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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 Exegeza avansată a VT 2.2. Cod disciplină M218 

2.3. Titularul activităţii de curs Silviu TATU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Silviu TATU 

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 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
42 din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutorat 5 

Examinări 3 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 138 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 180 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Limba ebraică, SVT1, SVT3 (program de licență) 

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  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific analizei de lingvistică 

textuală. 
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- Descrierea celor trei tipuri de text întâlnite în actul narativ „Iosif”. 

- Explicarea relaţiei dintre diferitele tipuri de predicaţii într-un text. 

- Identificarea elementelor constitutive textelor din actul narativ „Iosif”. 

- Interpretarea intrigii în textul narativ. 

- Precizarea mijloacelor de marcare a punctului culminant în fiecare pericopă. 

- Formularea mesajului central al unui text din actul narativ „Iosif”. 

- Reconstituirea sensului intenţionat de autor. 

- Executarea unui comentariu propriu la o pericopă din actul narativ „Iosif”. 

- Aprecierea valorii estetice a unui text narativ din ebraica clasică. 

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 elementele lingvisticii textuale, care să înlesnească o 

analiză exegetică aprofundată asupra textului cărții Geneza.  

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea aprofundată a terminologiei, metodologiei şi practicilor specifice 

studiilor biblice şi utilizarea adecvată a acestora în comunicarea cu medii 

profesionale diferite. 

- Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare de natură biblică 

pentru a formula convingeri doctrinare şi a fundamenta decizii constructive. 

- Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un 

spectru variat de metode cantitative şi calitative. 

- Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiză 

reflexivă a propriei activităţi profesionale. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Geneza în istoria cercetării: un studiu diacronic al 

metodelor propuse 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Manuscrise şi versiuni ale Genezei: critica delimitaţională Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Actul narativ „Iosif”: prezentare de ansamblu Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Rangul predicaţiei în textul narativ: povestirea  Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Rangul predicaţiei în textul narativ: predicţia Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Rangul predicaţiei în textul hortativ Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Rangul predicaţiei şi structura constituenţilor: povestirea şi 

predicţia 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Rangul predicaţiei şi structura constituenţilor în discursul 

hortativ 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Intrigă şi punct culminant Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Mijloace de marcare a punctului culminant Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Referinţa participanţilor: rangul participanţilor, Iosif Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Referinţa participanţilor: alte personaje şi relaţia lor cu 

Iosif 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Dialogul în actul narativ „Iosif”: Formule de citare Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

Extragerea mesajului unui text narativ Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

DELIMITAREA: izolarea unităţilor oraculare cu referinţă 

la elementele disjunctive din text; identificarea formelor 

literare utilizate – aplicaţie Amos 1-2. 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

INCORPORAREA: studiul comparativ al textului în 

diverse versiuni; interliniarul ebraic-român – aplicaţie 

Amos 3. 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 
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SEGMENTAREA: Fragmentarea textului pe linii poetice – 

Aplicaţie Amos 4. 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

EVALUAREA: Figuri artistice – Aplicaţie Amos 5. Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

CONTURAREA: Evidenţierea structurilor retorice folosite 

de autor – Aplicaţie Amos 6. 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

TABELAREA: Cartografierea pragmatică - aranjarea 

textului pe linii, versuri şi strofe – Aplicaţie Amos 7-8. 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

INTERPRETAREA: Identificarea mesajului central al 

pericopei – Aplicaţie Amos 9. 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

Adam, Jean-Michel. 2008. Lingvistica textuală. Traducere de Corina Iftimia. Iaşi: Institutul European. 

Longacre, Robert E. 1989. Joseph: A Story of Divine Providence. A Text Theoretical and Textlinguistic Analysis 

of Genesis 37 and 38-48. Eisenbrauns, IN: Winona Lake. 

_______. 1996. The Grammar of Discourse. Topics in Language and Linguistics. New York, NY: Plenum. 

Milard, A. R. şi D. J. Wiseman. 1980. Essays on the Patriarchal Narratives. Leicester: InterVarsity. 

Tatu, Silviu. 2004. Exegeza naraţiunilor biblice: Analiza literară a Judecătorilor. Oradea: Metanoia. 

_______. 2007. Dumnezeu a vorbit în vechime prin profeţi: Studii în Vechiul Testament. Oradea: Metanoia. 

Waltke, Bruce K. şi Cathi J. Fredericks. 2001. Genesis: A Commentary. Grand Rapids, MI: Zondervan. 

 

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 contextului specific Vechiului Testament, care să ajute la o 

exegeză corectă a textului Genezei cu ajutorul instrumentelor lingvistice moderne. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Temă de cercetare Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

ale temei de cercetare 

50% 

10.5 Seminar/laborator Referat Verificarea conținutului, a 

formei și a aparatului critic 

ale referatului 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul fiecărei probe în parte. 

B. Predarea referatului până la finalul semestrului. 

C. Predarea temei de cercetare până la finalul semestrului. 

  

 

 

 


