cu 
plata cu ora (program redus). ITBB este parte activă a CEBTS (Consortium of European Baptist Theological Schools, 
cf. http://www.cebts.eu). Pagina sa web este www.itb.ro, si pagina de FB este 
https://www.facebook.com/search/top?q=institutul%20teologic%20baptist%20bucuresti.  

Participare la Erasmus+ 

Prin utilizarea oportunităților oferite de Programul Erasmus Plus, prin accesul la carta ECHE, ITBB este interesat să 
își crească gradul de internaționalizare al instituției, să își îmbunătățească calitatea programelor oferite și gradul de 
integrare culturală europeană, precum și să încurajeze staff-ul său academic și absolvenții (studenții) la schimburi 
culturale, cooperare și dezvoltarea carierei academice, de slujire pastorală, sau a carierelor administrative la nivel 
european.  
 
De aceea, ITBB este în mod special interesat de dezvoltarea calității pregătirii oferite în oferta sa educațională prin 
încurajarea de mobilități externe și mixte, de studenți și profesori, prin acțiunile Erasmus de tip KA1. În același timp, 
ITBB este interesat și de cunoașterea și adoptarea de strategii educaționale în cooperare cu institutele HEI 
asemănătoare din Uniunea Europeană, prin acțiunile Erasmus de tip KA2, axate pe inovație și pe schimburile de 
bune practici (mai ales in domeniile educatiei tinerilor si ale educatiei adultilor). 
 
În ceea ce privește Acțiunile Erasmus de tip KA1, ITBB intenționează să reînnoiască în primul rând acordurile 
Erasmus existente, adică acordul EA cu ETF Leuven și să folosească și să dezvolte relația aceasta în următoarele 
direcții:  

 
a. Invitarea mai multor profesori de la ETF în mobilități de predare, la ITBB, în ambele semestre ale anului 

academic.  
b. Folosirea acordului EA în vederea încurajării unor mobilități de predare și training, pentru profesorii ITBB. 
c. Folosirea acordului EA în vederea încurajării mobilităților studențești outgoing, la ETF, direct, online, sau 

mixte.  
d. Folosirea acordului EA în vederea încurajării mobilităților studențești incoming, la BTIB, direct, online, sau 

mixte. 
 
ITBB va promova acest acord, și posibilitățile de participare la colocvii, seminarii sau inițiative academice ori 
ministeriale. 
 
În al doilea rând, ITBB va explora posibilitatea încheierii unori noi acorduri EA cu instituții HEI de profil și ethos 
apropiat, în vederea urmării strategiei expuse mai sus. 
 
În al treilea rând, ITBB va asigura prezența informațiilor și a procedurilor / regulamentelor cu privire la aceste 
posibilitatea și oportunitatea acestor mobilități (informare, aplicare, selecție, transparență și egalitate de șanse, sprijin 
viză/ asigurare/ transport/ bursă / adaptare culturală, consultare catalog curs, asigurare transfer de credite, asigurare 
interacție cu alți studenți Erasmus) pe website www.itb.ro precum și prin contactarea personalului Biroului ITBB Eplus 
pentru orientare, selecție, sprijin și asigurarea participării la program. ITBB va urmări în mod activ informarea și 
promovarea acestor mobilități, prin informare locală, pe website, prin informarea la conferințe și în cadrul 
comunităților academice și de educație vocațională. 
 
In ce priveste proiectele Erasmus+ de tip KA2, ITBB este hotărât să caute modalități de cooperare la nivel 
internațional european pentru inovare de curriculum și cursuri, sau proiecte practice, pentru schimb de bune practici 
la nivel instituțional și individual, prin cursuri, programe, implicare socială și eclezială, inclusiv prin mobilități.  

ITBB planifică acțiuni pentru dezvoltarea planului de învățământ, pentru implicarea în societate și pentru interacțiune 
cu comunitățile ecleziale (interacțiune culturală și dinamica bisericii). În particular, ITBB este interesat de cooperare 
la nivel de lucrare pastorală între tineri și cu tineri, la nivel de promovare a tinerilor, și la nivel de educație a adulților. 
În toate aceste privințe ITBB are cursuri în planul său de învățământ. ITBB are un program dezvoltat de pastorală în 
lucrarea cu tinerii, de comunicare evanghelică transculturală, și folosește cursuri de scurtă durată pentru educarea 
adulților din comunitățile ecleziale (șase luni), la un nivel neacreditat academic, dar recunoscut prin certificat și 
diplomă de participare. ITBB intenționează să continue să facă publice aceste planuri și programme, să ofere 
asistență și să caute cooperare internațională, academică și ne-academică. 

http://www.obinfonet.ro/
http://www.cebts.eu/
http://www.itb.ro/
https://www.facebook.com/search/top?q=institutul%20teologic%20baptist%20bucuresti
http://www.itb.ro/
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Acțiunile de promovare în această privință includ prezentările pe website a proiectelor, modulelor, cursurile, printarea 
de leaflets; participare la conferințe naționale și internaționale, la nivel comunitar local sau academic, participarea la 
proiecte comune cu Universități din România sau din Europa de Est, prin comunicare mai bună organizațiile 
studențești și de absolvenți (alumni). 

