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Centrul de Învățământ din România este unul din centrele de învățământ ale Colegiului
Nazarinean European (European Nazarene College- EuNC), cu sediul la Lagerhausstrasse 7-9,
63589 Linsengericht, Germania.

Pentru a comunica studenților așteptările noastre cu claritate, după ce citești, te rugăm să bifezi
căsuțele de mai jos și să semnezi această declarație de intenție.
Angajament față de Valorile EuNC
□
Am citit declarația Valorilor EuNC și sunt de acord să mă supun acestor îndrumări atâta
timp cât sunt student al EuNC.
Angajament față de Declarația de credință
□
Am citit Declarația de credință a Bisericii Nazarineanului și sunt de acord să o respect.
Angajament față de obligațiile financiare
□
Eu sau sponsorul meu ne luăm angajamentul de a plăti obligațiile către colegiu până la
finalul fiecărui trimestru academic. Înțeleg că înmatricularea pe viitor depinde de achitarea
integrală a acestor plăți.
Angajament față de confidențialitatea datelor personale
□
De-a lungul efortului tău academic la EuNC, numele, fotografiile, părerile și alte informații
personale ale altor studenți și profesori vor fi făcute publice pentru tine ca student. Sunt de
acord să păstrez aceste informații confidențiale și să nu le împărtășesc cu alții fără
consimțământul lor explicit.
__________________________________________
Semnătura

______________________________
Data

Valorile EuNC
Bazate pe profilul, credința și misiunea Colegiului Nazarinean European, așa cum sunt enunțate în
Catalogul Academic al EuNC, valorile colegiului sunt exprimate în următoarele patru afirmații:
EuNC este o comunitate de studenți. Ca şi instituţie de învăţământ universitar este frecventat de
intelectuali şi de cei care caută cunoştinţe pentru a le folosi pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Orice
funcţie sau titlu ar purta membrii săi, se aşteaptă de la ei să înveţe unii de la alţii, să fie ascultători
şi să crească în credinţă şi asemănare cu Hristos.
Ca şi comunitate de învăţământ, EuNC este chemat la autenticitate şi integritate. Noi credem că
nici o călătorie de credinţă, sau nici o căutare a valorilor academice nu se poate face de unul
singur. Noi suntem răspunzători unii altora în ceea ce privesc studiile şi trăirea noastră. În cele din
urmă, ceea ce afectează pe unul dintre noi ne va afecta pe toţi. Din această perspectivă, noi
considerăm incorectitudinea academică ca o încălcare directă a comunităţii noastre şi credem că o
căutare inutilă, fără tragere de inimă a cunoaşterii şi a adevărului aduce prejudicii atât în mod
individual cât şi comunităţii de studenți ca şi întreg.
EuNC este o comunitate de credincioşi. Membrii noştri se străduiesc să se respecte şi să se
preţuiască unii pe alţii. Ne dăm silinţa, ca indivizi şi comunitate, să căutăm o relaţie strânsă cu
Domnul şi să reflectăm asemănarea cu El. Vieţile pe care le trăim nu sunt împărţite în „sacru” şi
„lumesc”. Tot ceea ce facem, facem în faţa lui Dumnezeu şi ne încurajăm unii pe alţii să-L căutăm
pe El din toată inima.
Binecuvântat în atât de multe feluri, EuNC este şi se angajează să fie, o comunitate de
recunoştinţă. Înţelegem că puţini oameni din lume au prilejul de a face parte dintr-o astfel de
comunitate şi nivel de studii academice. De asemenea, realizăm că beneficiem de acestea în urma
eforturilor şi angajamentelor multora. În timp ce primim cunoştinţe, noi căutăm să le împărtăşim şi
să le folosim în slujire. Recunoscând influenţa unii asupra altora, îi invităm şi pe alții să ni se
alăture, şi sperăm la o eficienţă sporită în a atinge lumea din jurul nostru. Oferindu-ni-se un prilej
să învăţăm şi să creştem, noi dorim să extindem această binecuvântare asupra vieţilor altora,
asupra altor locuri.

Declarația de credință
Colegiul Nazarinean European este o instituţie a Bisericii Nazarineanului, şi reflectă valorile sale
esențiale: noi suntem oameni ai credinței creștine; noi suntem oameni ai sfințeniei; noi suntem
oameni ai misiunii. Astfel, programa, predarea şi standardele de conduită sunt bazate pe Articolele
de credinţă ale Bisericii Nazarineanului. EuNC acceptă şi studenţi din alte denominaţiuni care simt
că vor beneficia de natura şi calitatea educaţiei asigurate de EuNC.
Noi credem:
1. Într-un singur Dumnezeu – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
2. Că Vechiul şi Noul Testament, date prin inspiraţie deplină, conţin toate adevărurile
necesare pentru credința şi trăirea creştină.
3. Că omul este născut având o natură decăzută și este, prin urmare, înclinat în mod
continuu spre rău.
4. Că cei care nu se pocăiesc până la sfârșit sunt pierduți fără speranță și pe veci.
5. Că ispășirea prin Isus Hristos este pentru întreaga umanitate; și că oricine se pocăiește și
crede în Domnul Isus Hristos este îndreptățit și născut din nou și salvat de sub domnia
păcatului.
6. Că cei credincioșii trebuie sfințiți pe deplin, ulterior nașterii din nou, prin credința în Domnul
Isus Hristos.
7. Că Duhul Sfânt mărturisește față de nașterea din nou și de asemenea față de sfințirea
deplină a credincioșilor.
8. Că Domnul nostru va reveni, morții vor fi înviați și judecata finală va avea loc.Statement of
Belief
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