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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 

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 de Teologie Penticostală Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teologie sistematică și dogmatică 

penticostală 2 

2.2. Cod disciplină TP 3203 

2.3. Titularul activităţii de curs Eugen T. JUGARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Eugen T. JUGARU 

2.5. Anul de studiu 3 2.6. Semestrul 6 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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

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 - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă și cu videoproiector  

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

Competenţe profesionale  C3.1 Precizarea şi utilizarea adecvată în comunicarea profesională a terminologiei 

specifice teologiei dogmatice 

C3.2 Înterpretarea dogmelor, învăţăturilor, conceptelor şi afirmaţiilor teologice, în 

context interconfesional interreligios și intercultural 

C3.3 Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea 

exprimării şi argumentării unor învăţături de bază ale cultului/Bisericii 

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

ideologii 

C3.5 Utilizarea resurselor doctrinare în acţiuni concrete de mărturisire şi popularizare 

a credinţei (la nivel fundamental) 

Reproducerea fidelă şi argumentată a definiţiilor doctrinare de bază 

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 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea corectă a teologiei și importanța acesteia în slujirea creștină  

Recunoașterea valorii și potențialului uman prin prisma antropologiei și a 

soteriologiei creștine 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoașterea învățăturii biblice despre crearea omului de către Dumnezeu 

 Învățarea diferitelor concepte privind structura ființei umane         

 Prezentarea și explicarea hamartologiei cu accent specific asupra   

 păcatului adamic 

 Înțelegerea rolului central al lui Iisus Hristos în planul lui Dumnezeu de   

 mântuire a omului 

 Capacitatea de sintetizare a conceptelor soteriologice și prezentarea   

 acestora într-o formă teologică accesibilă credincioșilor contemporani. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni generale de antropologie creștină. 

 Va fi prezentată motivația curentă pentru studiul 

antropologiei și va fi definit conceptul de 

antropologie. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

2. Originea omenirii conform relatării biblice 

 Vor fi prezentate diferite concepții privind originea 

omenirii: evoluționismul (deist , teist), 

creaționismul  (progresiv, fiat) precum și 

semnificația teologică a antropologiei. 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3. Reflectarea ființei divine în făptura omenească 

 Se va defini conceptul de chip al lui Dumnezeu din 

om și vor fi prezentate teoriile: structurală, 

relațională și funcțională  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Complexitatea ființei umane 

 Vor fi prezentate și argumentate cel tei teorii 

majore privind structura ființei umane: 

trihotomismul, dihotomismul și monismul.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Originea divină a sufletului 

 Vor fi prezentate teoriile majore privind originea 

sufletului: preexistenței, creației și teoria 

traducianistă 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

6. Hamartologia creștină - starea de păcat a omenirii 

 Va fi definit conceptul biblic de păcat precum și 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 
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dificultatea abordării acestui subiect. Se va 

identifica factorul fundamental al păcatului în 

teologia lui F. D. Schleiermacher, A Strong și M. 

Erickson   

7. Efectul păcatului asupra omului și asupra creației. 

 Se vor prezenta efectele păcatului asupra relație 

omului cu Dumnezeu, asupra persoanei care comite 

păcatul și asupra relației omului cu semenul său.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8. Noțiuni introductive de soteriologie 

 Va fi definit conceptul de soteriologie și vor fi 

prezentate cele două ramuri fundamentale ale 

soteriologiei: obiectivă, ce are în centru lucrarea lui 

Hristos, și soteriologia subiectivă care prezintă 

aplicarea lucrării mântuitoare la viața omului  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Oficiile lui Iisus Hristos 

   Se va evidenția originea învățăturii despre oficiile lui 

Hristos și se vor prezenta cele trei oficii hristologice: 

arhierească, regească și profetică  

Prelegere, discuții  2 ore fizice 

10. Ereziile hristologice 

 Vor fi prezentate ereziile hristologice din primele 

secole creștine: arianismul, apolinarianismul, 

nestorianismul și monofizismul 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

11. Semnificația și dimensiunile ispășirii prin jertfa lui Hristos 

 Va fi prezentat conceptul teologic de ispășire prin 

jertfă; vor fi prezentate și analizate următoarele 

concepții: socinianismul, teoria influenței morale, 

teoria guvernamentală, a răscumpărării și a 

satisfacerii onoarei lui Dumnezeu  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Calvinismul și arminianismul – două curente teologice 

majore. 

