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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
Teologie sistematică și dogmatică
TP3103
penticostală 1
2.3. Titularul activităţii de curs
Eugen T. JUGARU
2.4. Titularul activităţii de seminar
Eugen T. JUGARU
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei O
3
5
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
20
15
15
4
4
-

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 tablă și cu videoproiector
Sală dotată cu tablă și cu videoproiector

1

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C3.1 Precizarea şi utilizarea adecvată în comunicarea profesională a terminologiei
specifice teologiei dogmatice
C3.2 Înterpretarea dogmelor, învăţăturilor, conceptelor şi afirmaţiilor teologice, în
context interconfesional interreligios și intercultural
C3.3 Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea
exprimării şi argumentării unor învăţături de bază ale cultului/Bisericii
C3.4 Susţinerea doctrinei proprii, în raport critic-apologetic irenic cu alte învăţături şi
ideologii
C3.5 Utilizarea resurselor doctrinare în acţiuni concrete de mărturisire şi popularizare
a credinţei (la nivel fundamental)
Reproducerea fidelă şi argumentată a definiţiilor doctrinare de bază
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
Înțelegerea corectă a teologiei și importanța acesteia în slujirea creștină
Identificarea doctrinelor creștine comune ale penticostalismului cu
doctrinele evanghelice.
7.2 Obiectivele specifice
Cunoașterea și explicarea rolului Duhului Sfânt în procesul de iluminare
asupra cititorilor Bibliei;
Definirea conceptelor de ineranță, relevanță și inspirație a Bibliei;
Prezentarea și explicarea doctrinei despre Sfânta Treime;
Înțelegerea și evaluarea corectă a antropologie creștine
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Introducere în teologie sistematică și dogmatică
penticostală
 Va fi prezentat cursul de teologie sistematică și
dogmatică penticostală. bibliografia generală,
cerinţele generale şi specifice ale disciplinei,
obiectivele finale şi competenţele specifice.
2. Inspirația, revelația și iluminarea
 Vor fi prezentate noțiuni fundamentale de
bibliologie, originea divină a Bibliei precum și
diverse teorii ale inspirației asupra scriitorilor
biblici.
3. Conceptul de ineranță a Bibliei
 Se va defini conceptul de ineranță și se va arăta
importanța acestui concept pentru bibliologie.
4. Autoritatea Bibliei
 Se va defini conceptul de autoritate, se vor
prezenta diferite tipuri de autoritate și se va
evidenția superioritatea autorității Duhului
Sfânt asupra scriitorului și cititorului creștin.
5. Tradiția creștină și autoritatea Bibliei
 Va fi prezentată și definită tradiția creștină și
se va evidenția locul și rolul Bibliei prin
această perspectivă.
6. Doctrina creștină despre creație și semnificația
teologică a doctrinei

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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 Vor fi evidențiate diferite perspective asupra
creației, un loc aparte fiind rezervat
perspectivei creaționiste.
7. Relația Sfintei Treimi cu creația
 Se va arăta rolul Tatălui în creație, a Fiului în
executarea operei și în susținerea acesteia
precum și rolul Duhului Sfânt. Imanența și
transcendența divină.
8. Dovezi și argumente filosofice pentru existența lui
Dumnezeu
 Vor fi prezentate argumentele: teleologic,
cosmologic, ontologic, moral și etnologic.
9. Cunoașterea lui Dumnezeu: revelația generală și
revelația specială

