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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 PENTICOSTALĂ 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE (PENTICOSTALĂ) 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii TEOLOGIE PASTORALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Studiul Noului Testament 3 2.2. Cod disciplină TP2102 

2.3. Titularul activităţii de curs Ciprian-Flavius TERINTE 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ciprian-Flavius TERINTE 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 3 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 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutorat 4 

Examinări 4 

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 - Studiul NT 1, Studiul NT 2 

4.2. de competenţe 
- Limba greacă a NT 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.5 Elaborarea unor strategii misionare inovative, adaptate specificului inculturaţiei, 

prin utilizarea unor metodologii consacrate 

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

C3.4 Susţinerea doctrinei proprii, în raport critic-apologetic irenic cu alte învăţături şi 

ideologii 

Competenţe transversale CT1 Aplică strategii de muncă riguroase, eficiente şi responsabile, de punctualitate şi 

conştiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, 

religios-morale şi canonice ale Bisericii Penticostale din România; 

CT2 Aplică tehnici de muncă eficiente în echipe multidisciplinare, pe diverse paliere 

ierarhice, respectând principii de credinţă creștină penticostală; 

CT3 Formulează strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin 

actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea noilor tehnologii informatice şi prin 

utilizarea limbilor moderne. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea competențelor exegetice necesare analizei de texte nou-

testamentare din toate genurile literare prezente în canonul NT. 

7.2 Obiectivele specifice  Familiarizarea studentului cu o metodă de analiză exegetică 

specifică exegezei Noului Testament. 

 Familiarizarea studentului cu bibliografia de specialitate, în 

special cu instrumentarul exegetic al Noului Testament: Serii de 

comentarii biblice, dicționare biblice și exegetice, lexicoane biblice 

etc. 

 Deprinderea exercițiului de analiză exegetică a textelor nou-

testamentare aparținând diferitelor genuri literare prezente în 

canonul NT: narațiune, parabolă, discurs, epistolă, apocalipsă. 

 Formarea capacității de a sintetizaînvățătura unui text biblic, prin 

formularea ideii exegetice a textului respectiv. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Exegeza Noul Testament. Importanța disciplinei și 

metoda de lucru 

 Va fi definită disciplina exegezei Noului 

Testament, vor fi trasate obiectivele ei și va fi 

expusă metoda de studiu exegetic după care se va 

lucra ulterior. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. Analiza exegetică unui text narativ din evangheliile 

sinoptice: Matei 6.30-44 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text narativ din evangheliile sinoptice. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Analiza exegetică a unui text narativ ioaneic: Ioan 6.1-15 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text narativ din evangheliile sinoptice. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Analiza exegetică a unei parabole din evangheliile 

sinoptice: Luca 16.1-13 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unei 

parabole din evangheliile sinoptice. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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5. Analiza exegetică a unei parabole din evangheliile 

sinoptice: Luca 15.11-32 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unei 

parabole din evangheliile sinoptice 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

6. Analiza exegetică a unui discurs din evangheliile 

sinoptice: Matei 5.1-12 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

discurs din evangheliile sinoptice 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

7. Analiza exegetică a unui discurs din Evanghelia după 

Ioan: Ioan 15.1-17 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

discurs din Evanghelia după Ioan 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8. Analiza exegetică a unui text din epistolele pauline: 

Romani 8.1-17 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text doctrinar din epistolele pauline 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Analiza exegetică a unui text din epistolele pauline: 

Romani 8.31-39 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text exortativ din epistolele pauline 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

10. Analiza exegetică a unui text din epistolele pauline: 

Efeseni 5.22-33 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text din epistolele pauline ce conține o alegorie 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Analiza exegetică a unui text din epistolele sobornicești: 

Iacov 2.1-13 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text din Epistola lui Iacov 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Analiza exegetică a unui text din epistolele sobornicești: 

1Petru 1.1-9 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text din epistola 1Petru 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Analiza exegetică a unui text din Apocalipsa lui Ioan: 

Apoc 2.18-29 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text din Apocalipsa lui Ioan 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

14. Analiza exegetică a unui text din Apocalipsa lui Ioan: 

Apoc 13.1-10 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a unui 

text din Apocalipsa lui Ioan 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Prezentarea unor instrumente bibliografice din 

recuzita exegezei Noului Testament: lexicoane ale Noului 

Testament, dicționare biblice, comentarii, monografii.  

Dialog 1 oră fizică 

2. Analizarea interactivă a unui text narativ din 

evangheliile sinoptice: Matei 6.45-52 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

3. Analizarea interactivă a unui text narativ din 

Evanghelia după Ioan: Ioan 20.1-29 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

4. Analizarea interactivă a unei parabole din 

evangheliile sinoptice: Luca 18.1-8 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

5. Analizarea interactivă a unei parabole din 

evangheliile sinoptice: Luca 16.19-31 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 
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6. Analizarea interactică a unui discurs din evangheliile 

sinoptice: Matei 6.19-34 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

7. Analizarea interactivă a unui discurs din Evanghelia 

după Ioan: Ioan 15.26-16.15 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

8. Analizarea interactivă a unui text paulin doctrinar: 

Romani 8.18-30 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

9. Analizarea interactivă a unui text paulin exortativ: 

Rom 14.1-12 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

10. Analizarea interactivă a unui text paulin ce conține 

alegorie: 1Cor 12.12-31 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

11. Analizarea interactivă a unui text din epistolele 

sobornicești: Iacov 2.14-26 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

12. Analizarea interactivă a unui text din epistolele 

sobornicești: 1Petru 1.13-21 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

13. Analizarea interactivă a unui text din Apocalipsa lui 

Ioan: Apoc 2.12-17 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

14. Analizarea interactivă a unui text din Apocalipsa lui 

Ioan: Apoc 13.11-18 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

1. Blomberg, Craig L.; Markley, Jennifer Foutz, A Handbook of New Testament Exegesis, Grand Rapids, 

Baker Academics, 2010. 

2. Bock, Darrell L.; Fanning, Buist M. (eds.), Interpreting the New Testament Text. Introduction to the Art and 

Science of Exegesis, Wheaton, Crossway Books, 2006. 

3. Gorman, Michael J., Elements of Biblical Exegesis. A Basic Guide for Students and Ministers, Peabody, 

Hendrickson, 2001. 

4. Kuen, Alfred, Cum să interpretăm Biblia?, trad. Constantin Moisa, București, Stephanus, 2002. 

5. Terinte, Ciprian-Flavius, Epistola către coloseni – de la text la predică. Îndrumar exegetic și omiletic, 

București, Pleroma; Cluj Napoca, Rizoprint, 2016. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Analizează corect scrierile Noului Testament, pentru o predicare biblică fidelă exegetic și corectă doctrinar. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Evaluare periodică Teste de verificare - 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar - 100% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Efectuarea unei exegeze corecte a textelor biblice din evanghelii, epistole și Apocalipsa. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 


