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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 Istorie biblică I 2.2. Cod disciplină TP1103 

2.3. Titularul activităţii de curs Vasile Romulus GANEA 

2.4. Titularul activităţii de seminar Vasile Romulus GANEA 

2.5. Anul de studiu 1 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 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutorat - 

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 - 

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 
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6. Competenţe specifice acumulate 

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

C5.1 Descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice 

teologiei istorice şi istoriei religiilor 

C5.2 Interpretarea realităţilor istorice prin valorificarea cercetărilor fundamentale în 

domeniu 

C5.3 Aplicarea principiului interpretării corecte a fenomenului istoric prin raportare 

justă la modul lui de influenţă asupra prezentului 

C5.4 Evaluarea corectă, critică, a datelor istorice şi capacitatea de a sesiza dinamica 

evenimentelor 

Competenţe transversale CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de 

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

doctrinare, religios-morale şi canonice ale Bisericii Penticostale din România. 

 

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 Vechiului Testament, în urma căruia va: 

-  dobândi o imagine de ansamblu a contextului istoric, socio-politic, cultural şi 

religios specific Vechiului Testament; 

- Va dobândi o imagine de ansamblu a contextului istoric, socio-politic, cultural, 

religios şi filosofic specific cărţilor anaghinoscomena şi Noului Testament; 

- Va cunoaște cronologia biblică; 

- Va cunoaște geografia biblică; 

- Va deține cunoştinţe introductive de arheologie pe care să le aplice la Sfânta 

Scriptură. 

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea şi înţelegerea fundalului istoric, socio-politic, cultural, religios şi 

filosofic specific Sfintelor Scripturi şi cărţilor anaghinoscomena.  

- Capacitatea de a selecta, interpreta şi utiliza în mod critic sursele istoriografice şi 

literare extrabiblice necesare unei înţelegeri corecte a Sfintelor Scripturi. 

- Capacitatea de a integra din punct de vedere temporal, spaţial şi ideologic 

evenimentele descrise în  

- Capacitatea de adaptare şi aplicare a noţiunilor dobândite la studiul introductiv şi 

exegetic al Sfintei Scripturi, aşa încât să se realizeze o contextualizare corectă a 

pasajelor scripturale.  

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Istoria, istoriografia şi Biblia Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Elemente de arheologie biblică. Biblia, arheologia şi 

interpretarea 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Elemente de cronologie biblică (vechitestamentară) Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Geografia Ţării Sfinte şi a Orientului apropiat Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Lumea în care a apărut Israelul. Epoca patriarhilor Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Robia egipteană. Exodul şi colonizarea Canaanului Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Legământul şi religia Israelului antic.  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Judecătorii. De la o confederaţie tribală la un stat unitar sub 

conducerea regilor 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Monarhia israelită unită Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Monarhia divizată. Regatul de Nord Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Monarhia divizată. Regatul de Sud Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Exilul evreilor în Asiria Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Exilul evreilor în Babilonia Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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Comunitatea lui Israel la sfârşitul secolului VI î.Hr. şi în 

secolul V î.Hr. Reîntoarcerea evreilor în Ţara Sfântă 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Familia în Israelul antic Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Instituţii civile în Israelul antic (seminarul I) Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Instituţii civile în Israelul antic (seminarul II) Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Instituţii militare în Israelul antic Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Instituţii religioase în Israelul antic (seminarul I) Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Instituţii religioase în Israelul antic (seminarul II) Dialog, evaluări 2 ore fizice 

Teologia exilului Dialog, evaluări 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Ganea, Romulus Vasile, Istorie biblică: Note curs, Bucureşti, ITP, 2009. 

Hoffmeier, James K., Arheologia Bibliei, Oradea, Casa Cărţii, 2009. 

Lawrence, Paul, Atlas de istorie biblică, Oradea, Casa cărţii, 2007. 

Bright, John, History of Israel, Philadelphia, Westminster Press, 1981. 

Provan, Iain V. Philips Long şi Tremper Longman III, A Biblical History of Israel, Louisville, Westminster 

John Knox Press, 2003. 

De Vaux, Roland, Ancient Israel. Its Life and Institutions, London, Darton, 1986. 

 

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 Scripturilor Vechiului și Noului Testament, 

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 Verificări pe parcurs 2 examene scrise 70 % 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

temelor de seminar 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al temelor de seminar 

30 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Cunoaşte și folosește în mod corect particularitățile specifice contextului istoric, socio-politic, cultural şi religios 

specific Vechiului Testament. 

B. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul testelor periodice. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 

    

 


