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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 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE  

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ  

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Studiul Vechiului Testament 2 2.2. Cod disciplină TP1201 

2.3. Titularul activităţii de curs Marcel V. MĂCELARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Marcel V. MĂCELARU 

2.5. Anul de studiu 1 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 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutorat 2 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum SVT1 

4.2. de competenţe 
- 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu proiector  
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5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu proiector și tablă 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  Cunoaşterea şi înţelegerea informaţiilor privitoare la cărţile 

veterotestamentare studiate: autor, împrejurările scrierii, scopul, destinatarii, 

autenticitatea şi integritatea fiecărei cărţi.  

 Capacitatea de adaptare a noţiunilor dobândite la studiul teologic, în general, 

şi în vederea conturării teologiei exegetice şi biblice a Vechiului Testament.  

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 Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind 

conținutul Vechiului Testament și metodologia folosirii acestuia în Biserica 

Penticostală şi capacitatea studenţilor de a transmite convingeri cu privire 

la înțelesul textului veterotestamentar în general. 

7.2 Obiectivele specifice - cunoaște conţinutul cărţilor Vechiului Testament şi a problematicilor 

ridicate de interpretarea textului precum paternitatea, datarea sau arta 

compoziţională.  

- deţine informaţii cu privire la istoria canonului şi a textului Vechiului 

Testament, studiindu-se la modul general cadrul cultural şi istoric al 

scrierii, respectiv al apariţiei fiecărei cărţi;  

- cunoaște problemele de critică  a formei, a sursei şi de redactare) ale 

Vechiului Testament  

- cunoaște informaţiile cu privire la: autor, împrejurările scrierii, scopul, 

destinatarii, autenticitatea şi integritatea fiecărei cărţi cercetate.  

- cunoaște caracteristicile teologice specifice fiecărei cărţi, ca bază pentru 

studiul teologiei biblice şi exegetice a Vechiului Testament.  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducerea cursului. Cărțile poetice: Iov 

 Va fi prezentat cursul şi bibliografia generală, 

cerinţele generale şi specifice ale disciplinei, 

obiectivele finale şi competenţele specifice, 

metoda de studiu şi de evaluare finală. Se 

discută noțiuni introductive despre cartea Iov. 

 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. Cărțile poetice: Psalmii 

 Se discută noțiuni introductive despre cartea 

Psalmilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Cărțile poetice: Proverbe 

 Se discută noțiuni introductive despre cartea 

Proverbelor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Cărțile poetice: Eclesiastul 

 Se discută noțiuni introductive despre cartea 

Eclesiastul. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Cărțile poetice: Cântarea Cântărilor, Plângerile lui 

Ieremia 

 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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Căntarea Cântărilor și Plângerile lui Ieremia. 

6. Cărțile profetice: Iona, Amos 

 Se discută noțiuni introductive despre cățile 

Iona și Amos. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

7. Cărțile profetice: Osea, Mica 

 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 

Osea și Mica. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8. Cărțile profetice: Isaia 

 Se discută noțiuni introductive despre cartea 

Isaia. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Cărțile profetice: Isaia 

 Se discută noțiuni introductive despre cartea 

Ieremia. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

10. Cărțile profetice: Țefania, Naum 

 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 

Țefania și Naum. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Cărțile profetice: Habacuc, Daniel 

 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 

Habacuc și Daniel. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Cărțile profetice: Ezechiel, Obadia 

 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 

Ezechiel și Obadia. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Cărțile profetice: Hagai, Ioel 

 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 

Hagai și Ioel. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

14. Cărțile profetice: Zaharia, Maleahi. Interpretarea și 

predicarea cărților poetice și a cărților profetice. 

 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 

Zaharia și Maelahi. 

 Se discută câteva noțiuni introductive de 

interpretare a poeziei și profețiilor 

veterotestamentare. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Regalitatea lui Dumnezeu în viziunea autorilor 

Psalmilor. 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

2. Mesianismul în cartea Psalmilor.  Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

3. Conceptul de înțelepciune în cartea Proverbelor. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

4. Frica de Dumnezeu în literatua de înțelpciune. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

5. Gândirea socială a profetului Amos.  Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

6. Legământul în profeția lui Osea. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

7. Robul Domnului în profeția lui Isaia. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8. Mesianismul cărții Isaia. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

9. Noul legămănt în profeția lui Ieremia. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

10. Teologia morală a profetului Țefania. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

11. Conceptul de teodicee în Iov și la profetul 

Habacuc. 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

12. Eshatologia profetului Daniel. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

13. Alegerea divină a lui Israel în viziunea profeților. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

14. Rămășița lui Israel în viziunea profețiilor 

veterotestamentare. 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

1. Johnson, Philip, Introducere  n  iblie, Oradea, Făclia, 2009. 

2. Kaiser,Walter, Documentele care stau la baza Vechiului Testament, Cluj-Napoca, Logos, 2009.  
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3. Kaiser,Walter, Spre redescoperirea Vechiului Testament, Oradea, Făclia, 2012. 

4. Lawrence, Paul,  tlas de istorie biblică, Oradea, Casa Cărţii, 2007. 

5. Longman, Tremper, Interpretarea Vechiului Testament, Cluj-Napoca, Logos, 2010.  

6. Prelipceanu, Vladimir, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna şi Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, 

Cluj, Renaşterea, 2006. 

7. Schultz, Samuel,  ălătorie prin Vechiul Testament, Cluj-Napoca, Logos, 1998. 

8. Semen, Petre,   tept nd   ntuirea  Iaşi, Ed. MMB, 2000. 

9. Tatu, Silviu. Introducere la studiul  echiului  esta ent  cărţile poetice și cărţile profetice. Curs litografiat. 

2009.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 unoa te conținutul  echiului  esta ent  i folosește cu discernă  nt  i corect infor ații acumulate din isagogia 

Vechiului Testament 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Susținerea unui exa en 

grilă  

80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Cunoaşte noțiuni introductive despre cărțile istorice veterotestamentare. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

……………..………….  ……………..………….               …………………………. 

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 

 


