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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 Biserica, Biblia și societatea 2.2. Cod disciplină M216 

2.3. Titularul activităţii de curs Ciprian-Flavius TERINTE 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ciprian-Flavius TERINTE 

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) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

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

28 28 din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutorat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 92 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 120 

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 / 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: 

- înțeleagă – biblic și teologic - rolurile fundamentale pe care Biserica le deține în 

relația ei cu societatea; 

- cunoască viziunea și principiile biblice ce guvernează implicarea Bisericii în viața 

societății contemporane.  

- cunoască modalitățile prin care Biserica își poate îndeplini mandatul biblic în 

mijlocul societății.  

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 interpretarea și implementarea învățăturilor biblice în 

diferite domenii ale misiunii Bisericii: cultural, politic, civic, social.   

7.2 Obiectivele specifice - Capacitatea de a motiva biserica locală la interacțiune cu cultura și societatea 

contemporană; 

- Capacitatea de a demara proiecte prin care biserica locală să-și îndeplinească 

menirea biblică în relația ei cu societatea contemporană. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Biserica și societatea în teologia biblică Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Teologia creștină – o teologie a transformării Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Implicații sociale ale eshatologiei creștine Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Modernism și postmodernism în teologia Bisericii Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Ortodoxie și pragmatism în teologia și practica bisericii 

locale 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Gestionarea schimbărilor în Biserica locală Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Perspective postmoderne ale vieții Bisericii. Experiență și 

narațiune în discursul teologic contemporan 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Comuniune, convertire și concepție teologică în biserica 

locală 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Creștinii la locul de muncă. Calitatea de martori ai 

Împărăției lui Dumnezeu 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Creștinii la locul de muncă. Influența și autoritatea lor Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Creștinii la locul de muncă. Managementul timpului Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Creștinii ca slujitori la locul de muncă. Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Biserica locală și provocările profesionale ale creștinilor Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Lucrarea socială a Bisericii Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

- Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

- Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

- Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

- Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

- Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

- Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

- Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Belcher, Jim, Deep Church, Downers Grove, IL, IVP, 2009. 

Groothuis, Douglas, Truth Decay. Defending Christianity Against the Challenges of Postmodernism, Downers 

Grove, IL, IVP, 2000. 
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Phelan, John E., The Church in the Postmodern World, Christian Literature Crusade, 2000. 

Wright, N.T., Surprised by Hope,  

***Biserica în era globalizării, Alba Iulia, Reîntregirea, 2003. 

 

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 misunii Bisericii în societate și a unor modalități de diseminare și 

trăire a adevărului evangheliei în spațiul public. 

 

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 100 % 

   

10.5 Seminar/laborator Evaluare pe parcursul 

consultanței și în 

momentul susținerii 

referatului 

Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

al referatului 

- 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

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

  

 

 

 

 