 Vor fi definite și prezentate cele două curente 

teologice cu accent asupra soteriologiei. Se vor 

accentua conceptele fundamentale ale 

calvinismului și arminianismului  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

13. Receptarea mântuirii realizate prin jertfa lui Hristos 

 Se vor prezenta aspectele subiective ale mântuirii 

(convertirea și regenerarea) precum și cele 

obiective (unirea cu Hristos, justificarea prin 

credință, adopția).  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

14. Sfințirea, perseverarea și glorificarea credinciosului. 

 Vor fi definiți termenii de sfințire. Perseverare și 

glorificare a creștinului pornindu-se de la etimologia 

termenilor urmând a se argumenta aceste realități 

soteriologice prin prisma dogmaticii creștine.  

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Darul vieții din perspectivă biblică - un răspuns etic la 

problema avortului. 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

2. Importanța, conținutul și împlinirea profețiilor 

mesianice 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

3. Taina întrupării lui Hristos în gândirea teologică Dialog, evaluări 1 oră fizică 

4. Prefigurarea jertfei lui Hristos prin jertfele vetero-

testamentare levitice 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

5. Conceptul de mântuire în gândirea teologilor reformați. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

6. Puterea și conținutul Evangheliei în schimbarea 

destinului oamenilor 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 
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7. Psalmii de pocăință – relevanța acestora pentru trăirea 

unei vieți evlavioase 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8. Efecte ale păcatului asupra relațiilor dintre oameni în 

perioada contemporană 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

9. Conceptul teologic de robie spirituală Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

10. Păcatul orginar – repercusiunile păcatului din Eden 

asupra omenirii 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

11. Oficiile lui Hristos în teologia lui M. Luther și J. Calvin Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

12. Etapele umilirii lui Hristos: prezentare și argumentare 

biblică 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

13. Etapele înălțării lui Hristos: prezentare și efect asupra 

creștinilor 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

14. Rolul Duhului Sfânt în sfințirea vieții creștinului Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

1. Jugaru, Eugen, Teologie sistematică și dogmatică penticostală: Note curs, București, ITP, 2014; 

2. Sproul R.C., Nichols St., Moștenirea lui Luther, Oradea, Scriptum, 2017; 

3. MacArthur John, Evanghelia după Pavel, Oradea, Scriptum, 2017; 

4. Calvin, Jean, Învăţătura Religiei Creştine, Vol. II, trad. Elena Jorj, Daniel Tomuleţ, Oradea, Cartea creştină, 

2003; 

5. Erickson, Millard. Teologie Creştină. Vol. II, trad. Elena Jorj Oradea, Cartea creştină, 1998; 

6. Grudem, Wayne, Teologie Sistematică, partea a 4-a și a 5-a, trad. Dinu Moga, Oradea, Editura Făclia, 2004; 

7. Henry, F. H. Carl, Dumnezeu Revelaţie şi Autoritate, trad. Agnes Dragomir, Vol. II, III, Oradea, Cartea 

creştină, 1994; 

8. Holland, Tom, Contururi ale Teologiei Pauline,  trad. Dorin Pantea, Oradea, Editura Făclia, 2007; 

9. McGrath, Alister, Doctrina Justificării, trad. Corneliu C. Simuţ, Cluj-Napoca, Logos, 2006; 

10. Paker, J. I. & Oden C. Thomas, O Singură Credinţă, trad. Cristian Sălăjan, Oradea, Casa cărţii, 2009; 

11. Pelikan, Jaroslav, Tradiția creștină, vol. II, trad. Nicolai Buga, Iași, Polirom, 2005; 

12. _____________, Tradiția creștină, vol. III, trad. Silvia Palade, Iași, Polirom, 2006; 

13. Stott, R., John, Crucea lui Hristos, trad. Tipei F. John, Wheaton, Societatea Misionară Română, 1992; 

 

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 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen la sfârșitul 

semestrului 

75% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar - 25% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Cunoaşte şi aplică corect noțiunile teoretice de teologie sistematică și dogmatică ale Bisericii Creștine 

Penticostaledin România. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    …………………… 

 


