
Mesajul Rectorului

Salutări în numele Domnului Isus Hristos din partea Institutului Teologic
Baptist din Bucureşti.

Anul acesta Institutul Teologic Baptist din Bucureşti împlineşte 92 de ani de
existenţă, de educaţie teologică baptistă, de călăuzire providenţială şi, totodată, de
slujire a bisericilor creştine baptiste române din ţară şi de peste hotare.

Orientare

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti (ITBB) are ca obiective principale în mandatul actual
creşterea semnificativă a performanţei educaţionale, păstrarea etosului ITBB dezvoltat de-a lungul a
peste 90 de ani de existenţă, formarea de slujitori duhovniceşti competenţi şi pasionaţi pentru extin-
derea Împărăţiei lui Hristos, precum şi dezvoltarea relaţiilor cu bisericile baptiste din ţară şi din
străinătate.

Programe de studiu

Educaţia teologică oferită în cadrul programelor ITBB este orientată şi spre nevoile/cerinţele
actuale în slujirea eclesială, cum ar fi: lucrarea cu tineretul, misiunea urbană, consilierea biblică, slu-
jirea în mass media creştină. În cadrul programelor de studiu,  ITBB a dezvoltat sistemul de practică
pastorală prin diversificarea domeniilor de practică pastorală în aşa fel încât în perioada celor patru ani
de studiu fiecare student să fie implicat în cât mai multe domenii de slujire cum ar fi: predicare,
evanghelizare, studiu biblic, lucrarea cu tinerii, lucrarea cu copiii, misiune, consiliere, asistarea per-
soanelor cu dizabilităţi.

În anul 2005 a luat fiinţă în cadrul ITBB şi Programul de învăţământ la distanţă (ID). După o
perioadă de şapte ani de la înfiinţare, programul ID a cunoscut o dezvoltare deosebită astfel că întreg
materialul disciplinar cât şi comunicarea permanentă se desfăşoară pe platforma Moodle în cadrul site-
ului www.itb.ro  În urma evaluării ARACIS (Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul
Superior) din toamna trecută (2012), programul ID din cadrul ITBB a fost acreditat definitiv. 

Marţi, 19 februarie 2013,  Institutul Teologic Baptist din Bucureşti a organizat sesiunea de comu-
nicări ştiinţifice Autoritatea Scripturii şi predicarea. Au conferenţiat pe aceasta tema conf.univ.dr.
Daniel Mariş, Rectorul Institutului şi conf.univ.dr. Octavian Baban, Director de departament al
Facultăţii de Teologie Pastorală din cadrul ITBB.

Luni, 4 martie 2013,  Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, în cooperare cu
Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universităţii din Bucureşti, cu Institutul
Teologic Penticostal din Bucureşti şi cu Institutul Teologic Creştin după Evanghelie
Timotheus a organizat o sesiune de comunicări ştiinţifice, intitulată Etică şi Moralitate
în Viaţa Publică - O perspectivă creştină. A conferenţiat cu această ocazie dr. David P.

Gushee, prof.univ. emerit de etică creştină, Director al Centrului pentru Teologie şi Viaţă Publică
din cadrul Mercer University (SUA).

Marţi, 26 martie 2013, Institutul Teologic Baptist a găzduit o nouă sesiune de
comunicări ştiinţifice. Cu acest prilej, prof.dr. Bruce A. Little (foto sus), un reputat
profesor de filozofie şi director al Colecţiei F. A. Schaeffer din cadrul Southeastern
Baptist Theological Seminary, Wake Forest, Carolina de Nord (SUA), precum şi
prof.dr. James A. Patterson, profesor de Istoria Gândirii şi Tradiţiei Creştine şi Pro-
Decan al Şcolii de Teologie şi Misiune, din cadrul Universităţii Union, din Jackson,
Tennesse (SUA) (foto jos), au susţinut prelegeri pe marginea temei Dumnezeu şi
problema răului.
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Vineri, 5 aprilie 2013, Institutul Teologic Baptist a găzduit lansarea cărţii Bisericile
Creştine Baptiste din România, între persecuţie, acomodare şi rezistenţă, scrisă de
dr. Marius Silveşan. La acest eveniment au fost invitaţi oameni atât din domeniul
academic, cât şi din cel religios. 

În perioada 17-19 aprilie 2013, studenţii anului IV împreună cu Rectorul
ITBB, conf.univ.dr. Daniel Mariş au vizitat mai multe biserici din Ţara
Haţegului, Comunitatea de Hunedoara participând la întâlnirea cu pas-
torii din Comunitatea Hunedoara şi la întâlnirea tinerilor din bisericile
baptiste din zona Haţeg.

Duminică, 2 iunie 2013, în cadrul Târgului de carte Bookfest din
Bucureşti a avut loc lansarea cărţii Teme şi accente teologice în Noul
Testament scrisă de conf.univ.dr. Octavian Baban, Director de
Departament în cadrul ITBB.

Formare pentru slujire
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Institutul Teologic Baptist din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru domeniul: Teologie
Baptistă Pastorală (program de licenţă, durata patru ani). 

 program de licenţă pentru învăţământul cu frecvenţă
 program de licenţă ID

Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la Secretariatul facultăţii în perioada: 9–17 iulie
şi 9–22 septembrie 2013.
Program de licenţă pentru învăţământul cu frecvenţă:

 Probele pentru admitere - sesiunea de vară:
• 18 iulie 2013: Probă eliminatorie (probă orală) - Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a 

Cultului Creştin Baptist din România
• 19 iulie 2013: Probă scrisă - Cunoştinţe biblice

 Probele pentru admitere - sesiunea de toamnă:
• 23 septembrie 2013: Probă eliminatorie (probă orală) - Interviu şi Mărturisirea de 

Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
• 24 septembrie 2013: Probă scrisă - Cunoştinţe biblice

Program de licenţă ID:
 Probele pentru admitere - sesiunea de toamnă:

• Concurs de dosare: nota de la Bacalaureat şi un eseu scris pe tema: Mărturia bisericii 
creştine într-o societate multiculturală

l Duminică, 14 iulie 2013, începând cu orele 10, Biserica Creştină Baptistă din Turda va găzdui
Festivitatea de Absolvire a promoţiei 2013. Să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze
intrarea în slujire a celor mai tineri absolvenţi ai Institutului Teologic Baptist din Bucureşti.

l În zilele de 15 şi 16 iulie, la Haţeg va avea loc Conferinţa „Tineri slujind pe Hristos” organizată
de Institutul Teologic Baptist din Bucureşti în colaborare cu bisericile din zonă. Sunt invitaţi să par-
ticipe pastori şi lideri de tineret din bisericile baptiste din ţară.

l În zilele de 27 şi 28 septembrie 2013, Membrii Comunităţii Alumni ai Institutului Teologic Baptist
din Bucureşti sunt aşteptaţi pentru un timp deosebit de părtăşie. Pentru noi cei care slujim în prezent
la Institut, absolvenţii Institutului Teologic Baptist din Bucureşti şi ai Seminarului Teologic Baptist din
Bucureşti sunt ambasadorii Institutului în ţară şi peste hotare, oameni pe care Institutul îi apreciază şi
îi respectă datorită slujirii lor. Reuniunea va avea loc la sediul Institutului şi va începe de la orele 13.
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la numărul de telefon 021 3167926. Vă aşteptăm
cu drag!


