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I. Părţile Convenţiei

Prezenta Convenţie s-a încheiat între:
INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
reprezentată de Prof, dr. Rezi Elek, având funcţia de Rector denumită în continuare ITP Cluj 
Şi
EPARHIA BISERICII REFORMATE DE PE LÂNGĂ PIATRA CRAIULUI
reprezentată de Csűry István, având funcţia de Episcop-Vicar denumită în continuare Biserică.

II. Obiectivul Convenţiei

Se stabileşte cadrul operaţional ce permite studenţilor ITP Cluj să câştige experienţă prin practica 
pastorală la Biserică, definind îndatoririle şi obligaţiile ale ITP Cluj şi ale Bisericii care găzduieşte 
practica şi studentul.

III. îndatoririle şi obligaţiile ITP Cluj

1. ITP Cluj este responsabil pentru organizarea şi verificarea practicii pastorale a studenţilor care 
constă din:

a) Practică de sărbători: slujbe liturgice, omiletice în Biserici-gazdă, cu ocazia sărbătorilor 
de Crăciun, Paşti şi de Rusalii;

b) Practică în timpul anului: studenţii anilor II.-V. pot efectua slujbe liturgice omiletice, la 
Bisericile gazdă desemnate;

c) Practică de vară (4 săptămâni): studenţii participă la activitatea catehetică, pastorală, de 
muzică bisericească şi administrativă la Bisericile gazdă, desemnată de către protopopii 
competenţi.

2. îndeplinirea practicii pastorale susmenţionate constituie una dintre condiţiile de bază a 
licenţiatului în teologia protestantă pastorală. ITP Cluj are responsabilitatea de a comunica în 
timp util studenţilor modalitatea desfăşurării practicii pastorale.

3. ITP Cluj desemnează cadrul didactic responsabil de practica pastorală pentru monitorizarea şi 
evaluarea performanţei studenţilor.

4. ITP Cluj aduce la cunoştinţa studenţilor că în toată formele ale practicii pastorale se respectă 
dreptul de paroh.

5. ITP Cluj va anunţa Bisericile gazdă asupra formatului raportului evaluării studentului în timpul 
practicilor pastorale.

6. ITP Cluj va anunţa Biserica despre omiterea sau efectuarea necorespunzătoare a practici 
pastorale de către student şi va acţiona pentru soluţionarea ei.
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IV. îndatoririle şi obligaţiile Bisericii

7. Biserica desemnează mentorul de practică.
8. Biserica are obligaţia de a elabora către fiecare student delegaţia care împuterniceşte studentul 

practicant la efectuarea slujbelor bisericeşti de toate tipurile şi la împărtăşirea sacramentelor.
9. Biserica stabileşte conţinutul, perioada şi locul practicii de vară.
10. Biserica are obligaţia de a informa ITP Cluj despre evaluarea activităţii fiecărui student 

practicant.
11. Biserica poate opri practica pastorală în cazul când studentul nu-şi îndeplineşte îndatoririle, după 

ce a anunţat responsabilul de practică din ITP Cluj.

V. îndatoririle şi obligaţiile studentului practicant

12. Va efectua sarcinile atribuite de către mentorul de practica pastorală care sunt legate de 
obiectivele sale de învăţare şi responsabilităţile poziţiei sale.

13. Se va conforma regulilor, regulamentelor şi cerinţelor ITP Cluj şi Bisericii.
14. Va anunţa responsabilul de practică şi mentorul despre orice problemă care apare în timpul 

practicii.
15. Prezenta Convenţie are efect asupra studentului până la obţinerea diplomei de licenţă.

VI. Termene şi condiţii

16. Convenţia de practică se semnează pe o perioadă nedeterminată, între ITP Cluj şi Biserica.
17. Această Convenţie poate fi modificată doar cu acordul ambelor părţi, fiind valabilă până la 

revocare.
18. Metodologia de desfăşurare a practicii pastorale este cuprinsă în Regulamentul de practică

pastorală.

Reprezentanţii autorizaţi ai partenerilor au întocmit această Convenţie la data de mai jos. 
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