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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREȘTI
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ
TEOLOGIE
LICENȚĂ
TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

2.2. Cod disciplină
Închinare și practică bisericească
TP3206
penticostală
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
3
6
VP 2.8. Regimul disciplinei O
evaluare (E/VP)
(O – obligatorie, Op –
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
săptămâna
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
28
2
12
4
12
--

58
42
100
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
Sală dotată cu tablă
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6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
- C3.3 Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea
exprimării şi argumentării unor învăţături de bază ale cultului/Bisericii.
- C6.1 Evidenţierea importanţei şi a conținutului ritualurilor cultice, precum şi a
necesităţii săvârșirii corecte a acestora.
- C6.2 Explicarea şi interpretarea actelor de cult.
- C6.3 Rezolvarea optimă a unor situaţii specifce activităţii profesionale, aplicând
principii şi metode de bază pt. slujirea cultului (dicţie, auz muzical, voce, mimică,
gestică etc.).
- C6.5 Dinamizarea ritualului, prin dăruire personală, păstrând neatinse prevederile
canonice în materie de cult
Competenţe transversale
CT3.Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin
actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin
utilizarea limbilor străine
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
- Înțelegerea închinării și a practicilor bisericești în contextul Bisericilor
disciplinei
Penticostale.
7.2 Obiectivele specifice
- Dobândirea cunoștințelor teologice esențiale privitoare la închinarea creștină și,
specific, cea penticostală.
- Să stăpânească noțiunile fundamentale referitoare la actele de cult.
- Să cunoască normele practicii penticostale cu privire la serviciile religioase, în
diversitatea lor.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Istoricul și definirea închinării
Pericolul idolatriei. Cuvânt și imagine în închinare
Doctrina și etica închinării
Închinare și jertfă.
Forma și funțiile închinării
Imnologia în închinare
Închinare și darurile duhovnicești
Perspectivele închinării
Închinarea în bisericile penticostale contemporane
Actele de cult în bisericile penticostale - botezul
Actele de cult în bisericile penticostale - Cina Domnului
Actele bisericești - spălarea picioarelor
Actele bisericești - binecuvântarea copiilor
Actele bisericești - ordinarea slujitorilor
Actele bisericești - înmormântarile și căsătoriile
Servicii bisericesti speciale
8.2. Seminar
Forme de închinare contemporane în diferite contexte
culturale
Forme de închinare de-a lungul istoriei bisericii
Planificarea unor servicii de închinare speciale
Evaluarea unor tipuri de servicii de închinare
Evaluarea implicațiilor apariției imaginii ân cadrul
serviciilor de închinare

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
1 oră fizică
1 oră fizică
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
1 oră fizică
1 oră fizică
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice

Dialog, evaluări, studii de caz

4 ore fizice

Dialog, evaluări, studii de caz
Dialog, evaluări, studii de caz
Dialog, evaluări, studii de caz
Dialog, evaluări, studii de caz

4 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice

Metode de predare
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuții
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
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8.3. Bibliografie
A.W. Tozer, Ce s-a întâmplat cu închinarea?, Perla Suferinței, Suceava.
David Patterson, Comuniunea cu Dumnezeu: O teologie biblică a închinării, Jubilate, Oradea, 2006.
Bob Sorge, Redescoperirea închinării: Ghid practic pentru laudă și închinare, Betania, 2005.
Harold M. Best, Închinarea neîncetată, Oradea, Casa Cărții, 2006.
Phil Rogers, Cum să ne închinăm, Neemia, 2002.
Frank Garlock şi Kurt Woetzel, Muzica în echilibru, Oradea, Făclia, 2006.
Statutul Cultului Creștin Penticostal
Statutul Slujitorului în Cultul Creștin Penticostal
Mărturisirea de Credință a Cultului Creștin Penticostal
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Pregătirea studenților pentru cunoașterea formelor de închinare și a practicii bisericești penticostale
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Examinare finală

Examen

10.5 Seminar/laborator
Examinare periodică
2 verificări periodice
10.6 Standard minim de performanţă:
Utilizarea noţiunilor învăţate în exegeza unor pasaje din Vechiul Testament.

10.3 Pondere din nota
finală
80 %
20%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

……………………
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