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Regulament privitor la înfiinţarea şi atribuţiile Consiliului Pastoral al ITPBB
I. Preambul
Consiliul pastoral al ITPB este forul de conducere spirituală şi pastorală al ITPBB, compus din
slujitorii ordinaţi în Cultul Creştin Penticostal, cu experienţă pastorală, cadre didactice titulare ale ITPB.
Păstorul studenţilor prezidează şedinţele acestuia.
II. Atribuţii şi competenţe
a) Stabileşte obiectivele spirituale şi pastorale ale ITPB, în acord cu Mărturisirea de credinţă a Cultului
Creştin Penticostal şi a viziunii acestuia.
b) Identifică profilul slujitorului de care are nevoie Biserica Creştină Penticostală din România şi asigură
formarea spirituală şi pastorală a studenţilor în acord acest profil;
c) Stabileşte competenţele spirituale şi pastorale care trebuie dobândite de către studenţii ITPB;
d) Stabileşte strategia de formare spirituală şi pastorală a studenţilor ITPB. Are în vedere următoarele:
- formarea caracterului moral şi relaţionarea corectă a studenţilor în cadrul comunităţii ITPB
- dezvoltarea abilităţilor necesare pentru predicare
- dezvoltarea abilităţilor de slujire spirituală şi pastorală
e) Stabileşte cadrul de formare spiritual-pastorală a studenţilor ITPB (disciplina spirituală individuală a
studenţilor, capela, practica pastorală din timpul anului, practica pastorală de vara).
f) Stabileşte şi supraveghează procesul de formare spirituală şi pastorală a studenţilor.
g) Urmăreşte felul în care cursurile predate la ITPB contribuie la formarea spirituală şi pastorală a
studenţilor.
h) Consiliază şi îndrumă spiritual studenţii, cadrele didactice şi personalul administrativ al ITPB.
i) Urmăreşte activitatea de la capela ITPB a studenţilor;
j) Urmăreşte încadrarea în slujire a absolvenţilor ITPB.
k) Stabileşte asupra măsurilor disciplinare, în plan spiritual şi pastoral, ce se impun în cazul abaterilor
grave de la morală, conduita creştină şi Mărturisirea de credinţă penticostală a studenţilor.
l) Propune conducerii ITPB sancţiuni în cazul studenţilor cu abateri disciplinare;
III. Dispoziţii generale şi tranzitorii
Consiliul se va asigura că fiecare student este consiliat, de către unul dintre membrii, cel puţin o dată
pe semestru.
Se întruneşte ce puţin o dată pe semestru în şedinţe ordinar şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe
extraordinare.
Obiectivele pastorale şi spirituale ale ITPB, definite de către Consiliul pastoral, sunt asumate de către
conducerea ITPB.

