Colegiul Biblic „Ministerium”din Cluj-Napoca
str. Fericirii, nr. 29, Cluj Napoca, Jud. Cluj, România

Recomandare din partea pastorului
Apreciem faptul că vă faceţi timp pentru a completa acest formular, care ne va fi de un real folos
în evaluarea candidatului/candidatei.
Această evaluare este confidenţială, de aceea candidatul nu va mai avea acces la acest formular
după completarea lui!
Numele şi prenumele candidatului(ei) .........................................................................................................
Numele şi prenumele dvs. .............................................................................................................................
Adresa: Localitatea.............................................. Judetul................................. Str..................................
nr.....Bl......Sc........Et.......Ap......Telefon......................................E-mail.......................................................

1. Cât de bine îl(o) cunoaşteţi pe candidat(ă)?
..... foarte bine
..... bine
..... nu prea bine.
2. De cât timp îl(o) cunoaşteţi?
..... ani
..... luni.
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Evaluare confidenţială pentru admitere
3. Vă rugăm să-l evaluaţi pe candidat bifând căsuţa ce reflectă nivelul abilităţilor de mai jos:
Maxim
Disponibilitatea de a fi corectat
Capacitatea de a lua decizii
Preocuparea pentru semeni
Capacitatea de a asculta
Dorinţa de a sluji
Stabilitate emoţională
Abilităţi de comunicare
Respectul faţă de autoritate
Capacitatea de a lucra în echipă
Dorinţa de a se dezvolta
Abilităţi de conducere
Încredere în sine
Spirit de iniţiativă
Capacitate intelectuală
Sârguinţă
Punctualitate
Capacităţi administrative

Peste
mediu

Mediu

Slab

Minim

4. Care dintre următoarele caracteristici îl(o)descriu cel mai bine pe candidat(ă)?
..... Matur
..... Entuziast
..... Sincer
..... Prea emoţional
..... Superficial.
Eventuale comentarii.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Este candidatul(a) implicat(ă) în slujirea creştină?
..... Profund implicat(ă)
..... Sporadic implicat(ă)
..... Neimplicat(ă)
6. Manifestă standarde morale înalte?
..... Da
..... Nu
Explicaţii............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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7. Care consideraţi că sunt motivaţiile cu care candidatul(a) intenţionează să urmeze cursurile
Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca?
..... Are o chemare spre slujirea creştină
..... Dorinţa de a răspândi Evanghelia
..... Simpla aprofundare a învăţăturii biblice
..... Pentru a fugi de o situatie neplăcută de acasă
..... Aventură
..... Dobândirea unei poziţii în biserica locală
..... Altele
8. Descrieţi pe scurt situaţia familială a candidatului(ei)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
9. Care consideraţi că ar fi punctele tari ale candidatului(ei)?
............................................................................................................................................................................
10. Care consideraţi că ar fi punctele slabe ale candidatului(ei)?
............................................................................................................................................................................
11. Sunteţi dispus să-l(o) susţineţi pe candidat(ă)? Cum?
..... în rugăciune
..... financiar
............................................................................................................................................................................
12. Îl(o) recomandaţi pe candidat(ă) pentru înscrierea la Colegiul Biblic „Ministerium” din ClujNapoca?
..... Da
..... Nu, (explicaţi)
..... Da, cu anumite rezerve (explicaţi)
Explicaţii............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Vă rugăm să semnaţi prezentul formular de evaluare, după ce l-aţi completat. Semnătura dvs. reprezintă şi
consimţământul privind confidenţialitatea evaluării. Vă rugăm să sigilaţi plicul în care veţi introduce
formularul completat, în vederea înaintării către secretariatul Colegiului Biblic „Ministerium” din ClujNapoca.
Din partea Consiliului director al Colegiului Biblic „Ministerium” din Cluj-Napoca, vă mulţumim şi vă
dorim binecuvântarea lui Dumnezeu!

Data .................................................

Semnătura ......................................
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