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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 BUCUREŞTI 

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 Introducere în omiletică şi catehetică 2.2. Cod disciplină TA 121 

2.3. Titularul activităţii de curs Ciprian-Flavius TERINTE 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ciprian-Flavius TERINTE 

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 
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 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutorat 10 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 32 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 60 

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 - 

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Capacitatea de a alcătui predici biblice expozitive. 

Competenţe transversale Însuşirea principiilor retorice şi hermeneutice necesare unei bune comunicări în 

mailto:secretariat@itpbucuresti.ro
http://www.itpbucuresti.ro/


2 

 

public. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Să fie capabili să expună predicile într-o manieră clară, cu o argumentaţie 

riguroasă, urmărind un scop precis. 

7.2 Obiectivele specifice  Să cunoască trăsăturile spirituale şi profesionale necesare unei 

predicări eficiente. 

 Să deţină cunoştinţele necesare alcătuirii a trei tipuri de predici: 

expozitivă, textuală şi tematică. 

 Să cunoască diferențele dintre predicare și catehizare 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Prezentarea generală a cursului 

 Vor fi prezentate cuprinsul, 

obiectivele şi bibliografia 

cursului 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

2. Importanţa studiului omileticii. 

Fundamente ale predicării eficiente 

 Vor fi expuse argumente 

privind necesitatea predicării 

organizate a Scripturii. 

  

3. Viaţa devoţională şi de studiu a 

predicatorului 

 Se va insista asupra 

importanţei pregătirii 

duhovniceşti a 

predicatorului în vederea 

slujirii eficiente pentru 

proslăvirea lui Dumnezeu şi 

zidirea Bisericii sale. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

4. Integritatea predicatorului 

 Va fi demonstrată, cu date 

biblice şi teologice, 

importanţa vitală a 

integrităţii ca virtute a 

predicatorului creştin. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

5. Tipuri de predici 

 Vor fi prezentate cinci tipuri 

de predici majore evidente 

în istoria predicării şi în 

predicarea evanghelică 

contemporană. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

6. Introducere în exegeza biblică 

 Va fi expusă succint o 

metodă de analizare 

exegetică a textelor biblice.  

  

7. Introducere în predicarea expozitivă 

 Studenţii vor fi familiarizaţi 

cu trăsăturile specifice ale 

predicii expozitive şi cu 

avantajele acestui mod de 

expunere a învăţăturii 

biblice. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

8. Introducere în predica textuală Prelegere, 1 oră fizică 
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 Li se va prezenta studenţilor 

o metodă de analizare a 

textului biblic a cărei 

finalitate să fie schiţa unei 

predici expozitive.. 

discuţii 

9. Introducere în predica tematică 

 Vor fi prezentate două 

modalităţi principale de 

structurare şi expunere a 

predicii expozitive 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

10. Introducere în predicarea serială 

 Vor fi prezentate două 

modalităţi principale de 

dezvoltare a diviziunilor 

predicii. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

11. Introducere în catehetica biblică 

 Vor fi expuse diferențele 

dintre predicare și 

catehizare. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

12. Aspecte retorice ale predicării 

biblice. Vocea predicatorului Ţinuta 

si gesturile predicatorului 

 Vor fi expuse principii 

privind dicția și exprimarea 

verbală și nonverbală în 

rostirea mesajului biblic. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

13. Aspecte retorice ale predicării 

biblice. Ţinuta si gesturile 

predicatorului 

 Vor fi expuse principii 

privind comunicarea 

nonverbală în rostirea 

mesajului biblic. 

Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

14. Recapitulare Prelegere, 

discuţii 

1 oră fizică 

8.2. Seminar   

1. Redactarea unor schiţe de 

predici aparţinând celor trei tipuri 

principale de predici. 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

2. Redactarea a două schiţe de 

predici: expozitiv-textuală şi 

expozitiv tematică 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

3. Redactarea unei schiţe de predici 

ale cărei diviziuni principale să fie 

dezvoltate prin diviziuni secundare. 

Dialog, evaluări 1 oră fizică 

4. Susţinerea unei predici inductive 

pe textul din Lc 9.57-62 

Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

5. Predicarea expozitivă a lui Ioan 

Gură de Aur 

Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

6. Predicarea dogmatică a lui Ioan 

Gură de Aur 

Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

7. Predicarea în epoca Reformei Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

8. Trăsături retorice ale predicii 

„Păcătoşi în mâinile unui Dumnezeu 

mânios” rostită de Jonathan Edwards 

Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 
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9. Folosirea textului sacru în 

predica „Păcătoşi în mâinile unui 

Dumnezeu mânios” rostită de 

Jonathan Edwards 

Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

10. Predicarea lui Haddon Spurgeon Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

11. Predicarea şi teologia Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

12. Tendinţe retorice în predicarea 

contemporană 

Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

13. Opinii ale marilor predicatori 

privind ţinuta şi gesturile 

predicatorilor. 

Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

14. Recapitulare Dialog, evaluări, 

studiu de caz 

1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

1. Tidball Derek, Idolii din preajma amvonului, Oradea, Casa Cărții. 

2. Chapell, Bryan, Predicarea hristocentrică, Oradea, Făclia, 2008. 

3. Robinson, Haddon, Arta comunicării adevărului biblic, Cluj-Napoca, Logos, 1998. 

4. Spurgeon, Charles Haddon, Sfaturi pentru predicatori, Bucureşti, Stephanus, 1998. 

5. Stott, John, Puterea predicării, Cluj-Napoca, Logos, 2004. 

6. Sunukjian, Donald, Invitaţie la predicare biblică, trad. Radu Oprea, Bucureşti, Liga Bibliei, 2011. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Însuşirea principiilor retorice şi hermeneutice necesare unei bune comunicări în public a învăţăturii Sfintelor 

Scripturi. 

 

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 Test de verificare 30% 

-   

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Susţinerea predicii 50% 

- Activitate la seminar Teste periodice 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

A. Însuşirea principiilor retorice şi hermeneutice necesare unei bune comunicări în public a învăţăturii Sfintelor 

Scripturi. 

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

 

 

 


