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INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 
Instituţie acreditată  prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. 

Bucureşti, B-dul. Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, 

Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro;  www.itpbucuresti.ro 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5. Ciclul de studii MASTER 

1.6. Programul de studii BIBLIE ȘI SOCIETATE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Evanghelia și cultura 2.2. Cod disciplină M221 

2.3. Titularul activităţii de curs David HAN 

2.4. Titularul activităţii de seminar David HAN 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8 Regimul disciplinei 

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
42 din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutorat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Acest curs examinează interacţiunea complexă dintre Evanghelie şi cultură şi oferă 

câteva moduri diferite de a înţelege ”cultura” ca şi implicaţiile acesteia asupra 
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misiunii bisericii in lume. Punctul central al cursului il reprezintă o expunere şi 

elaborare a relaţiei complexe dintre Evanghelie şi cultură, provocările ca şi 

oportunităţile pe care această relaţie o reprezintă pentru misiunea bisericii. Nu în cele 

din urmă, cursul oferă o pledoarie pentru toţi creştinii şi pentru biserici de a rămâne 

credincioşi lui Isus Hristos în mijlocul culturii. 

La finalul acestui curs studentul trebuie să fie capabil să: 

- Să ofere un fundament teoritic şi teologic pentru înţelegerea şi evaluarea 

relaţiei complexe dintre Evanghelie şi cultura; 

- Să articuleze şi să ilustreze aspectele centrale pe care cultura le aduce in fata 

creştinilor; 

- Să echipeze studenţii cu acele unelte conceptuale necesare analizării 

dinamicii cultural. 

Competenţe transversale Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu 

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Exercitarea conducerii bisericeşti şi organizaţionale (para-bisericeşti) în 

acord cu principiile teologice ale Sfintelor Scripturi. 

7.2 Obiectivele specifice Studenţii vor fi în stare să perceapă Evanghelia ca şi adevăr public şi vor 

înţelege contribuţia acestui concept la elaborarea unei teologii publice 

Vor ştii să creeze o perspectivă creştină inovatoare în ceea ce priveşte 

provocarea şi formarea culturii 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Preliminarii: prezentarea subiectului Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Teorii ale culturii Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Tipologia lui Richard Niebuhr: Christ and Culture  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

H.I. Yoder: Hristos şi cultura, o critica la abordarea lui 

Niebuhr 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Ucenicia şi schimbarea culturală Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Evanghelia: prieten sau duşman al culturii Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Conflict cultural şi Evanghelia harului la Pavel Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Evanghelia ca adevar public Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamente biblice ale relaţiei dintre Evanghelie şi 

cultură 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Evanghelia, Cultura şi Puterea Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Cultura şi Libertatea creştină Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Rolul comunităţilor religioase în spera public Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Agenţi ai transformarii şi reconcilierii sociale Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Elementele unei teologii publice în contextul românesc Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Contextul evreiesc, elenist şi greco-roman în 

interpretarea dimensiunii socio-politice a învăţăturii 

bisericii primare 

Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Isus Hristos şi cultura: 5 tipologii – R. Neigbhur Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Isus Hristos şi cultura: o critică – J.H. Yoder Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Interpretarea politica şi sociologia cunoaşterii Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Semnificaţia politica a reconcilierii la Pavel Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Mitul violenţei răscumpărătoare Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

Distrugerea spiralei violenţei Dialog, evaluări, studiu de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Niebuhr, H.Richard, Christ and Culture  

Stassen & Yoder, Authentic Transformation 

Baconski , Teodor (1999). Ispita Binelui. Eseuri despre Urbanitatea Credinţei. Bucureşti: Anastasia. 
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Carp, Radu (2009). Religia în tranziţie. Ipostaze ale României creştine. Cluj-Napoca: Eikon.  

Carp, Radu (2009). Dumnezeu la Bruxelles. Religia în spaţiul public European. Cluj-Napoca: Eikon.  

Carp, Radu, Dacian Graţian Gal, Sorin Mureşan, Radu Preda (2008). În căutarea binelui comun. Pentru o viziune 

creştină a democraţiei româneşti. Cluj-Napoca: Eikon. 

Conovici, Iuliana (2009/2010). Ortodoxia în România post-comunistă. Reconstrucţia unei identităţi publice, 2 vols. 

Cluj-Napoca: Eikon. 

Constantineanu, Corneliu (2009). “Postmodernity, Religion and Human Flourishing.” În Alexandru Neagoe and 

Heleen Zorgdrager (editori). Postmodernity, Friend or Foe? Communicating the Gospel to Postmodern 

People: Theological and Practical Reflections from Central and Eastern Europe. Utrecht/Timisoara: Mirton. 

Constantineanu, Corneliu and Marcel V. Măcelaru, editori (2009). Bible, Culture, Society: Postgraduate 

Explorations. Osijek: Evanđeoski teološki fakultet. 

Leb, Ioan Vasile (2001). Biserica in Actiune. Cluj-Napoca: Limes. 

Neamţu, Mihail (2009). Elegii conservatoare. Reflecţii est-europene despre religie şi societate. Cluj-Napoca: Eikon. 

Nemoianu, Virgil (2002). Jocurile divinităţii. Gândirea Socială a Bisericii. Fundamente-documente-analize-

perspective. Sibiu: Deisis. 

Popescu, Dumitru (1998). Cristos, Biserica, Societatea. Bucureşti: Institutul Biblic şi de Misiune a BOR. 

Preda, Radu. „’Revenirea lui Dumnezeu’. Ambiguităţile unui diagnostic.” Studii Teologice 1/2009, pp. 103-125. 

Preda, Radu (2008). Semnele vremii. Lecturi social-teologice. Cluj-Napoca: Eikon. 

Von Schönborn, Christoph (2000). Oamenii, Biserica, Ţara. Creştinismul ca provocare socială. Bucureşti: 

Anastasia. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Exercitarea conducerii bisericeşti şi organizaţionale (para-bisericeşti) în acord cu principiile teologice ale Sfintelor 

Scripturi. 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Examen final Examen final - 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

referatului 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al referatului 

100 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul acordat referatului.  

B. Predarea la referatului până la finalul semestrului realizat corespunzător. 

  

 


