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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 Licență 

1.6. Programul de studii Teologie Penticostală Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Drept Bisericesc Penticostal 2.2. Cod disciplină TP2108 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 
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 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutorat 4 

Examinări 2 

Alte activităţi - 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 20 

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 Sală dotată cu tablă și cu videoproiector  

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă și cu videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C4.1 Identificarea nevoilor specifice ale grupului ţintă, din perspectiva 

normelor morale, canonice și pastorale 

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 

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 

Studierea regulamentelor după care funcționează Cultul Creștin 

Penticostal din România, precum și  a normelor care reglementează 

relația de legalitate cu statul. 

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

 să cunoască statutul legal în baza căruia funcționează CCPR 

 să cunoască mărturisirea de credință a CCPR 

 să stăpânească normele interne de funcționare a CCPR 

 să cunoască regulamentele elective din cadrul CCPR 

 să stăpânească elementele de legalitate necesare funcționării 

unei biserici 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Statutul CCPR Prelegere, discuţii 6 ore fizice 

2.Mărturisirea de Credință a CCPR Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

3.Statutul slujitorului creştin penticostal Prelegere, discuţii 4 ore fizice 

4.Regulamentul electoral Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2.Seminar   

1. Situații de legalitate ale slujitorului penticostal  Dialog, evaluări 3 ore fizice 

2. Pregătirea și organizarea alegerilor în biserică Dialog, evaluări 4 ore fizice 

3. Cazuistică în lucrarea pastorală Dialog, evaluări 4 ore fizice 

4. Probleme de membralitate în biserică Dialog, evaluări 3 ore fizice 

8.3. Bibliografie 

1. Mărturisirea de credinţă a CCPR 

2.Statutul CCPR 

3.Statutul slujitorilor din CCPR 

4.Regulamentul electoral al CCPR 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte şi aplică în mod corect noțiunile referitoare la actele normtive folosite în slujire de către Cultul 
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Creştin Penticostal din România. 

 

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 la sfârșitul 

semestrului 

80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

Activitate la seminar - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Cunoaşte şi aplică corect noțiunile privind actele normative ale slujirii 

 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 

 


