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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ
TEOLOGIE
Licență
TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Cod disciplină
Studiul Vechiului Testament 1
TP 1101
2.3. Titularul activităţii de curs
Vasile Romulus GANEA
2.4. Titularul activităţii de seminar
Vasile Romulus GANEA
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei O
1
1
E
evaluare (E/C/VP)
(O – obligatorie, Op –
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
săptămâna
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
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
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
10
15
28
3
2
-

58
42
100
4

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 proiector
Sală dotată cu proiector și tablă
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6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
 Cunoaşterea şi înţelegerea informaţiilor privitoare la cărţile
veterotestamentare studiate: autor, împrejurările scrierii, scopul, destinatarii,
autenticitatea şi integritatea fiecărei cărţi.
 Capacitatea de adaptare a noţiunilor dobândite la studiul teologic, în general,
şi în vederea conturării teologiei exegetice şi biblice a Vechiului Testament.
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 şi practice privind
conținutul Vechiului Testament și metodologia folosirii acestuia în Biserica
Penticostală şi capacitatea studenţilor de a transmite convingeri cu privire
la înțelesul textului veterotestamentar în general.
7.2 Obiectivele specifice
- cunoaște conţinutul cărţilor Vechiului Testament şi a problematicilor
ridicate de interpretarea textului precum paternitatea, datarea sau arta
compoziţională.
- deţine informaţii cu privire la istoria canonului şi a textului Vechiului
Testament, studiindu-se la modul general cadrul cultural şi istoric al
scrierii, respectiv al apariţiei fiecărei cărţi;
- cunoaște problemele de critică (a formei, a sursei şi de redactare) ale
Vechiului Testament
- cunoaște informaţiile cu privire la: autor, împrejurările scrierii, scopul,
destinatarii, autenticitatea şi integritatea fiecărei cărţi cercetate.
- cunoaște caracteristicile teologice specifice fiecărei cărţi, ca bază pentru
studiul teologiei biblice şi exegetice a Vechiului Testament.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Introducerea cursului. Canonul Vechiului Testament
 Va fi prezentat cursul şi bibliografia generală,
cerinţele generale şi specifice ale disciplinei,
obiectivele finale şi competenţele specifice,
metoda de studiu şi de evaluare finală. Se
discută diferitele liste canonice
veterotestamentare.
2. Textul Vechiului Testament. Traduceri ale Vechiului
Testament
 Va fi tratat istoricul formării textului
veterotestamentar și modul în care acesta a fost
transmis.
3. Pentateuhul: Geneza
 Se discută noțiuni introductive despre cartea
Geneza.
4. Pentateuhul: Exodul
 Se discută noțiuni introductive despre cartea
Exodul.
5. Pentateuhul: Leviticul.
 Se discută noțiuni introductive despre cartea
Leviticul.
6. Pentateuhul: Numeri
 Se discută noțiuni introductive despre cartea

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice
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Numeri
7. Pentateuhul: Deuteronom. Pentateuhul – unitatea
lucrării
 Se discută noțiuni introductive despre cartea
Deuteronom. Se discută teme literare și
teologice, structuri literare referitoare la
Pentateuh ca un întreg unitar.
8. Cărțile istorice: Iosua
 Se discută noțiuni introductive despre cartea
Iosua.
9. Cărțile istorice: Judecători, Rut
 Se discută noțiuni introductive despre cărțile
Judecători și Rut.
10. Cărțile istorice: 1-2 Samuel
 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 12 Samuel
11. Cărțile istorice: 1-2 Împărați
 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 12 Împărați
12. Cărțile istorice: 1-2 Cronici
 Se discută noțiuni introductive despre cărțile 12 Cronici
13. Cărțile istorice: Ezra, Neemia
 Se discută noțiuni introductive despre cărțile
Ezra, Neemia.
14. Cărțile istorice: Estera. Interpretarea și predicarea
Pentateuhului și a cărților istorice.
 Se discută noțiuni introductive despre cartea
Estera
 Se discută câteva noțiuni introductive de
interpretare a narațiunilor veterotestamentare.
8.2. Seminar
1. Istoria transmiterii textului veterotestamentar.
Diferențe între canonul iudaic și cel creștin. Diferitele
canoane creștine.
2. Diferenţe între relatările biblice ale creaţiei şi
potopului şi versiunile din literatura eroică şi mitologică
a Orientului Apropiat al Antichităţii.
3. Cronologia VT.
4. Arheologia şi VT.
5. Sărbătorile religioase din VT şi înţelesul lor în NT.
6. Deuteronomul şi tratatele antice. Legămintele
dintre Dumnezeu şi om în Pentateuh.
7. Tipuri de material juridic in Pentateuh.
Relaţionarea creştinului faţă de Lege.
8. Pasaje mesianice din Pentateuh.
9. Caracterul unitar al Pentateuhului.
10. Influenţa religiei canaanene asupra lui Israel.
11. Valenţe ale teocraţiei în Israelul postmozaic.
12. Reformele religioase în Israelul antic.
13. Viaţa evreilor în exilul asirian şi babilonian.
14. Israelul în epoca postexilică.
8.3. Bibliografie

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz
Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
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1. Tatu, Silviu (ed.). Introducere în studiul Vechiului Testament:Pentateuhul şi cărţile istorice, Oradea, Casa
Cărții, 2016.
2. Kaiser,Walter, Documentele care stau la baza Vechiului Testament, Cluj-Napoca, Logos, 2009.
3. Kaiser,Walter, Spre redescoperirea Vechiului Testament, Oradea, Făclia, 2012.
4. Lawrence, Paul, Atlas de istorie biblică, Oradea, Casa Cărţii, 2007.
5. Longman, Tremper, Interpretarea Vechiului Testament, Cluj-Napoca, Logos, 2010.
6. Prelipceanu, Vladimir, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna şi Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament,
Cluj, Renaşterea, 2006.
7. Schultz, Samuel, Călătorie prin Vechiul Testament, Cluj-Napoca, Logos, 1998.
8. Semen, Petre, Aşteptând mântuirea, Iaşi, Ed. MMB, 2000.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoaşte conținutul Vechiului Testament şi folosește cu discernământ şi corect informații acumulate din isagogia
Vechiului Testament

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Verificări pe parcurs

2 examene scrise

10.5 Seminar/laborator

Evaluare pe parcursul
consultanței și în
momentul susținerii
temelor de seminar

Verificarea conținutului, a
formei și a aparatului critic
al temelor de seminar

10.3 Pondere din nota
finală
70 %
30 %

10.6 Standard minim de performanţă:
Cunoaşte noțiuni introductive despre cărțile istorice veterotestamentare.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

…………………….
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