
1 

 

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 Licență 

1.6. Programul de studii TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Formarea spirituală a slujitorului creștin 2 2.2. Cod disciplină TA122 

2.3. Titularul activităţii de curs Victor Vladimir NEAMȚU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Victor Vladimir NEAMȚU 

2.5. Anul  

de studiu 
1 2.6. Semestrul 2 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 

săptămână 
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 10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutorat - 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 21 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 63 

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 și videoproiector 

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

La finalul acestui curs, fiecare student să poată face dovada unor competenţe specifice 

privind cunoaşterea, înţelegerea, explicarea şi interpretarea, corespunzător conţinuturilor 

cursului: 

 Să cunoască şi să explice aspectul biblic al teologiei rugăciunii; 

  Să înţeleagă importanţa şi contribuţia rugăciunii pentru viaţa şi activitatea practică a 
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bisericii creştine; 

 Să poată face un studiu teologic comparativ între teologia biblică a rugăciunii din 

perspectiva Vechiului Testament şi a Noului Testament; 

 Să înţeleagă particularităţile teologiei rugăciunii în diferitele etape ale revelaţiei biblice 

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 

 Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice privind conținuturile 

documentelor ioaneice, dobândirea unei perspectiv teologice asupra textelor 

respective în contextul teologic mai larg al NT 

7.2 Obiectivele specifice  Studentul va trebui să cunoască aspectele practice ale rugăciunii în 

manifestarea lor în viaţa devoţională personală şi în slujirea pastorală. 

 Studentul va avea capacitatea de a formula o abordare complexă a vieţii 

personale de rugăciune 

 Capacitatea de a folosi diferite modele de rugăciune în devoţiunea 

personală 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Rugăciunea: definire, necesitate, importanţă şi piedici Prelegere, discuţii  2 ore fizice 

2. Rugăciunea în perioada partiarhală şi perioada pre-exilică 

 

Prelegere, discuţii, studiu și 

analiză 

2 ore fizice 

3. Rugăciunea în perioada de exil, post-exil şi perioada inter-

testamentară 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

4. Rugăciunea în viaţa şi învăţătura lui Isus Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

5. Rugăciunea în cartea Faptele Apostolilor Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

6. Rugăciunea în teologia paulină Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

7. Rugăciunea în epistola către evrei şi epistolele generale Prelegere, discuţii, studiu și 

analiză 

2 ore fizice 

8. Rugăciunea cu post şi rugăciunea de laudă Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

9. Rugăciunea cu autoritate Prelegere, discuţii 2ore fizice 

10. Rugăciunea legământ Prelegere, discuţii 

Studiu, analiză 

2 ore fizice 

11. Rugăciunea în solitudine Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

12. Rugăciunea pentru călăuzire Prelegere, discuţii, studiu și 

analiză 

2 ore fizice 

 13. Rugăciunea de renunţare Prelegere, discuţii, studiu și 

analiză 

2 ore fizice 

14. Rugăciunea de pocăinţă 

 

Prelegere, discuţii 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

1. Rugăciunea de mijlocire şi cerere Dialog, evaluări, studii de 

caz 

2 ore fizice 

2. Rugăciunea ca armă spirituală Dialog, evaluări, studii de 

caz 

2 ore fizice 

3. Rugăciunea în contextul închinării Dialog, evaluări, studii de 

caz 

2 ore fizice 

4. Rugăciunea neîncetată Dialog, evaluări, studii de 

caz 

2 ore fizice 

5. Rugăciunea pentru vindecare Dialog, evaluări, studii de 

caz 

2 ore fizice 

6. Rugăciunea pentru maturizare Dialog, evaluări, studii de 

caz 

2 ore fizice 

7. Rugăciunea lui Hristos în Io. 17: semnificații teologice și 

practice  

Dialog, evaluări, studii de 

caz 

2 ore fizice 
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8.3.  Bibliografie  

1. Brie, Ioan, Teologia biblică a rugăciunii, curs ITPB 

2. Robert Brandt şi Zenas Bicket, Duhul ne ajută să ne rugăm: O teologie biblică a rugăciunii, Oradea, 

Life, 1998, traducere de Marius Nuţu Crişan. 

3. Richard Foster, Disciplinele spirituale, Cluj-Napoca, Logos, 2005, traducere de Amelia Chiţescu. 

4. David Peterson, Comuniunea cu Dumnezeu – o teologie biblică a închinării, Oradea, Jubilate, 2006, 

traducere de Anca Teodorescu. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte, aplică și folosește corect principalele cunoștințele teologice din domeniul rugăciunii. 

 

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 

 

 

80% 

 

 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Cunoaşte și prezintă corect principalele aspecte teologice ale textelor biblice care abordează tema 

rugăciunii și poate încadra informațiile în contextul mai larg al teologiei NT. 

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

 

 

 

 

  

 


