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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 Licenţă 

1.6. Programul de studii TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria și filosofia religiilor 2.2. Cod disciplină TP2107 

2.3. Titularul activităţii de curs Ciprian BĂLĂBAN 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ciprian BĂLĂBAN 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 3 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 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
28 din care: 3.5. curs 14 

  

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

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

Tutorat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe 
- 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

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

context interconfesional interreligios și intercultural 

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) 

C5.1 Descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice teologiei 

istorice şi istoriei religiilor 

Competenţe transversale CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară (intra 

și extra teologic), pe diverse paliere ierahice, respectând principii de credinţă 

religioasă. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina urmăreşte informarea obiectivă asupra istoriei religiilor, ca baza 

profesională adecvată urmărindu-se: 

 Cunoaşterea religiilor lumii dintr-o perspectivă creştină. 

 Familiarizarea cu anumite concepte şi teme fundamentale din 

istoria religiilor. 

 Înţelegerea fenomenului religios. 

 Observarea unor tipare de evoluţie, similarităţi şi influenţe 

reciproce în religiile lumii. 

7.2 Obiectivele specifice La finalul acestui curs studentul trebuie să fie capabil să: 

 cunoască detaliile temporale, geografice şi teologice despre 

religiile lumii; 

 fie familiarizat cu particularităţile culturale, filozofice, sociale şi 

politice în care a apărut şi s-a dezvoltat un anumit sistem religios; 

 deosebească influenţe ale unor religii asupra culturii şi a  

societăţii; 

 poată prezenta divinităţile principale dintr-un anumit sistem 

religios şi să explice caracteristicile acestora ; 

 poată analiza diferite conexiuni şi influente reciproce ale unor 

religii; 

 identifice din perspectivă creştină tiparul filozofic care a stă la 

baza unui curent religios. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Metode de studiu a istoriei religiilor. Principalele sisteme 

de explicare a fiinţei şi originii religiei 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Religia în preistorie și la pop. tribale contemporane Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Religiile orientului antic Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Religiile Indiei Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Religiile Chinei Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Religia geto-dacilor Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

Islamul Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Mormonismul Prelegere, discuţii 1 oră fizică 
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Martorii lui Iehova Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

Fetişismul contemporan Dialog, evaluări 1 oră fizică 

Universalitatea potopului Dialog, evaluări 1 oră fizică 

Enuma eliş şi Genesa Dialog, evaluări 1 oră fizică 

Turnul Babel Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Un genocid la porunca lui Dumnezeu? - evreii şi canaanţii Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Magia şi războiul în antichitate Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Viaţa după moarte la egipteni Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Sisteme religioase apărute în secolul VI î.H. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Zarathustra, Nietzsche şi Hitler Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Originea dualismului Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Influenţe religioase asiatice în Europa Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Zamolxis Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Cartea lui Mormon şi Sfanta Scriptură. Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

Hristologia martorilor lui Iehova Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

Eliade, Mircea & Culianu, Ioan Petru, Dicţionar al religiilor, Humanitas, Bucureşti, 1993. 

Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000. 

Geisler, Norman L., Filozofia religiei, Editura Cartea Creştină, Oradea, 1999, traducător nespecificat. 

Martin, Walter, Împărăţia cultelor eretice, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2001, traducere de Elena Jorj. 

Vasilescu, Emilian, Istoria religiilor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1998. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea principalelor religii ca fundament al capacității de comunicare a mesajului creștin în context misionar 

și apologetic. 

 

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 scris 100% 

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

Să poată prezenta sistemele religioase cele mai răspândite în lume, cât şi cele întâlnite în relatările Sfintei 

Scripturi. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 
 

 