 

ENGLISH TRANSLATION 

Short presentation BTIB 

Institutul Teologic Baptist din București (ITBB sau BTIB – Baptist Theological Institute of Bucharest) is an Institute for 
Heigh Education (HEI), accredited, confessional – yet not private, part of the Union of Baptist Churches in Romania 
(UBCR), and at present in includes a Faculty of Baptist Pastoral Theology and runs two BA degree programs, one for 
Daily Attendance (cu frecvență la zi, PIF), enrolling 7 students every year (approx), for a period of study of 4 years, in 
total 7x4=28 students, and one program for Distance learning (PID), enrolling approx. 15 students each year, for 4 
years of study, in total 15x4=60 students). The DL Program is accredited as well, independently, yet it uses the same 
Course Catalogue, and often, the same teachers and tututors, as the DA Programe, although not always. It it being 
run on a MOODLE platform for teaching, tutorial activities and exams. This setting and this Moodle platform have 
been providention during the 2010-2020 and 2020-2021 university year, for it has accomodated the DA Program as 
well. Some of the professors did use their own web platforms, for example, for NT studies it has been used the 
domain at www.obinfonet.ro. In sum total, BTIB enrols cca 82-84 students in 4 study years for its BA degree, in its 
two BA programs. The BTIB uses 13 full-time teachers and 6 administrative staff, plus other teachers on a 
cummulative type of contract. ITBB is an active parte of CEBTS (Consortium of European Baptist Theological 
Schools, cf. http://www.cebts.eu). Its website is www.itb.ro and its Facebook account is 
https://www.facebook.com/search/top?q=institutul%20teologic%20baptist%20bucuresti. 

Participation in Erasmus+ 

By utilizing the opportunities provided by the Erasmus+ Programme, via access to ECHE Charter, BTIB is focused on 
increasing its internationalization, to improve the quality of its educational offer, to improve and develop its European 
cultural integration, as well as to encourage its students, alumni and its academic Staff to mobilities and intercultural 
exchange. By participating in Erasmus+ BTIB wants to encourage its students and Staff to improve their training and 
experience, to develop their academic and ministerial careers, or administrative qualities to the level of EU standards.  
 
For this reason, BTIB is specifically interested in improving the quality of its educational offer, by encouraging 
mobilities for Staff and students, direct, online and blended, to participate to Erasmus Key Actions KA1 (KA103, 
KA107). At the same time, BTIB is interested in knowing, adopting and developing new educational strategies in 
cooperation with other similar HEI in EU, by participating to Erasmus Key Action 2 initiatives (KA2), focused on 
innovation, improvement and exchange of good practices, especially at the level of youth and adult education. 
 
In relation to KA1 actions, BTIB intends first of all to renew its existing Erasmus Institutional Agreement with ETF 
Leuven, and develop it in the following directions:  
 

a. Inviting more teachers from ETF to teaching mobilities at BTIB.  
b. Using the EA – ETF for encouraging training mobilities for BTIB Staff at ETF. 
c. Using the EA – ETF for encouraging BTIB outgoing student mobilities, direct, online and blended.  
d. Using the EA – ETF for encouraging incoming student mobilities for ETF students.. 

 
BTIB will promote this agreement, and others to follow, and various opportunities to participate to PhD coloquiums 
(as training), seminars, ministry and academic initiatives. 
 
Second, BTIB will undertake to explore the possibiltis for initiating new EAgreements with other European HEI 
holding an Erasmus Charter, displaying a similar academic profile and theological ethos, aiming to apply the same 
strategy or approach, as presented above. 
 
Thirdly, BTIB will ensure the availability of Erasmus+ informations, agreements, procedures and regulations on the 
website of BTIB, together with needed data about mobilities (calls, application templates, learning and mobility 
agreements,  transparent information of conditions and qualifications, selection, equal chances and access, support 
for visas, insurance, transport and cultural adaptation, course catalogue, ECTS policy and transfer, transcript of 
credits, grades equivalence, interaction with alumni, etc.). These will be available to consult on www.itb.ro and also 
availble via contacting the Erasmus+ BTIB representatives in the Eplus Office, together with direct assistance for 
participating to the Erasmus+ Programme. BTIB will actively ensure extended and correct information on mobilities, 
on the website, internal information and updates, informations via special meetings, at conferences, and in 
communities.  
 

