
Master in Teologie Baptista

Discipline:

Metode avansate de cercetare stiintifica

Studii avansate de exegeza a Vechiului Testament
Studii avansate de exegeza a Noului Testament
Etica si deontologie academica
Metode de conducere bazate pe valori
Ecleziologie și etnografie
Sociologia religiei
Studii avansate de hermeneutica
Contributii essential in dezvoltarea gandirii crestine
Studii aprofundate în Managementul ONG
Comunicare interculturala
Teologia misiunii

Misiune contextualizata

Religii comparate

Studierea contributiei unui teolog

Competenţe profesionale

Intelegerea teologica contextuala a ecleziologiei
Folosire metoda etnografica de cercetare în teologie si in mod deosebit
abordarea calitativa
Cunoaşterea şi înţelegerea importanței locului și rolului conducerii
contemporane
Abilitatea de a recunoaște curentele de gândire teologică în istoria
gândirii creștine
Capacitatea de a dialoga cu cei mai importanți specialiști în domeniu
Cunoaşterea şi înţelegerea cadrului conceptual general cu privire la
metodologia cercetării sociale
Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de colectare şi procesare a
datelor sociale



Utilizarea conceptelor şi perspectivelor teoretice dezvoltate în ştiinţele
sociale în grila de considerare şi interpretare a fenomenelor şi
proceselor din societatea românească
Analizarea şi interpretarea datelor sociale colectate prin aplicarea
metodelor şi tehnicilor de cercetare calitative şi cantitative
Coroborarea şi aplicarea intersectorială şi interdisciplinară a
cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului MCS pentru alte materii din
domeniul teologiei si asistentei sociale

Cunoaşterea metodelor de lucru ştiinţifice şi de management, a
legislaţiei din domeniu

Importanţa leadership-ului în cazul organizaţiilor nonprofit

Metodele de lucru utilizate în managementul organizaţiilor nonprofit

Definirea misiunii, viziunii, strategiei și planului strategic.

Marketingul ONG-urilor. Comunicarea în cadrul organizaţiei.

Competenţe transversale

Respectarea regulilor ce ţin de deontologia profesionala

Folosirea intrumentelor de cercetare necesare abordarii interdisciplinare
Utilizarea adecvată a tehnologiilor informaţionale relevante colectării şi
procesării de date
Deprinderea unui stil de lucru în echipă şi asumarea de roluri
corespunzătoare

Respectarea regulilor ce ţin de deontologia profesională

Utilizarea adecvată a tehnologiilor informaţionale relevante

Explorarea rolului comunitatilor de credinta in lume pentru a cunoaște și
înțelege importanța și relevanța acestora
Dezvoltarea unei gândiri critice și reflexive care să faciliteze o înțelegere
teologică a aspectelor culturale, psihologice și sociale în vederea unei
analize interdisciplinare

Calificări și ocupațiile vizate:



263625 – pastor;

263635 – vestitor;

263605 – i capelan.


