Centrul Est-European pentru Teologie Protestantă
___________________________________________________
Centrul Est-European pentru Teologie Protestantă (ZETO) are menirea de a fi o punte de
legătură ecleziastică și teologică între lumea prostestantă și cea ortodoxă. Își îndeplinește
această menire pentru întreaga Europă dar în special pentru Europa de Est. ZETO are
mandat din partea Comunității Bisericilor Protestante in Europa.
Oferta ZETO este următoarea:

1. Formare:
Contact Prof. Dr. Stefan Tobler, sekretariat@ev-theol.ro; + 269 215358

- Curs de limbă germană
Cursul de germană este un proiect de cooperare cu „Brot für die Welt“ Berlin. Aici sunt
intruiți anual ca. 16 tineri - cu diplomă de bachelor într-un domeniu umanist și cu
cunoștiințe minime de germană - și pregătiți pentru o absolvire la nivel B1+, certificată
de Institutul Goethe. Grupul țintă sunt persoane din toate denominațiile creștine din
Brasilia până în India.

- Bachelor în teologie protestantă
Specializarea în teologie protestană este parte a facultății pentru Istorie, Patrimoniu și
Teologie Protestantă în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Limba de predare
este limba germană. Ca. șase studenți – indiferent de apartenența lor religioasă – au
posibilitatea de a obține după patru ani de studiu diploma de bachelor în Teologie
Protestantă. Prin parteneriate Erasmus există posibilitatea de studii externe. O
caracteristică a studiului este accentul lui practic.

- Studiu sabbatical
La cursurile de Teologie Protestantă este posibilă și participarea unor teologi din
întreaga lume, care beneficiază de concediu sabbatical. Aceștia au acces la o bibliotecă
bine dotată cu lucrări din toate domenile teologiei dar și special despre Bisericile
Orthodoxe. Un curiculum individual de studiu și vizitare poate fi elaborat.

- Vicariat extern
In cursul de vicariat al Bisericii Evanghelice C.A. din Romania pot fi preluați – în
cooperare cu Biserica candidatului – vicari din alte Biserici Protestante. Cursul durează
doi ani și este legat de o parohie, dar conține și module generale. Cerința de participare
pentru externi este durata minimă de șase luni

- Doctorat în Teologie Protestantă
In cadrul școlii doctorale a Universității Lucian Blaga este posibilă obținerea titlului de
doctor în Teologie Protestantă. Ca profesori consultanți stau la dispoziție Dr. Stefan
Tobler (dogmatică și etică) precum și Dr. Johannes Klein (științe biblice). Promoția
poate fi pregătită alternativ și în limba germană sau engleză.

- Burse de studii
Pentru toate studiile de formare pot fi despuse cereri pentru burse de studii la Biserica
Evanghelică C.A. din România și Institutul de Cercetare Ecumenică, cu șanse bune de
reușită
.
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- Cazare
Pentru studenți interni și internaționali, dar și oaspeți, stau la dispoziție în complexul
Teologiei Protestante 16 camere (single și double cu baie proprie) și o bucătărie
comună.

2. Ortodoxie
Contact: Drd. Antoaneta Sabau cces@ecum.ro

- Semesterul ecumenic
Institutul de Cercetare Ecumenică oferă anual în semestrul de vară und ”semestru
ecumenic”, la care participă în jur de 10 studenți sau preoți în concediu sabbatical.
Limba de predare este limba germană iar cadrele didactice provin de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă și de la Specializarea în Teologie Protestantă la care se adaugă
profesori vizitatori internaționali. Excursii de studiu și exerciții practice completează
cursurile.

- Cursuri de limbi clasice
Limbile clasice sunt predate ori într-un curs de vară intensiv, cu prezență fizică sau
online, după caz. Limba de predare este limba engleză. Cursanții sunt împărțiți în grupe
de lucru conform cunoștințelor inițiale. Oferta conține greaca veche (clasică și koine),
latina și slavona veche.

