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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 Teologia slujirii pastorale 3 2.2. Cod disciplină TP4105 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu 4 2.6. Semestrul 7 2.7. Tipul de 

evaluare (E/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei 

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

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

Tutorat 16 

Examinări 30 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum TSP1,2 

4.2. de competenţe 
- 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă 

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

Competenţe profesionale C1.1. Identificarea şi utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, 

teoriilor şi paradigmelor misionare. 

C1.3. Aplicarea eficientă a metodelor şi tehnicilor misionare de bază, în scopul 

cultivării calităţilor misionarului. 

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 

-  Echiparea studentului în vederea îndeplinirii slujirii misionare și a 

responsabilităților pastorale în contextul contemporan. 

7.2 Obiectivele specifice - Dobândirea cunoștințelor teologice esențiale privitoare la slujirea misionară și 

evanghelistică. 

- Să stăpânească noțiunile fundamentale eclesiologice. 

- Să cunoască normele practicii penticostale cu privire la serviciile religioase, în 

diversitatea lor. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Noțiuni introductive de misionarism și evanghelism  Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Principiile biblice ale evanghelizarii Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Calificările întemeietorului de biserici (morale și de slujire) Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Bazele întemeierii unei biserici  Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Modelele întemeierii unei biserici Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Contextualizarea evangelistului Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Strategii în întemeierea unei biserici Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Viziune, strategie, obiective în noua biserică Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Organizarea noii biserici: doctrină, închinare, forme de 

conducere, funcționare, departamente 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Relația cu alte biserici Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Creșterea noii biserici Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Confruntarea post-modernismului  2 ore fizice 

Confruntarea neo-marxismului Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Confruntarea modelului emergent Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Confruntarea liberalismului Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Confruntarea crentului carismatic radical (teologia 

prosperității, word of faith etc) 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Implicațiile etice ale secularismului Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Migrația și efectele ei asupra familiilor Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Migrația internațională Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

8.2. Seminar   

Modele de deschidere a unor puncte de evanghelizare (cap 

de pod; social, geofgrafic, pastoral etc) 

Dialog, evaluări, studii de caz 6 ore fizice 

Planuri strategice pentru începerea unei biserici (tipuri de 

evanghelizare; organizarea evenimentelor; locații; resurse; 

echipe etc) 

Dialog, evaluări, studii de caz 6 ore fizice 

Evaluarea regională a României din perspectiva bisericilor 

penticostale 

Dialog, evaluări, studii de caz 4 ore fizice 

Raportul cu biserica-mamă Dialog, evaluări, studii de caz 4 ore fizice 
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Organizarea evenimentelor evanghelistice Dialog, evaluări, studii de caz 4 ore fizice 

Conectarea cu comunitatea locală Dialog, evaluări, studii de caz 4 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

J.D.Payne, Discipleship in Church Planting, Crossway Bible, 2011. 

Ed Stetzer, Planting Missionary Churches, Broadman&Holman Pub., Nashville, 2006. 

Daniel Vermeulen, The Process of Planting Churches, Gauteng. 

Jeremy Bouma, Understanding Emerging Church Theology, Theoklesia, Grand Rapids, 2012 

Andrei Dîrlău, Irina Bazon, Corectitudinea politică, o ideologie neo-marxistă, Reîntregirea, Alba Iulia, 2017 

Paul Boyle, Keith Halfacree, Exploring Contemporary Migration, Routledge, New York, 1998 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pregătirea studenților pentru slujirea prin întemeiera de noi biserici și confruntarea cu realitatea contemporană 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Examinare finală Examen 100% 

   

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţă:  

Aplicarea strategiilor misionare în întemeierea unei biserici. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 

 

    


