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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 MASTER 

1.6. Programul de studii BIBLIE ȘI SOCIETATE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Etica creștină și binele comun 2.2. Cod disciplină M213 

2.3. Titularul activităţii de curs Radu ȚÎRLE 

2.4. Titularul activităţii de seminar Radu ȚÎRLE 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 1 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 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutorat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 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  Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector  

5.2. de desfăşurarea a seminarului / laboratorului Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector  
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale La finalul acestui curs studentul trebuie să fie capabil să: 

- înţeleagă diversitatea orientărilor etice contemporane şi să poată argumenta în 

favoarea eticii creştine biblice 

- cunoască principiile moralei creştine desprinse din Biblie şi să aplice aceste 

principii în diferite aspecte ale vieţii, pentru a stabili valoarea morală a acestora. 

- înţeleagă diferenţele dintre morala creştină, bazată pe principii biblice absolute 

şi eterne, şi morala seculară, bazată pe principiile relative ale idealului moral 

contemporan. 

- identifice principiile morale desprinse din textul Vechiului Testament şi al 

Noului 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 

Instruirea studentului în particularitățile specifice contextului istoric, socio-politic, 

cultural şi religios specific contextului iudaic și greco-roman  

7.2 Obiectivele specifice Capacitatea de a se deprinde cu judecata morală cu privire la diferite omportamente 

păcătoase ale oamenilor 

Capacitatea să formuleze argumente morale împotriva imoralităţii specifice lumii 

contemporane. 

Capacitatea de a formula specificul moralei creştine penticostale în peisajul 

teologiei morale creştine 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Teologia morală: definiţie şi opţiuni etice Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Sisteme etice relativiste: Antinomianismul, situaţionismul 

şi generalismul 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Sisteme etice absolutiste - absolutismul formal  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Sisteme etice absolutiste: absolutismul conflictual Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Sisteme etice absolutiste: absolutismul gradat Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Sfânta Scriptură aplicată la viaţă: teologia morală a 

Decalogului şi Predica de pe munte – bază pentru etica 

creştină 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Porunca a I-a: Unicitatea lui Dumnezeu 

Porunca a II- a: Interzicerea idolatriei 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Porunca a III- a: Folosirea limbajului, integritatea şi 

blasfemia 

Porunca a IV- a: Etica muncii  şi Ziua de odihnă 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Porunca a V-a: Respectul faţă de părinţi  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Porunca a VI-a: forme de ucidere Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Avortul – perspectiva biblică asupra vieţii umane Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Eutanasia şi Infanticidul Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Transplantul de organe şi sinuciderea Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Probleme biomedicale Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Relaţii interconfesionale şi interreligioase: ecumenismul Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Relaţia dintre Biserică şi Stat Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Responsabilităţi în căminul creştin Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Emanciparea femeii Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 
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Creştinul şi politica Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Documentar pe problema avortului Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Mijloacele anticoncepţionale şi procreerea Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

1. Brie, Ioan, Teologie morală penticostală: Note de curs, Bucureşti, ITP, 2010; 

2. Geisler, Norman, Etica Creştină. Opţiuni şi consecinţe, Metanoia, Oradea, 2009; 

3. Carl F. H. Henry, Etica creştină personală, Cartea creştină, Oradea, 2004; 

4. Derek Pearce, Etica lucrătorului creştin, Ed. Life, Oradea, 1998; 

5. Peter Singer, Tratat de etică, Iași, Polirom. 2006. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pregătirea studenților pentru o înțelegere corectă a contextului specific iudaismului sec. I d.Hr. și lumii greco-

romane, care să ajute la o exegeză corectă a textelor biblice. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Examen final Examen final - 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

referatului 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al referatului 

100 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul acordat referatului.  

B. Predarea la referatului până la finalul semestrului realizat corespunzător. 

  

 

 

 

 


