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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 Formarea spirituală a slujitorului 

creştin 1 

2.2. Cod disciplină TP 1108 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu 1 2.6. Semestrul 1 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 
1 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 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutorat 3 

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 - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă şi cu videoproiector  

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3.5 Utilizarea resurselor doctrinare în acţiuni concrete de mărturisire şi popularizare 

a credinţei (la nivel fundamental).  
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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 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei - Cunoaşterea şi practicarea disciplinelor spirituale (rugăciune, post, 

meditaţie etc.). 

- Capacitatea de deosebire între capacităţile umane şi înzestrările 

spirituale pentru slujirea creştină.  

- Capacitatea de aplicare a unui program de autodisciplină spirituală . 

-  Capacitatea de relaţionare corectă cu un mentor, în vederea formării     

     spirituale 

 

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

 realizeze importanţa dezvoltări echilibrate a slujitorului în ce 

priveşte caracterul său şi abilităţile şi darurile de slujire; 

 cunoască factorii ce contribuie la formarea spirituală a 

slujitorului; 

 cunoască disciplinele spirituale şi rolul lor pentru formarea 

spirituală;  

 se pună împreună factorii umani cu cei divini în vederea creşterii 

spirituale; 

 să-şi întocmească un program propriu de formare spirituală; 

 să se autoevalueze, pentru cunoaşterea, atât a nivelului spiritual 

atins, cât şi domeniile în care are nevoie de formare. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Natura spirituală a slujirii creştine şi importanţa formării 

spirituale a slujitorului. 

Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

2. Echilibrul între caracterul slujitorului creştin şi abilităţile 

sale de slujire  

Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

3. Cele zece indicii ale unei spiritualități sănătoase  Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

4. Falsa spiritualitate - Adevărata spiritualitate Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

5. Disciplina spirituală vs mântuire şi sfinţire  Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

6. Cum pot deveni un slujitor disciplinat? Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

7. Discipline interioare I:  Rugăciunea şi postul Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

8. Discipline interioare II: Studiul şi meditaţia Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

9. Discipline exterioare I: Simplitatea şi supunerea Prelegere, discuții  1 ore fizice 

10.Discipline exterioare II: Slujirea, dărnicia și zeciuiala Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

11. Discipline comunitare I: Închinara şi mărturisirea Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

12. Discipline comunitare II: Călăuzirea şi celebrarea Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

13. Familia și Biserica – contexte ale unei formării 

spirituale autentice 

Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

14. Piedici în calea unei slujiri eficiente Prelegere, discuţii 1 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Intervievarea studenţilor cu privire la chemarea lor 

pentru slujire / Intervievarea studenţilor cu privire la 

experienţa primirii botezului în Duhul Sfânt 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

2. Intervievarea studenţilor cu privire la structura 

programului lor  zilnic / Intervievarea studenţilor cu privire 

la modul în care integrează rugăciunea în programul lor 

zilnic şi cu privire la obiectivele propriilor rugăciuni 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

3. Intervievarea studenţilor cu privire la piedicile din viața 

lor care stau în calea practicării disciplinelor spirituale 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

4. Integritatea morală a slujitorului în domeniul pe care îl 

presupune exercitarea unei funcţii cu autoritate, în 

domeniul economico-financiar şi în cel sexual 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 
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5. Integritatea morală a slujitorului penticostal în domeniul 

experienţelor spirituale proprii / Prevenirea epuizării 

spirituale şi plinătatea spirituală a slujitorului 

Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

6. Întrebări şi discuţii pe subiectul disciplinelor spirituale Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

7. Întrebări şi discuţii pe subiectul disciplinelor spirituale Dialog, evaluări, studii de caz 2 ore fizice 

8.3.  Bibliografie 

1. Foster, J. Richard, Disciplinele spirituale: calea maturităţii creştine, Cluj Napoca, Logos, 1996. (Manual) 

2. Hendricks, Howard & William, După cum fierul ascute fierul, trad. Alina Cioară, Oradea, Casa Cărţii, 2007. 

3. Pierce, T. Burton, Etica lucrătorului creştin, trad. Ioan Bochianu, Timişoara, Life Publisher International, 1996. 

4. Bonhoeffer, Dietrich, Costul uceniciei, Cluj-Napoca, Peregrinul (Grupul editorial „Logos”), 2009. 

5. Foster, J. Richard, Tânjirea după Dumnezeu, Oradea, Casa Cărţii, 2009. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte şi aplică în mod corect noţiunile formării spirituale în viaţa proprie, în vederea unei bune slujiri a 

Bisericii.  

 

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 sfârşitul 

semestrului 

75% 

   

10.5 Seminar/laborator Activitate la seminar şi 

evaluare în momentul 

susţinerii referatului 

Verificarea conţinutului, a 

formei şi a aparatului critic 

ale referatului 

25% 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Cunoaşte şi aplică corect noţiunile privind disciplinele spirituale şi caracterul slujitorului creştin. 

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

C. Predarea la termen a referatului, realizat corespunzător. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    ……………………. 

 