In relation to the opportunities offered by the KA2 type of Erasmus projects, BTIB intends to look for international 
cooperation for innovation and exchange of good practices of individuals, in terms of courses, programs, social 
involvement and ministry, as well as mobilities, especially at the level of youth education and ministry, and adult 
education (continuing education).  

BTIB is planning to work towards developing its theology courses and those related to society and church interraction 
(cultural interraction and church dynamics). In particular, BTIB is interested in improving the international cooperation 
at the level of youth ministry and youth promotion, and the level of adult education. On all these subjects, BTIB runs 
specific classes (courses), present in the Course Catalogue.  BTIB has an active program for youth ministers training, 
a good cooperation in view of intercultural communication, and uses modular short-period programs for adult 

http://www.obinfonet.ro/
http://www.cebts.eu/
http://www.itb.ro/
https://www.facebook.com/search/top?q=institutul%20teologic%20baptist%20bucuresti
http://www.itb.ro/
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education (six months in length), at a non accredited level (ackowledged by certificates and diplomas, not by 
academic degrees). BTIB intends to advertise these programes, to offer practical links and support and to look for 
international experience and cooperation programs, to all interested parts and academical or non-academical 
partners. 

Promotion actions include web site presentation of projects, modules, and actions; printing of presentation leaflets; 
participating to national and international conferences where BTIB presentation is possible; initiating or participating 
to meetings with local Church communities; participating to projects run in cooperation with Romanian or Eastern 
European Universities and Colleges; improving communication with the alumni organisations. 

Strategy, objectives and impact 

 

Strategie, obiective și impact      

Conform declarației rectorului cu privire la viziunea și strategia culturală a ITBB, obiectivele de politică educațională 
ale ITBB includ instruirea de calitate academică înaltă, construirea unui caracter honest, bine motivat și gata de 
slujire creștină, pregătirea teologică profundă și cunoașterea gândirii și predicării Biblice, promovarea unor relații 
principiale, transparente în dialogul social și intelectual, dedicarea și slujirea comunităților ecleziale și nu numai a lor 
cu o bună înțelegere a nevoilor sociale, spirituale și intelectuale ale comunității, ale societății în general, crearea unui 
spirit de încredere și cooperare la nivel național și european, și dincolo de acestea. 

Prin participarea la programul Erasmus+ ITBB intenționează să își îmbunătățească structura instituțională și 
metodologiile educaționale, calitatea generală a procesului de învățământ. De asemenea, ITBB va obține o integrare 
culturală mai bună, o cunoaștere și apreciere mai bună a altor culturi, limbi și opțiuni și tradiții religioase europene. 
Viziunea absolvenților va fi mai internaționalizată, mai generoasă, mai profundă. Participarea la studii va deveni mai 
serioasă, mai informată. De asemenea, vor putea fi apreciate mai mult oportunitățile de carieră academică și 
ministerială din România și din cuprinsul Europei. Prin astfel de măsuri, ITBB își crește calitatea procesului educativ 
și caracterul internațional al educației oferite.  

Digitalizarea procesului de mobilitate și a programelor oferite, folosirea inițiativei European Student Card și 
informațiilor de tip Erasmus Dashboard, in care s-a înscris și ITBB, duce la modernizarea procesului de invățământ și 
la sporirea calității lui. La fel, schimbul de bune practici (exchange of good practices) și interesul pentru măsuri 
ecologice prietenoase față de mediu.  

Transparența, cultivarea răspunderii prin cunoașterea drepturilor și a obligațiilor în timpul mobilităților, sunt calități de 
caracter pe care le cultivă și ITBB prin obiectivele sale și prin politica sa educativă. 

Întărirea comunităților prin sprijin reciproc, prin crearea de asociații de alumni Erasmus, și prin acționarea ca 
ambasadori ai programului Erasmus, întărește spiritul de dialog și într-ajutorare comunitară. Acestea sunt trăsături de 
caracter și cooperare pe care slujirea ministerială, în comunități ecleziale, și în general, în societate, le prețuiește 
foarte mult. 

De asemenea, legarea de prietenii și asocieri în timpul educației prin mobilități directe sau mixte (blended), va 
conduce la întărirea spiritului de comunitate europeană. 

