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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 DIN BUCUREȘTI
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ
TEOLOGIE
Licență
TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Cod disciplină
Consiliere spirituală 1
TP4104
2.3. Titularul activităţii de curs
Radu ȚÎRLE
2.4. Titularul activităţii de seminar
Radu ȚÎRLE
2.5. Anul de studiu
2.6.
Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei O
4
7
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
20
30
5
4
-

69
56
125
5

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

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
 Înțelegerea problematicii consilierii spirituale în contextul slujirii pastorale
penticostale;
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Competenţe transversale

Cunoașterea elementelor de bază a dezvoltării psiho-sociale a individului,
Conștientizarea influenței spirituale asupra actului mental.
Însușirea metodologiei și tehnicilor necesare proceselor psihoterapeutice.
Familiarizarea cu terminologia de specialitate;
Dobândirea unor deprinderi practice pentru procesul consilierii;
Manifestarea empatiei și compasiunii față de persoanele conciliate (mai
degrabă consiliate);
 Dezvoltarea propriei identități de consilier;
 Întegrarea consilierii în contextual slujirii pastorale, dar și a slujirii creștine în
general.
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
Instruirea studentului în particularitățile procesului de consiliere spirituală a
disciplinei
membrilor unei biserici locale.
7.2 Obiectivele specifice
 Capacitatea de a analiza, diagnostica şi trata diverse tulburări mentale şi
emoţionale, bazat pe comunicarea verbală şi nonverbală cu pacientul.
 Capacitatea de a stabili în mod deliberat o relaţie profesională cu un pacient,
pentru a atinge următoarele obiective:
(a) înlăturarea, modificarea sau diminuarea unor simptome existente,
(b) modificarea unor modele inadecvate de comportament, optimizarea
acestora,
(c) promovarea unei dezvoltări şi creşteri pozitive a personalităţii
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Introducere. Caracterul specific al consilierii creştine.
Structura procesului terapeutic
Obiective, categorii diagnostice, rolul consilierului. Tehnici
şi metode de consiliere
Psihologia personalității. Modele ale personalității
Dinamica vinovăției. Dinamica suferinței
Crizele majore ale vieții. Aspecte generale. Psihologia și
consilierea crizelor
Consilierul – caracteristici personale, valorile şi
maturizarea lui
Consilierul – motivaţie, atitudini, calităţi
Anxietatea şi consilierea persoanelor cu tulburări anxioase
Depresia şi consilierea persoanelor depresive
Mânia, strategii de consiliere
Consilierea persoanelor copleşite de vinovăţie
Consilierea persoanelor care se confruntă cu singurătate
Consilierea celor ce suferă de complexul de inferioritate
Consilierea în tulburări psihice
Consilierea în suferinţa fizică
Consilierea în caz de doliu şi pierderi
Consilierea în suferinţă morală
Introducere. Caracterul specific al consilierii creştine.
Structura procesului terapeutic
8.2. Seminar
Factori care pot conduce la eşecul procesului de consiliere
Abordări greşite din partea consiliaţilor care trebuie oprite;
Limbajul consilierii spirituale

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

2 ore fizice
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Dialog, evaluări, studii de caz
Dialog, evaluări, studii de caz

2 ore fizice
2 ore fizice
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Premise ale schimbării personale a consiliaţilor
Dialog, evaluări, studii de caz
2 ore fizice
Începutul schimbării şi perseverenţa pe cale schimbării
Dialog, evaluări, studii de caz
2 ore fizice
Testarea realităţii – parte a procesului consilierii
Dialog, evaluări, studii de caz
2 ore fizice
Rolul interpretării în procesul consilierii; reguli de Dialog, evaluări, studii de caz
2 ore fizice
exprimare;
Clarificare, confruntare, regresie, schimbare
Situaţiile de criză
Dialog, evaluări, studii de caz
2 ore fizice
8.3. Bibliografie
1. Michael, Dieterich, Esenţa consilierii, trad. Alex Sebastian şi Lăcrimioara Madincea, Societatea Biblică din
România, Oradea, 2010.
2. Adams, Jay E., Manualul consilierului creştin, trad. Dana Lighezan, SMR, Wheaton, 1993.
3. Crabb, Larry, Înţelegând oamenii, trad. Dumitru Iliesi, Shalom, Oradea, 1998.
4. McDowell, Josh, & Hostetler, Bob, Manual de consiliere a tinerilor, trad. Caludiu Vereş, vol. 1 şi 2, Noua
Speranţă, Cluj-Napoca, 2000.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Pregătirea studenților pentru a presta activități de consiliere spirituală în Biserica locală.
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare finală

Examen la sfârștul
semestrului

10.5 Seminar/laborator

Evaluare pe parcursul
consultanței și în
momentul susținerii
referatului

Verificarea conținutului, a
formei și a aparatului critic
al unei recenzii și a unui
referat

10.3 Pondere din nota
finală
50 %

35 % - referatul
15 % - recenzia

10.6 Standard minim de performanţă:
A. Cunoaște și aplică principalele noțiuni studiate la curs care îl vor ajuta în prestarea de activități de consiliere
spirituală în biserica locală.
B. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul fiecărei probe în parte.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

…………………….
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