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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 4 2.2. Cod disciplină TP2202 

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 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 

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 30 

Tutorat 5 

Examinări 4 

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 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 - 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă 
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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 necesare scrierii unor lucrări științifice de 

exegeză și teologie biblică a cărții Faptele Apostolilor. 

7.2 Obiectivele specifice  Familiarizarea studentului cu textul, teologia și cercetarea științifică 

a scrierii Faptele Apostolilor. 

 Deprinderea metodei de analiză exegetică istorico-gramaticală și 

retorică a textelor narative, respectiv a discursurilor din cartea 

Faptelor Apostolilor. 

 Dobândirea capacității de a sistematiza teologia unei scrieri biblice 

nou-testamentare, în urma analizării exegetice a textelor relevante. 

 Formarea competențelor necesare scrierii unei lucrări științifice de 

exegeză și teologie biblică. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Scrierea Faptele Apostolilor. Introducere, traduceri, 

comentarii și monografii 

 Studenții vor fi familiarizați cu cercetările 

întreprinse asupra cărții Faptele Apostolilor și 

cu bibliografia disponibilă. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. Analiza exegetică unui text narativ din Faptele 

Apostolilor: FA 1.1-11 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui text narativ din Faptele Apostolilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Analiza exegetică unui text narativ din Faptele 

Apostolilor: FA 2.1-13 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui text narativ din Faptele Apostolilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Analiza exegetică unui discurs din Faptele Apostolilor: 

FA 2.14-36 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui discurs din Faptele Apostolilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Analiza exegetică unui text narativ din Faptele 

Apostolilor: FA 3.1-11 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui text narativ din Faptele Apostolilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

6. Analiza exegetică unui text narativ din Faptele 

Apostolilor: FA 6.1-6 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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unui text narativ din Faptele Apostolilor. 

7. Analiza exegetică unui text narativ, ce conține discurs, 

din Faptele Apostolilor: FA 10.1-48 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui text narativ din Faptele Apostolilor, care 

conține un discurs. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8. Analiza exegetică unui discurs din Faptele Apostolilor: 

FA 13.16-41 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui discurs din Faptele Apostolilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Analiza exegetică unui text narativ din Faptele 

Apostolilor: FA 19.1-7 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui text narativ din Faptele Apostolilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

10. Analiza exegetică unui discurs din Faptele Apostolilor: 

FA 20.17-35 

 Va fi expus un model de analiză exegetică a 

unui discurs din Faptele Apostolilor. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Botezul cu Duhul Sfânt în cartea Faptele Apostolilor 

 Va fi expus un model de sistematizare a 

învățăturii unei scrieri biblice pe un anumit 

subiect, pentru articularea unei teologii biblice 

fidele exegetic și coerente. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Conducerea bisericească în scrierea Faptele 

Apostolilor 

 Va fi expus un model de sistematizare a 

învățăturii unei scrieri biblice pe un anumit 

subiect, pentru articularea unei teologii biblice 

fidele exegetic și coerente. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Hristologia discursurilor evanghelistice din Faptele 

Apostolilor 

 Va fi expus un model de sistematizare a 

învățăturii unei scrieri biblice pe un anumit 

subiect, pentru articularea unei teologii biblice 

fidele exegetic și coerente. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

14. Provocări ale slujitorului creștin în îndeplinirea 

misiunii sale, conform scrierii Faptele Apostolilor 

 Va fi expus un model de sistematizare a 

învățăturii unei scrieri biblice pe un subiect 

pastoral, în vederea alcătuirii unui discurs fidel 

învățăturii biblice, coerent structurat și relevant 

pentru publicul țintă. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Prezentarea unor instrumente bibliografice 

necesare studierii cărții Faptele Apostolilor: lexicoane 

ale Noului Testament, dicționare biblice, comentarii, 

monografii.  

Dialog 2 ore fizice 

2. Referat științific pe baza unui text narativ din 

Faptele Apostolilor: FA 1.12-26 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

3. Referat științific pe baza unui text narativ din 

Faptele Apostolilor: FA 2.37-47 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

4. Referat științific pe baza unui discurs din Faptele 

Apostolilor: FA 3.12-26 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

5. Referat științific pe baza unui text narativ din Dialog, evaluări 2 ore fizice 
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Faptele Apostolilor: FA 4.32-5.11 

6. Referat științific pe baza unui text narativ din 

Faptele Apostolilor: FA 6.7-15 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

7. Referat științific pe baza unui text narativ ce 

conține discurs, din cartea Faptele Apostolilor: FA 11.1-

18 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

8. Referat științific pe baza unui discurs din Faptele 

Apostolilor: FA 17.23-31 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

9. Referat științific pe baza unui text narativ din 

Faptele Apostolilor: FA 21.1-16 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

10. Referat științific pe baza unui discurs din Faptele 

Apostolilor: FA 26.1-29 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

11. Referat științific de teologie biblică: Călăuzirea 

Duhului Sfânt în scierea Faptele Apostolilor. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

12. Referat științific de teologie biblică: Idei teologice 

majore în cuvântările petrine din Faptele Apostolilor. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

13. Referat științific de teologie biblică: Idei teologice 

majore în cuvântările pauline din Faptele Apostolilor. 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

14. Referat științific de teologie biblic-pastorală: 

Reacții ale misionarilor creștini față de opoziția 

întâmpinată în câmpul slujirii creștine, în scierea 

Faptele Apostolilor 

Dialog, evaluări 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

1. Bock, Darrell, Acts (Baker Exegetical Commentary on the New Testament), Grand Rapids, Baker 

Academic, 2007. 

2. Fernando, Ajith, Acts (The NIV Application Commentary), Grand Rapids, Zondervan, 1998. 

3. Marshall, Howard I., Faptele Apostolilor, trad. Lăcrămioara Novac, Oradea, Scriptum, 2009. 

4. Rossé, Gérard, Faptele Apostolilor. Comentariu exegetic și teologic, trad. Pr. Dr. Silvestru-Robert Bălan, 

Iași, Sapientia, 2016. 

5. Terinte, Ciprian F., Conducerea bisericească în scrierile Noului Testament, Oradea, Casa Cărții, 2016. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Analizează exegetic o scriere nou-testamentară în vederea sistematizării teologiei acesteia și a alcătuirii unei 

lucrări de cercetare în domeniile  exegezei și teologiei biblice. 

 

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:  

Analizează exegetic scrierea Faptele Apostolilor în vederea sistematizării teologiei acesteia și a alcătuirii unei 

lucrări de cercetare în domeniile  exegezei și teologiei biblice. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    …………………… 