- Curs de limbă română
Pentru studenții înscriși în semesterul ecumenic, dar și pentru alți studenți, practicanți și
expates, la începutul semestrului de vară este organizat un curs introductiv de limbă
română, care permite comunicarea în viața de zi cu zi în Sibiu.

Posibilitate de publicare
Institutul de Cercetări Ecumenice editează – printr-un colectiv de redacție – revista
academică RES/Review of Ecumenical Studies (trei ediții pe an) precum și două serii
de cărți de specialitate: „Studia Ecumenica“ und „Documenta Oecumenica“.
Publicațiile sunt deschise pentru contribuții din spațiul ecumenic international.

- Organizare de excursii de studii culturale în România și Europa de Est
Folosiind contactele către Bisericile din România și Europa de Est în genere, dar și în
particular către Bisericile Ortodoxe, pot fi organizate excursii de studii pentru grupuri
cu interese culturale și teologice. Prin parteneri se pot oferi pachete complete (cu
cazare, transport și mese).

- Bibliotecă ecumenică
O bibliotecă bine dotată – mai ales cu literatură în limba germană – cu tematică
ecumenică și de teologie ortodoxă, stă la dispoziție pentru studenți și cercetători.

- Burse de cercetare
Burse de scurtă durată (1 la 6 luni) sunt acordate anual din fondul ”Andrei Scrima”. Ele
susțin lucrări de cercetare (studii doctorale și post doc) Tematica proiectelor cuprinde
aria teologiei precum și studii istorice sau filozofice
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3. Societate
contact: Dr. Gerhild Rudolf casa.teutsch@gmail.com; +40 741 002564

- Spații expoziționale și pentru conferințe
ZETO, prin Casa de cultură Friedrich Teutsch, are logistica, capacitatea și experiența
de a organiza conferințe naționale și internaționale. Apropierea de aeroportul
internațional SBZ este un plus pentru participanții internaționali.

- Preluare în serii de prelegeri
In serii de prelegeri sau conferințe singulare – academice sau de interes general –
referenții ZETO se adresează regulat publicului larg. Aria tematică a prelegerilor
acoperă teme sociale, teologice, culturale și politice. Publicitatea pentru prelegeri este
făcut de staff-ul nostru.

- Introducere în ”oameni și locuri”
Colaboratorii Casei Teutsch stau la dispoziție pentru grupuri și solicitanți individuali,
să povestească despre interferențele între Biserica și cultura ortodoxă pe deoparte
Biserica Evanghelică și cultura protestantă pe de alta. Baza de exemplificare este o
expoziție permanentă.

- Cazare de oaspeți
Oaspeții ZETO pot fi cazați în camerele de oaspeți ale palatului episcopal evanghelic
din centrul Sibiului (5 camere duble). In timpul anului școlar este posibilă servirea
micului dejun. Grupuri mai mari au posibilitatea de a fi cazate (pensiune completă) la
casa de odină Elimheim Cisnădioara, în apropierea Sibiului

- Cantină
La cantina cu circuit intern – situată tot în palatul episcopal – masa de prânz poate fi
servită pentru grupuri (cu anunțare prealabilă) și persoane individuale. Meniul constă
din mâncare tradițională ardelenească de casă.

- Muzeul reformat al Transilvaniei
Valori culturale protestante pot fi descoperite aici: veșminte liturgice, cărți de cântat,
piese de tezaur, documente originale din arhive. Ospeților le stă la dispoziție personal
de specialitate
Ofertă în Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 14 Contact dr. Buzogány Dezső +40 744 254
208; Horváth Iringó +40 722 540 693)

- Centru Diaconal Bethlen Kata
Centrul este cea mai importantă locație a Institutului Diaconic al Bisericii Reformate
din Transilvania. Pentru seminarii stau la dispoziție săli de conferință și camere de
cazare.
Ofertă în Cluj-Napoca, Str. Ponorului nr. 1 (Contact +40 264 440510 und +40 740 033 041,
www.viladiakonia.ro )
Contact general: Dr. Stefan Cosoroaba info@zeto-sibiu.net +40 733 078273
Adresă poștală: RO 550024 Sibiu Bulevardul Victoriei nr. 40

