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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 BUCUREȘTI 

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 4 2.2. Cod disciplină TP2201 

2.3. Titularul activităţii de curs Silviu TATU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Silviu TATU 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 4 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 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
56 din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu în cursul semestrului 36 

Studiu în sesiunea de examene 30 

Tutorat -- 

Examinări 3 

Alte activităţi -- 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Studiul VT II 

4.2. de competenţe 
- 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2.2 Adaptarea tipurilor, stilurilor şi modalităţilor discursive în contexte diferite  

C2.4 Analiza critică a discursului şi enunţarea exegezei şi hermeneuticii corecte 

C2.6 Alcătuirea unui discurs după un plan dinainte stabilit, incluzând adevăruri 

revelate în textele sacre 

C3.3 Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea 

exprimării şi argumentării unor învăţături de bază ale cultului/Bisericii 

Competenţe transversale CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară (intra și 

extra teologic), pe diverse paliere ierahice, respectând principii de credinţă 

religioasă 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Instruirea studentului în particularitățile textelor profetice. 

7.2 Obiectivele specifice  Recunoașterea tipologiei activităţii profeţilor israeliţi în contextul mişcării 

profetice a Orientului Apropiat al Antichităţii. 

 Identificarea discursului profetic şi să facă distincţia dintre acesta și alte tipuri de 

discurs. 

 Cunoașterea formelor literare preferate de profeţii Israelului antic. 

 Recunoașterea structurilor paralelismului cu variantele ei uzitate pentru 

incorporarea mesajului profetic. 

 Recunoașterea tipurilor şi funcţiilor tropilor uzitaţi în exprimarea profetică. 

 Identificarea formulelor logice preferate de profeţii biblici în exprimarea 

oraculară. 

 Prelucrarea unui text profetic din perspectiva teoriei însuşite. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Scurt istoric al mișcării profetice israelite. Atribuțiile profetului iahvist. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Discursul predictiv. Secvenţa verbală predictivă.  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Formule oraculare şi tipologie oraculară.  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Manuscrise şi versiuni moderne ale cărţilor profetice.  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Divinația și oniromanția. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Extatismul, taumaturgia și acțiunile dramatice. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Paralelismul ideilor.  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Elemente de coeziune a discursului. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Schimbarea persoanei în discursul profetic. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Limbajul figurativ (I). Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Limbajul figurativ (II). Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Profilul profeţiei. Cartografierea textului.  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Extragerea mesajului central. Teme ale teologiei lui Amos. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Teme teologice ale profeților secolului VII î.H. Intratextualitate, 

intertextualitate, relaţia cu NT, contemporaneizarea mesajului. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Chemarea profetului. Comentariu la Amos 1:1-2. Dialog, evaluări 2 ore fizice 
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Izolarea unităţilor oraculare cu referinţă la elementele disjunctive din 

text; identificarea formelor literare utilizate. Comentariu la Amos 1:3-8. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Studiul comparativ al textului în diverse versiuni. Comentariu la Amos 

1:9-14. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Interliniarul ebraic-român. Comentariu la Amos 1:15-2:3. Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Fragmentarea textului pe linii poetice. Comentariu la Amos 2:4-5. Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Fragmentarea textului pe linii poetice. Comentariu la Amos 2:6-16. Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Figuri artistice (I). Comentariu la Amos 3:1-15. Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Figuri artistice (II). Comentariu la Amos 4:1-13. Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Evidenţierea structurilor retorice folosite de autor. Comentariu la Amos 

5:1-17. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Evidenţierea structurilor retorice folosite de autor. Comentariu la Amos 

5:18-27. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Cartografierea pragmatică - aranjarea textului pe linii, versuri şi strofe. 

Comentariu la Amos 6:1-14. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Cartografierea pragmatică - aranjarea textului pe linii, versuri şi strofe. 

Comentariu la Amos 7:1-8:3. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Identificarea mesajului central al pericopei. Comentariu la Amos 8:4-14. Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Identificarea mesajului central al pericopei. Comentariu la Amos 9:1-15. Dialog, evaluări 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Green, Joel B., 1984, How to Read Prophecy, InterVarsity, Leicester. 

Heschel, Abraham J., 1962, The Prophets, Harper and Row, New York. 

Tatu, Silviu, 2014, Profetismul israelit în documentele biblice: între fals şi autentic, ediţia a 3-a, TexaRom LLC 

(ebook). 

______, 2010, Când leul rage: comentariu la cartea profetului Amos, ediția a 2-a, Scriptum, Oradea/ Pleroma, 

București (Manual). 

Watson, Wilfred G.E., 1984, Classical Hebrew Poetry: A Guide to Its Techniques, Academic, Sheffield. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pregătirea studenților pentru abordarea textelor biblice de tip profetic în vederea pregătirii mesajelor omiletice și a 

extragerii principiilor de viață. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 60% 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluarea intrasemestrială Examen scris 40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

Cunoaşte şi aplică corect metodele de interpretare a textelor profetice. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

……………..………….  ……………..………….               …………………………. 
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Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    …………………… 

 