Implicarea ITBB in programele Erasmus+ la nivel de cursuri, de informație academică, de metodologie modernă și 
grijă de mediu, la nivel de construcție comunitară de relații, prin inițiativele și oportunitățile internaționale Erasmus+  
de tip KA1 și chiar KA2 (explorare posibilitati de cooperare la nivel de educatia tinerilor si adultilor), contribuie la  
crearea unui cadru solid educațional european (European Education Area).  

 În mod practic, ITBB își propune următoarele, pentru perioada 2021-2027, in cadrul acțiunilor prin Erasmus ECHE 
2021-2027:  

a. Reînnoirea EA cu ETF Leuven și explorarea și inițierea a altor 2-3 parteneriate Erasmus, EA, cu instituții 
de învățământ superior, printre care avem în obiectiv: Seminarul teologic evanghelic din Osijek, Croatia 
(http://www.evtos.hr), Örebro Theological Seminary, Sweden (http://www.orebromissionsskola.se),  etc. 

b. Inițierea mobilităților student outgoing și incoming. 

c. Creșterea numărului anual de mobilități incoming teaching pentru EPI Staff  (Erasmus Partner Institutions). 

d. Inițierea mobilităților outgoing de teaching or training pentru ITBB Staff. 

e. Dezvoltarea informațiilor despre ITBB pe Erasmus Dashboard. 

f. Începerea folosirii Cardului de Student (European Student Card). 

g. Căutarea de programe noi și schimb de bune practici. 

h. Creșterea ofertei educaționale prin inițierea unui curs de MA in Teologie Practică, în cadrul ITBB. 

 

Traducere engleză 

Strategy, objectives and impact      

In agreement with the BTIB Principal Statement of Vision and Policy, the BTIB objectives include a continuing 

http://www.evtos.hr/
http://www.orebromissionsskola.se/


 

EU Grants: Application form (ERASMUS ECHE certificate): V1.0 – 15.04.2021 

improvement of ITBB quality of educational offer, the building of a honest charater in its alumni, well motivated and 
ready for social and religious service (ministry), good theological training (history, theology, communication), 
dedication to communities and ministry, good understanding of social needs, of intellectual and spiritual needs in 
communities, in society in general, promoting a spirit of trust, responsibility and cooperation at local and national 
levels, as well as at European, and world-wide level. 

By its participation to  Erasmus+ Programme, BTIB is focused on improving its institutional structure and educational 
methods, the general quality of its educational process (offer). As well, BTIB is aiming at improving its cultural 
integration, nation-wide and international, a better knowledge about other cultures, languages, and religious options 
and traditions in Europe. It endeavours to encourage a more internationalized vision and understanding for its 
students, more profound, more generous. Academic study participation will become better informed, more serious. 
BTIB students and staff will be able to appreciate more the academic and ministerial (eclrezial) career oportunities in 
Europe. In this way, BTIB will improve the quality of its educational offer and its international content. 

BTIB is very interested in digitalizing the preparation for mobilities and in direct or blended mobilities. At the same 
time, BTIB intends to be actively involved in using the EWP initiatives (Erasmus Without Paper), the European 
Student Card, the advertisment Erasmus Dashboard (where BTIB is registered). Such initiatives are leading towards 
the modernisation of the teaching programmes and towards and enhanced quality. The exchange of good practices 
is a form of investing in academic relations and provides a room for new educational projects, and practical friendly 
approaches towards environment.  

Transparence and cultivating responsibility during mobility, are character building approaches to education, cultivated 
and encouraged by BTIB in its fundamental objectives and policies.  

Creating and encouraging Erasmus+ alumni communities and the opportunity to promote the Erasmus+ 
programmes, as Erasmus+ ambassadors, serves comunities and builds a deeper community sense, encourages 
dialog and intra-community help. These reflect character features and ways of serving community, which are also the 
objective of BTIB focus on eclezial ministry, and general social action. 

At the same time, fostering relations and association during one’s education (courses, mobilities direct or blended), 
will contribute towards stronger European identity and community. 

In the end, by gettings involved in Erasmus+ projects, in terms of classes and course defining, at the level of course 
content, of education methods and environment care, at the level of building up communities, via KA1 and KA2 
actions (KA2 contacts and exploration of cooperation possibilities, at the level of youth and adult education), 
represents an important way in which BTIB can contribute towards creating a solid European Education Area. 

