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CBEE
colegiul biblic est - europeanacum este vremea când 

Dumnezeu revarsă Duhul Său 
peste orice făptură. 

acum este vremea pentru o 
trezire spirituală în țara noastră, 
în lumea musulmană, în locurile 

în care  nu am sperat vreodată că 
vom ajunge.

a venit vremea să fii o unealtă 
în mâna lui Dumnezeu pentru 

a împărtăși, a trăi și a spune 
Cuvântul lui Dumnezeu.

acum este momentul să te 
instruiești pentru a fi un slujitor 

competent.

Înscrie-te la 
Colegiul Biblic Est European!

CBEE
colegiul biblic est - european

PROGRAMA DE STUDIU
ANUL I: Privire de ansamblu asupra Vechiului și 

Noului Testament, Doctrine biblice fundamentale, 
Istoria și teologia misiunilor, Introducere în animism, 
hinduism, budism, islam, new age, Evanghelizare 
și plantare de biserici în context trans-cultural, 
Formare spirituală și ucenicizare, Lucrarea socială, 
Lucrul în echipă și rezolvarea conflictelor, Metode 
de studiu biblic, Etica misionarului, Engleză I, 
Practică misionară I

ANUL II: Comunicare trans-culturală, Viața creștină, 
Războiul spiritual - Semne și minuni în misiuni, 
Curs de prim ajutor și supraviețuire, Lucrarea cu 
copiii și tinerii, Homiletică și vorbirea în public, 
Strângere de fonduri și administrare financiară, 
Conducere organizațională și consiliere, Planificare 
și management în misiuni, Engleză II, Jurnalism în 
misiuni: scrisori de informare, rapoarte de activitate, 
audio-foto-video reportaje, Practica misionară II

ANUL III: Religii comparate, Apologetică, Istoria 
bisericii, Lucrări pastorale, Educația Creștină, 
Pedagogie - metodică, Căsătoria creștină, Terminologie 
biblică în engleză, Practică misionară III

LOCUL UNDE VISUL TĂU ESTE POSIBIL

admite
re 2016

www.cbee.ro



OPORTUNITĂȚI DE SLUJIRE
În parteneriat cu Fundația Căminul Felix Internaţional, 
se va organiza practica misionară de semestru între una 
și patru săptămâni în lunile decembrie, februarie și mai, 
precum şi o lună practică de vară, atât în ţară în biserici 
evanghelice, orfelinate creştine, comunităţi de romi 
şi musulmani, cât şi în afara ţării, în diverse misiuni 
din Moldova, Ucraina, India, Albania, Kosovo, Turcia, 
Tailanda, Tanzania, Madagascar şi Namibia.

# Costul şcolarizării este de 1500 lei/an, 
cu posibilitatea achitării în trei rate.
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Depunerea dosarului se face zilnic la 
secretariat. Detalii privind dosarul de 
admitere găsiţi pe www.cbee.ro
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Diploma de Studii Biblice în 
Misionarism
program cu durata de 2 ani

Diploma de Bachelor Vocațional în 
Misionarism
program cu durata de 3 ani
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Interviul pentru cei înscrişi va avea 
loc în data de 22 iulie, respectiv 22 
septembrie 2016.

Mai multe informaţii prin email: 
secretariat@cbee.ro 
sau telefon 0359 410 508.

“Puternic ancorat în Cuvântul lui Dumnezeu şi
asigurând un echilibru între cunoaşterea teoretică, 

formarea spirituală şi experienţa practică, 
CBEE are misiunea de a pregăti plantatori de 

biserici, pastori, învăţători şi lucrători sociali care 
să slujească eficient în măreaţa operă de zidire şi 

extindere a Împărăţiei lui Dumnezeu,
 atât în România cât şi peste hotare.”

Având o experienţă de 22 de ani în educaţia 
creştină, începând cu toamna 2016, CBEE lansează 
un program pragmatic de Misionarism pe o durată 
de 2 ani (Diploma de Studii Biblice în Misionarism) 
cu posibilitatea continuării anului 3 (pentru cei 
interesaţi de Diploma de Bachelor Vocațional în 
Misionarism).

DECLARAȚIA DE MISIUNE 
A CBEE ORADEA


