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PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Aprobat în ședința Senatului ITT în data de 25 septembrie 2017
Planul de învățământ al Programului de studii de licenţă Teologie Creștină după Evanghelie
Pastorală este structurat astfel încât absolventul să obțină următoarele competenţe profesionale:
C1.
Cunoașterea textelor sacre și înțelegerea conceptelor utilizate în teologie.
C2.
Proiectarea și elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor biblice, atât pentru
expunere verbală cât și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație
internațională.
C3.
Enunțarea corectă a doctrinei Bisericilor Creștine după Evanghelie, precum și
transmiterea caracterului și conduitei creștine, în concordanță cu învățătura Sfintei
Scripturi, Biblia.
C4.
Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a
bisericilor locale.
C5.
Păstorirea eficientă a credincioșilor, conform doctrinei și practicilor BCER-UBCE.
C6.
Analiza și interpretarea datelor privind istoria BCER-UBCE, istoria Bisericii universale
și istoria religiilor.
C7.
Capacitatea de a face cercetare teologică la nivel academic european.
Competenţe transversale dezvoltate prin Programul de studii de licenţă Teologie Creștină
după Evanghelie Pastorală vizează:
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate,
conștiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religiosmorale și cultice.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară (intra și extra
teologic), pe diverse paliere ierarhice, respectând principiile de credință creștină.
CT3. Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală.
CT4. Formularea unei strategii de formare profesională continuă, prin identificarea resurselor,
actualizarea conținuturilor învățării, aplicarea tehnologiilor informației și prin utilizarea
limbilor străine.
Pentru obținerea titlului de licențiat în telogie, studentul trebuie să obțină minimum 270
credite, dintre care 240 credite din îndeplinirea cerințelor curriculare și 30 de credite suplimentare
pentru examenul de licență.
Studentul are stagii de practică obligatorii de 2-4 săptămâni în vacanțele dintre anii: I și II;
II și III; respectiv III și IV.
Planul de învățământ prevede două săptămâni de stagiu pentru redactarea lucrării de licență
la sfârșitul semestrului 2 al anului IV.
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