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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ
TEOLOGIE
Licență
TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

2.2. Cod disciplină
Teologie sistematică și dogmatică
TI 4111
penticostală 3
2.3. Titularul activităţii de curs
Eugen T. JUGARU
2.4. Titularul activităţii de seminar
Eugen T. JUGARU
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
4
7
E
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op –
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
săptămâna
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

O

2
28
ore

10
20
30
5
4
-

69
56
125
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
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Sală dotată cu tablă și cu videoproiector
Sală dotată cu tablă și cu videoproiector

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
Înțelegerea importanței teologiei sistematice și a doctrinelor biblice pentru
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Competenţe transversale

pregătirea în vederea slujirii pastorale
Dezvoltarea capacității de sintetizare a conceptelor eclesiologice și a
perspectivelor eshatologice.
Atitudinea responsabilă faţă de domeniul didactic-ştiinţific, de cel al slujirii
bisericești.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea corectă a doctrinei eclesiologice și a eshatologiei creștine
pentru slujirea pastorală
Recunoașterea valorii bisericii creștine, a tradiției acesteia prin prisma
învățăturii biblice și a teologiei în general
7.2 Obiectivele specifice
Cunoașterea învățăturii biblice despre conducerea bisericească și
însușirea teoretică a diferitelor perspective întâlnite în prezent.
Înțelegerea importanței euharistiei și a botezului în apă.
Prezentarea și însușirea perspectivelor eshatologic.e
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Definirea eclesiologiei. Perspectiva teologului E.
Brunner asupra bisericii
 Va fi prezentată biserica drept părtășie a
credincioșilor care-L mărturisește pe
Hristos, părtășie realizată prin Duhul Sfânt.
Definiția lui Brunner asupra bisericii ca trup
al lui Hristos
2. Prezentarea conceptului de biserică în diferite
perioade istorice
 Va fi prezentat conceptul de biserică în
perioada patristică, medievală și în perioada
Reformei.
3. Organizarea bisericii
 Se va defini conceptul de biserică și vor fi
accentuate aspecte comune ce caracterizează
biserica precum: standardul doctrinar, ziua
de
închinare,
ordinarea
slujitorilor,
disciplina bisericească și implicații sociale
4. Biserica zugrăvită prin limbajul teologic paulin
 Vor fi prezentate și analizate metaforele
pauline asupra bisericii precum: familia
duhovnicească, mireasa și trupul lui Hristos,
Templul lui Dumnezeu.
5. Tipuri de conducere bisericească
 Vor fi prezentate și analizate tipurile de
conducere episcopală, presbiteriană și
congregațională
6. Rolul și importanța actelor de cult în economia
bisericii
 Vor fi definite actele de cult și se va face o
scurtă prezentare a acestora.
7. Slujbele bisericești și rolul acestora conform textului
biblic Efeseni 4:11-16
 Vor fi prezentate slujbele bisericești de
apostol, proroc, evanghelist, păstor și
învățător.
8. Euharistia și botezul în apă în istoria creștinismului.
 Se va prezenta euharistia și botezul în apă
ca acte de Cult instituite de Hristos și
practicate în istoria bisericii creștine de la
înființarea acesteia și până în prezent. Se va

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice
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accentua importanța actelor de cult în viața
duhovnicească a bisericii
9. Noțiuni introductive de eshatologie.

