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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 Teologia și politica din perspectivă 

penticostală 

2.2. Cod disciplină M115 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

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) 

Op 

 

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 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

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

Tutorat 5 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 138 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3.10 Numărul de credite 6 

 

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  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Obiectivul major al cursului este să îi familiarizeze pe studenţi un o interpretare a 
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textelor Pauline care scoate în evidenţă dimensiunea social şi politică a teologiei 

Pauline. După terminarea cursului studenţii vor fi in stare: să analizeze elementele 

majore ale contextului social şi politic al primului secol; să articuleze relaţia dintre 

religie şi politică în primul secol; să înţeleagă importanţa teologiei creaţiei şi a 

domniei lui Hristos asupra realităţii pentru o teologie politică adecvată; să 

recunoască şi să analizeze dimensiunea politică în textele Pauline.  

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 privința relației dintre Biserică și societate, din perspectivă, 

biblică, istorică și misiologică. 

7.2 Obiectivele specifice Studentul va şti să articuleze o viziune comprehensivă, biblică asupra relaţiei 

complexe şi dinamice dintre religie şi politică, dintre creştin şi autorităţi, urmărind, 

de asemenea, o perspectivă holistică relaţiei dintre Biblie, biserică şi societate. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere: definiţii, terminologie, parametrii 

problematicii propuse 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Contextul general  de interpretare a învăţăturii socio-

politice în scrierile pauline 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Hristos şi ”Puterile” – O perspectivă paulină asupra 

structurilor politice (H. Berkhof) 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Hristos ca Domn al întregii realităţi – o teologie a creaţiei, 

căderii şi răscumpărarii 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Contextul politic al lucrării, misiunii şi scrierilor pauline Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Evoluţii recente în studiile pauline: dimensiunea politică  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Religia şi politica în lumea mediteraneană a primului secol Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Cultul împăratului roman Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Preocupările misionare ale lui Pavel în cadrul ideologiei 

imperiale romane 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Pax Romana and the Peace of Jesus Christ K. Wengst Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Mitul violenţei răscumpărătoare şi distrugerea spiralei 

violenţei 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Romani 13 – studiu de caz asupra relaţiei creştinului cu 

autorităţile 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Biblie, biserică, societate  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Fundamente biblice pentru o teologie pentru domeniul 

public 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Introducere: definiţii, terminologie, necesitatea unei 

abordări comprehensive/holistice asupra problematicii 

propuse 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

De la creaţie la noua creaţie - cadrul general de interpretare 

a învățăturii socio-politice a bisericii penticostale 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Isus Hristos: Domn al întregii realităţi – fundamentul 

dimensiunii politice a Evangheliei 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Indicativ şi imperativ în scrierile pauline Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Dimensiunea religioasă a convingerilor creştine: Factorii 

politici şi formarea convingerilor 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Biserică, societate şi limite: ambivalenţă şi relaţii dialectice 

cu lumea 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

Evoluţii recente în teologia penticostală: dimensiunea Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 
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politică 

8.3.  Bibliografie 

Horsley, Richard A. Editor. Paul and Empire: Religion and Power in Roman Imperial Society. Harrisburg: Trinity 

Press International, 1997. 

________. Editor. Paul and Politics: Ekklesia, Israel, Imperium, Interpretation.Harrisburg: Trinity Press 

International, 2000. 

Constantineanu, Corneliu.  Semnificaţia socială a conceptului de reconciliere în teologia Apostolului Pavel, cu 

referire specifică la contextul românesc (U. Leeds, 2006) 

______, „Reconciliation as a Missiological Category for Social Engagement: a Pauline Perspectives from Romans 

12:9-21,” în Rollin G. Grams, I. Howard Marshall, Peter F. Penner and Robin L. Routledge (editori), Bible and 

Mission, Editura Neufeld Verlag, Schwarzenfeld, 2008, pp. 134-161. 

Ica, Ioan jr. and Germano Marani. Gandirea Social a Bisericii. Fundamente-documente-analize-perspective. Sibiu: 

Deisis, 2002.  

Leb, Ioan Vasile. Biserica in Actiune. Editura Limes, Cluj-Napoca, 2001. 

Carp, Radu (2009). Dumnezeu la Bruxelles. Religia în spaţiul public European. Cluj-Napoca: Eikon.  

Carp, Radu, Dacian Graţian Gal, Sorin Mureşan, Radu Preda (2008). În căutarea binelui comun. Pentru o viziune 

creştină a democraţiei româneşti. Cluj-Napoca: Eikon. 

Longeneker, R. N. ed.  The Road from Damascus.  The Impact of Paul’s Conversion on His Life, Thought, and 

Ministry.  Grand Rapids: Eerdmans, 1997. 

Dunn, James. The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids: Eerdmans, 1998. 

 

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 relației dintre Biserică și societate, din perspecitvă biblică, 

istorică și misiologică. 

 

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 50% 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

referatului 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al referatului 

50% 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul examenului final.  

B. Predarea şi prezentarea temei de seminar până la încheierea semestrului. 

C. Predarea la termen a proiectului realizat corespunzător. 

  

 

 