BTIB sets itself a number of practical goals in the coming years, in the context of Erasmus ECHE 2021-2027:  

a. Renewing EA with ETF Leuven and initiating other 2-3 partnerships, ie Erasmus EA, with European HEI 
holding and Erasmus ECHE, such as Evangelical Theologic Seminary in Osijek, Croatia 
(http://www.evtos.hr), The Örebro Theological Seminary, Sweden (http://www.orebromissionsskola.se), etc. 

b. Initiating student outgoing and incoming mobilities with these HEI. 

c. Continuing and growing the number of incoming teaching mobilities for the EPI Staff  (Erasmus Partner 
Institutions). 

d. Initiating outgoing mobilities for training, and if possible for teaching, for BTIB staff. 

e. Developing and encouraging the use of Erasmus Dashboard. 

f. Encouraging the use of European Student Card. 

g. Exploring opportunities for new education programs and exchange of good practices with other HEI. 

h. Developing the educational offer by starting a MA program in Practical Theology, at BTIB. 

Indicators 

Inițiativă ITBB planificată în cadrul utilizării 
Programului Erasmus+, conform ECHE 

Timp Note Alte 

repere 

Reînnoirea EA cu ETF Leuven și explorarea și inițierea a 
altor 2-3 parteneriate Erasmus+, cu instituții HEI cum 
sunt Seminarul teologic evanghelic din Osijek, Croatia 
(http://www.evtos.hr), Örebro Theological Seminary, 
Sweden (http://www.orebromissionsskola.se), etc. 

2021-24 2021 – reînnoire EA– 
ETF Leuven 

2021-2024,în măsura  

răspunsului la cerere 

Publicarea  

acordurilor 

Inițierea mobilităților student outgoing și incoming. 2022- Inițial 1-2 studenți, direct 
sau blended 

Publicare  

Call și 

Condiții, 

Oferta suport 

Creșterea numărului anual de mobilități incoming 2022- Inițial 1-2 profesori, In functie 

http://www.evtos.hr/
http://www.orebromissionsskola.se/
http://www.evtos.hr/
http://www.orebromissionsskola.se/
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teaching pentru EPI Staff  (Erasmus Partner Institutions) direct sau blended de oferta 

Inițierea mobilităților outgoing de training sau teaching 
(predare) pentru ITBB Staff. 

2022-23 Inițial 1-2 profesori, 
direct sau blended 

In funcție de 

Ofertă 

Dezvoltarea informațiilor despre ITBB pe Erasmus 
Dashboard. 

2022- Pe măsura dezvoltării 
activităților 

 

Începerea folosirii Cardului de Student (European 
Student Card). 

2023-2024 Încurajarea studentilor  

Căutarea de programe noi și schimb de bune practici. 2021-2027 Modificări în planul de 
învățământ, programe 
noi. 

 

Creșterea ofertei educaționale prin inițierea unui curs de 
masterat in Teologie Practică, în cadrul ITBB, eventual 
cu predare bilingvă (Română, Engleză). 

2023-2025 Inițiativă locală, în 
funcție de resurse 

 

 

English translation 

Inițiativă ITBB planificată în cadrul utilizării 
Programului Erasmus+, conform ECHE 

Timp Note Alte 

repere 

Renewing EA with ETF Leuven and initiating other 2-3 
partnerships, ie Erasmus EA, with European HEI holding 
an ECHE+, such as The Evangelical Theologic Seminary 
in Osijek (http://www.evtos.hr),or The Örebro Theological 
Seminary, Sweden (http://www.orebromissionsskola.se), 
etc. 

2021-24 2021 – renewing EA– 
ETF Leuven 

2021-2024, în măsura  

răspunsului la cerere 

Publicarea  

acordurilor 

Initiating student outgoing and incoming mobilities with 
these HEI. 

2022- Initially 1-2 students per 
year, direct sau blended 

Publicare  

Call și 

Condiții, 

Oferta suport 

Continuing and growing the number of incoming teaching 
mobilities for the EPI Staff  (Erasmus Partner 
Institutions). 

 

2022- Initially 1-2 teachers per 
year, direct sau blended  

In functie 

de oferta 

Initiating outgoing mobilities for training, and if possible 
for teaching, for BTIB staff. 

 

2022-23 Initially 1-2 teachers per 
year, direct sau blended  

In funcție de 

Ofertă 

Developing and encouraging the use of Erasmus 
Dashboard. 

 

2022- On-going task  

Encouraging the use of European Student Card. 

 

2023-2024 Encouraging students  

Exploring opportunities for new education programs and 
exchange of good practices with other HEI. 

 

2021-2027 Changes and 
adjustments 

 

Developing the educational offer by starting a MA 
program in Practical Theology, at BTIB, possibly bilingual 
(Romanian, English). 

2023-2025 Local initiative, pending 
on resources, human 
and administrative 

 

 

 

http://www.evtos.hr/
http://www.orebromissionsskola.se/
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