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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 Introducere în Teologie 2.2. Cod disciplină TDI 122 

2.3. Titularul activităţii de curs Marcel Valentin MĂCELARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Marcel Valentin MĂCELARU 

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) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 
1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
14 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 2 

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

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

Tutorat - 

Examinări - 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 2 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 30 

3.10 Numărul de credite 1 

 

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 cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă și cu videoproiector 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  Cunoaşterea şi înţelegerea importanței teologiei creștine pentru slujirea în 

biserică și pentru însușirea doctrinelor creștine.  

 Dobândirea unor deprinderi de analiză și interpretare a teologiei. 

 Identificarea curentelor teologice majore ale creștinismului și a disciplinelor 

de studiu aferente acestora. 

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 unor cunoştinţe de bază privind înțelesul 

termenilor teologici consacrați și conținutul capitolelor majore ale 

teologiei. 

7.2 Obiectivele specifice • Definirea teologiei ca și concept și ca și disciplină de studiu. 

• Argumentarea rolului teologiei în viața credinciosului, a Bisericii și în 

context social. 

• Cunoașterea diferitelor ramuri ale teologiei Creștine și a disciplinelor de 

studiu aferente acestora; 

• Argumentarea superiorității cunoașterii teologice asupra cunoașterii 

filozofice și științifice. 

• Dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice de bază cu privire la 

metode de lucru și uneltele aferente acestora în studiul teologiei. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducerea cursului. 

 Se prezintă cursul şi bibliografia generală, 

cerinţele generale şi specifice ale disciplinei, 

obiectivele finale şi competenţele specifice, 

metoda de studiu şi de evaluare finală.  

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

2. Definirea teologiei, geneza și beneficiul studierii 

teologiei   

 Va fi definit etimologic termenul de teologie 

precum și caracteristicile acesteia. Se va 

identifica geneza teologiei ca obiect de studiu. 

Studierea teologiei antrenează aprofundarea 

credinței și a adevăratelor valori. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

3. Lanțul disciplinelor teologice – o prezentare generală 

 Se va face o prezentare a teologiei biblice, a 

teologiei dogmatice, a teologiei sistematice, a 

teologiei istorice și a celei practice. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

4. Comparație între teologie, filozofie și etică  

 Se va compara teologia văzută ca discurs 

despre Dumnezeu cu interogațiile filosofice și 

se va evidenția influența teologiei asupra eticii. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

5. Revelația divină 1 

 Va fi definită revelația generală accentuându-

se elementele acesteia în istorie, natură și 

conștiință. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

6. Revelația divină 2 

 Va fi definită revelația specială prin Sfintele 

Scripturi, prin persoana lui Iisus Hristos și prin 

evenimente excepționale. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 
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7. Teologia biblică  

 Cursul va evidenția importanța Sfintelor 

Scripturi și va accentua aspecte specifice care 

țin de cultura, stilul și contextul în care au fost 

scrise cărțile Bibliei. Vor fi prezentate 

subiectele teologice majore ale cărților biblice. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

8. Teologia istorică  

 Se va face o prezentare a celor patru perioade 

istorice mari ale dezvoltării teologiei: antice, 

medievale, reformei și moderne 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

9. Teologia dogmatică  

 Cursul va accentua importanța dogmaticii 

pentru creștini spre stabilirea unor relații 

corecte între ei și Dumnezeu precum și 

necesitatea cunoașterii dogmatice pentru 

dezvoltarea apologeticii creștine. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

10. Teologia sistematică  

 Se va face o prezentare a teologiei sistematice 

precum și a capitolelor importante ale acesteia: 

bibliologie, teologie fundamentală, 

antropologie, angelologie, soteriologie, 

eclesiologie și eshatologie. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

11. Teologia practică 

 Se va face o prezentare a teologiei practice 

precum și a sub-disiplinelor aferente: consiliere 

creștină, practică pastorală, administrație 

bisericească, misiologie. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

12. Crezul creștin 

 Va fi definit Crezul creștin ca formulare 

succintă de credință care învață ce trebuie să 

creadă și să mărturisească creștinii. Se va 

accentua importanța crezului pentru ortodoxia 

credinței creștine 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

13. Teologie creștină în contemporaneitate 

 Se va discuta locul și rolul teologiei în 

societatea contemporană; se vor prezenta 

preocupări tematice specifice contextului 

românesc. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

14. Recapitularea cursului 

 Se vor relua în prezentare acele subiecte ale 

cursului care necesită o explicație mai laborioasă și 

se vor accentua implicațiile de ordin practic ale 

studiului teologiei. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

8.2. Seminar   

1. Importanța studiului teologiei de-a lungul istoriei Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

2. Revelația apofatică și revelația catafatică Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

3. Importanța Bibliei în transmiterea revelației divine  Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

4. Superioritatea teologiei față de discursul filosofic Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

5. Discurs teologic și discurs științific – comparație Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

6. Conceptul de cunoaștere divină în teologie Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

7. Teologia biblică ca punct de plecare pentru 

celelalte ramuri ale teologiei 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

8. Importanța cunoașterii dogmei creștine de către 

creștinul contemporan 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 
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9. Rolul teologiei sistematice în dezvoltarea unei 

perspective comprehensive asupra crezului creștin 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

10. Doctrinele creștine în perspectivă diacronică Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

11. Aplicații ale reflecției teologice în viața și practica 

bisericii – consilierea creștină 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

12. Aplicații ale reflecției teologice în viața și practica 

bisericii – practica pastorală și administrație 

bisericească 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

13. Aplicații ale reflecției teologice în viața și practica 

bisericii – misiologia 

Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră fizică 

14. Reflecție teologică – strategii de evaluare Dialog, evaluări, studiu de caz 1 oră 

fizică 

8.3 Bibliografie 

1. Enns Paul,  Manual Teologic, trad.  Laura Brie, Laurențiu Pășcuți, Oradea, Casa Cărții, 2005; 

2. Brown, Colin, Filozofia și credința creștină, trad. Daniel Tomuleț, Oradea, Cartea Creștină, 2000; 

3. Erickson, J. Millard, Teologie Creștină, vol.1, trad. Elena Jorj, Oradea, Cartea Creștină, 1998; 

4. Macleod Donald, Temelia Credinței, trad. Lăcrimioara Novac, Brașov, Kingstone, 2008. 

5. Mcgrath, Alister, Doctrina Creștină, trad. Corneliu C. Simuț, Cluj-Napoca, Logos, 2006; 

6. ________, Un nor de martori, trad. Simona Fărcășan, Cluj Napoca, Logos, 2001; 

7. Paker, J., I., Să cunoaștem creștinismul, trad. Liliana Tomuleț, Oradea, Casa Cărții, 2007; 

8. Preda, Constantin, Credința și viața Bisericii Primare, București, Eidtura Institutului Biblic și de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, 2002.  

9. Stott, John, Issues Facing Christians Today, Grand Rapids, MI., Zondervan, 2006; 

10. Țepelea, Marius, Aspecte ale vieții sociale în Biserica Primară, Deva, Editura Emia, 2004; 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte noțiuni teologice de bază și folosește cu discernământ și corect informațiile acumulate pe parcursul 

cursului de Introducere în Teologie. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Verificări pe parcurs Examen scris 60% 

   

10.5 Seminar/laborator Participarea activă la 

seminar 

Prezentare orală, dialog 40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Participarea activă la seminar. 

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

  

 

  