Va fi definită eshatologia ca doctrină sau
învățătură a lucrurilor de pe urmă. Se va
explica
sensul
termenului
teologic
eshatos/eshator.
10. Conceptul teologic de moarte
 Se va face o prezentare a termenului de
moarte sub prisma conceptului de
„despărțire”. Vor fi prezentate succint
conceptele de moarte fizică, spirituală și
veșnică
11. Perspective dogmatice asupra stării intermediare
 Se va defini starea intermediară ca acea
stare în care se află sufletele între moartea
fizică ți înviere. Se va face o prezentare și o
analiză asupra conceptului de pugatoriu
specific teologiei catolice
12. Parusia lui Hristos din perspectiva învățăturii biblice
 Se va defini conceptul de parusie ca Cea de
a doua Venire a lui Hristos. Se vor analiza
textele biblice si semnele eshatologice
prevestitoare din cuvântările lui Iisus
Hristos și din învățătura Apostolului Pavel
13. Viața veșnică în evangheliile sinoptice și în
epistolele pauline
 Se vor prezenta perspectivele biblice ale
vieții veșnice precum și implicațiile de ordin
social și etic ale acestor perspective.
14. Concluzii finale și recapitulare
 Vor fi recapitulate conceptele de
eclesiologie și eshatologie.
8.2. Seminar
1. Biserica lui Hristos: locală și universală,
pământească și veșnică
2. Disciplina și disciplinarea bisericească:
necesitate și argumentație biblică
3. Autoritatea Sfintelor Scripturi și rolul îndrumării
spirituale în viața bisericii
4. Scopurile bisericii: închinarea, ucenicizarea,
evanghelizarea și implicarea socială
5. O perspectivă teologică asupra conceptelor de
Biserică și de Împărăție a lui Dumnezeu
6. Rolul și importanța postului și a rugăciunii în
viața comunitară a bisericii
7. Importanța botezului creștin – o perspectivă
biblică și teologică
8. Importanța euharistiei pentru viața
duhovnicească a credincioșilor
9. Conceptul de autoritate în biserica creștină
10. Concepte mileniste: amilenismul, premilenismul
și postmilenismul
11. Concepte tribulaționiste: pretribulaționismul,
midtribulaționismul și posttribulaționismul
12. Evenimente eshatologice premergătoare Parusiei

Prelegere, discuții

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de

2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
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13. Învățătura despre înviere din perspectivă biblică.

caz
Dialog, evaluări, studii de
caz
Dialog, evaluări, studii de
caz

2 ore fizice

14. Conceptul teologic de viață veșnică, de rai, iad
2 ore fizice
și răsplătire veșnică
8.3. Bibliografie
Jugaru Eugen, Teologie sistematică și dogmatică penticostală: Note curs, București, ITP, 2015;
Barth, Karl, Dogmatica bisericii, trad. Ovidiu Cristian Negu, București, Herald, 2008;
Calvin, Jean, Învăţătura Religiei Creştine, Vol. II, trad. Elena Jorj, Daniel Tomuleţ, Oradea, Cartea creştină,
2003:
Chafer, L., Sperry, Walvoord, F., John, Doctrine biblice majore, trad. Olimpiu Cosma, Făgăraș, Agape, 2007;
Erickson, Millard. Teologie Creştină. Vol. II, trad. Elena Jorj Oradea, Cartea creştină, 1998;
Grudem, Wayne, Teologie Sistematică, partea a 6-a și a 7-a, trad. Dinu Moga, Oradea, Editura Făclia, 2004;
Harnack, Von, Adolf, Istoria Dogmei, trad. Walter Fotescu, București, Herald, 2007;
Henry, F. H. Carl, Dumnezeu Revelaţie şi Autoritate, trad. Agnes Dragomir, Vol. V – VI, Oradea, Cartea
creştină, 1994;
Pelikan Jaroslav, Credo, trad. Mihai-Silviu Chirilă, Iași, Polirom, 2010;
Pelikan, Jaroslav, Tradiția creștină, vol. IV, trad. Silvia Palade, Mihai-Silviu Chirilă, Iași, Polirom, 2006;
_____________, Tradiția creștină, vol. V, trad. Mihai-Silviu Chirilă, Iași, Polirom, 2008;
Paker, J. I. & Oden C. Thomas, O Singură Credinţă, trad. Cristian Sălăjan, Oradea, Casa Cărţii, 2009.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoaşte şi aplică corect noțiunile de teologie sistematică și de dogmatică penticostală în slujirea bisericească
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare finală

Examen la sfârșitul
semestrului
-

10.3 Pondere din nota
finală
70%

Verificare pe parcurs
Activitate la seminar
30%
10.6 Standard minim de performanţă:
Cunoaşte şi aplică corect noțiunile teoretice de teologie sistematică și dogmatică ale Bisericii Creștine
Penticostaledin România.
10.5 Seminar/laborator

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

…………………….
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