Se va evidenția importanța și posibilitatea
cunoașterii lui Dumnezeu prin revelație și prin
intermediul Sfintelor Scripturi. Vor fi prezentate
componentele revelației generale (istorie, natură și
conștiință) precum și cele ale revelației speciale
(Sfintele Scripturi, persoana lui Iisus Hristos,
experiențe specifice spirituale)
10. Învățătura despre sfânta treime
 Va fi prezentată geneza și ortodoxia învățăturii
despre Sfânta Treime accentuându-se doctrina
despre umanitatea și divinitatea lui Iisus Hristos
11. Măreția ființei lui Dumnezeu
 Vor fi prezentate atributele măreției divine
precum: spiritualitatea, personalitatea, viața,
constanța divină.
12. Atributele bunătății divine
 Vor fi prezentate aspecte ce țin bunătatea
divină: puritatea, integritatea, dragostea și
justiția divină.
13. Învățătura biblică despre îngeri (I)
 Se vor defini îngerii și se va face o scurtă
prezentare a istoriei acestei doctrine
14. Învățătura biblică despre îngeri (II)
 Se va prezenta atât organizarea și activitatea
îngerilor vrednici cît și a celor nevrednici sau
căzuți
8.2. Seminar
1. Geneza, importanța și consecințele conceptului
Sola Scriptura asupra mișcării creștine
2. Modalități de transmitere a textului biblic
3. Necesitatea și importanța teologiei sistematice
4. Unicitatea Bibliei printre scrierile importante ale
omenirii
5. Importanța revelației generale și a revelației
speciale pentru credința creștină
6. Rolul Duhului Sfânt în transmiterea Cuvântului lui
Dumnezeu
7. Locul central al lui Hristos în evangheliile
sinoptice
8. Doctrina despre suveranitatea lui Dumnezeu

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuții

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

1 oră fizică

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

1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică

Dialog, evaluări, studiu de caz

1 oră fizică
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9. Dumnezeu Unul în Ființă și Întreit în Persoană
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
10. Raportul dintre știință și teologie în dialogul Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
originii creației
11. Raportul dintre imanența și transcendența divină – Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
o prezentare generală
12. Activitatea îngerilor vrednici în misiunea Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
pământească a lui Iisus Hristos
13. Caracteristicile și structura de autoritate a lumii Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
spirituale
14. Importanța și conținutul legămintelor biblice
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
8.3. Bibliografie
1. Jugaru, Eugen, Teologie sistematică și dogmatică penticostală: Note curs, București, ITP, 2013;
2. Blocher, Henri, Revelația Originilor, trad. Mihaela Alexa, Cluj-Napoca, Peregrinul, 2009;
3. Boice, Montgomery, Fundamente ale credinţei creştine, trad. Corneliu Simuț, Oradea, Editura Institutului
„Emanuel”, 2000;
4. Calvin, Jean, Învăţătura Religiei Creştine, Vol. I., trad. Daniel Tomuleţ şi Elena Jorj, Oradea: Cartea
Creştină, 2003.
5. Erickson, Millard, Teologie Creştină, Vol. I. trad. Elena Jorj, Oradea, Cartea Creştină, 1998;
6. Grudem, Wayne, Teologie Sistematică, (partea 1, 2, 3), trad. de Dinu Moga Oradea, Editura Făclia, 2004;
7. Henry, F. H. Carl, Dumnezeu Revelaţie şi Autoritate. Vol. I. trad. Agnes Dragomir şi Luca Creţan, Oradea,
Cartea Creştină, 1994;
8. McGrath, Alister, Doctrina Creştină, trad. Corneliu C. Simuț, Cluj-Napoca: Logos, 2006;
9. Milne, Bruce, 2006, Cunoaşte Adevărul, trad. Dinu Moga, Oradea, Făclia, 2006.;
10. Menzies, W. William & Horton M. Stanley, Doctrine Biblice: O perspectivă penticostală, trad Dan Mitra,
Oradea, Life Publishers, 1999;
11. Pelikan, Jaroslav, Tradiția creștină, vol. I, trad. Silvia Palade, Iași, Polirom, 2004;
12. Thimoty, George, Teologia Reformatorilor,trad. T. Stanciu, Oradea, Casa Cărții, 2017.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoaşte şi aplică corect noțiunile de teologie sistematică și de dogmatică penticostală în slujirea bisericească
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare finală

Examen la sfârșitul
semestrului
-

10.3 Pondere din nota
finală
75%

Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar
25%
10.6 Standard minim de performanţă:
Cunoaşte şi aplică corect noțiunile teoretice de teologie sistematică și dogmatică ale Bisericii Creștine
Penticostaledin România.
10.5 Seminar/laborator

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

……………………
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