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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
MASTER
BIBLIE ȘI SOCIETATE

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Exegeza avansată a Noului Testament
2.2. Cod disciplină
M215
2.3. Titularul activităţii de curs
Victor Vladimir NEAMȚU
2.4. Titularul activităţii de seminar
Victor Vladimir NEAMȚU
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei Op
2
3
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
35
25
65
5
3
-

133
42
175
7

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
Sală dotată cu tablă / Sală dotată cu videoproiector

1

6. Competenţe acumulate
Competențe generale

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

C1 Formează specialiştii in domeniul religios care asigură servicii religioase pentru
împlinirea spirituală şi mântuirea credincioşilor proprii; Specialiştii în religie
perpetuează tradiţiile sacre, practicile şi credinţele religioase. Aceştia oficiază
servicii religioase, celebrează sau administrează ritualurile unei credinţe religioase
sau confesionale, oferă îndrumare spirituală şi morală şi îndeplinesc alte funcţii
asociate cu practicarea unei religii
C2 Formează specialişti care efectuează cercetări, îmbunătăţesc sau dezvoltă
concepte, teorii şi metode operaţionale din perspectiva teologiei comparate;
C3 Formează personal clerical care aplică cunoștinţe, sisteme şi metode în domeniul
teologie, religie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie şi alte
științe sociale.
C3.2 Enunţarea corectă a doctrinei cultului/Bisericii, precum şi a mijloacelor
transmise de aceasta
C3.4Interpretarea dogmelor, învăţăturilor, conceptelor şi afirmaţiilor teologice, în
context interconfesional interreligios şi intercultural;
C.3.5. Dezvoltarea şi aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea
exprimării şi argumentării unor învăţături de baza ale cultului/Bisericii;
C3.6 Susţinerea doctrinei proprii, în raport critic, apologetic, irenic, cu alte
confesiuni, religii sau sisteme filosofice
C3.7. Utilizarea resurselor doctrinare în acţiuni concrete de mărturisire şi
popularizare a credinţei (la nivel fundamental);
C3.8. Reproducerea fidelă şi argumentată a definiţiilor doctrinare de baza
CT1. Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficientă şi responsabilă, de
punctualitate si conştiinciozitate misionara, pe baza principiilor, normelor si
valorilor doctrinare, religios-morale si canonice pentru a dezvolta proceduri de
mediere specifice cu caracter ecclesial
CT3 Formulează strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin
actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea noilor tehnologii informatice şi prin
utilizarea limbilor moderne

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor și abilităților necesare studiului
disciplinei
exegetic aprofundat al textelor NT
7.2 Obiectivele specifice
 Să evalueze critic pozițiile teologice asupra diferitelor pericope studiate;
 Să argumenteze poziţiile teologice pentru care optează;
 Să utilizeze metode specifice ale studiului exegetic pentru a identifica corect
mesajul textelor NT;
 Să realizeze analize pertinente asupra principalelor componente de
structură, de compoziţie şi de limbaj, specifice textelor studiate;
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Prezentarea scopului şi a conţinutului cursului, a metodelor de
analiză și exegetică, a formei de evaluare
Dreptatea lui Dumnezeu prin credință revelată în Evanghelie,
Rom. 1:17 (Analiza termenilor și expresiilor, analiza structurală)
Dreptatea lui Dumnezeu prin credință revelată în Evanghelie,
Rom. 1: 17 (Perspective și interpretări ale comentatorilor,
evaluare critică)
Credincioşii – dreptatea lui Dumnezeu în / prin Hristos, 2Cor. 5:
21 (Context, semnificații, perspectiva lui NT Wright, evaluare
critică)

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

2

Înțelegerea expresiei dia. pi,stewj VIhsou/ Cristou/ Rom. 3: 22; Prelegere, discuţii
Gal. 2: 16
Utilizarea expresiei dia. th/j pi,stewj evn Cristw/| VIhsou/ Gal. 3: Prelegere, discuţii
26
Duhul Sfânt - darul eshatologic, arvuna şi garanţia vieţii viitoare Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Hristos – Personalitate „în Care” alţii sunt cuprinşi,
Gal. 3: 26-29 (identitatea de fii ai lui Dumnezeu)
Gal. 3: 26-29 (solidaritatea dintre Hristos şi credincioşii Săi
incluzând semnificaţia de încorporare în Hristos)
Gal. 3: 26-29 (ideea de comuniune dintre credincioşi; ideea de
comunitate)
Gal. 3: 26-29 (cei credincioşi sunt sămânţa lui Avraam şi
moştenitori)
Speranţa învierii pentru cei incluşi în forma morţii lui Hristos,
Rom. 6: 5 (partea I)
Speranţa învierii pentru cei incluşi în forma morţii lui Hristos,
Rom. 6: 5 (partea a II-a)
Analiza textelor 2Cor. 5: 1-10 și Filip. 1: 20-26

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

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

2 ore fizice
2 ore fizice

8.2. Seminar
Utilizarea Ps. 45 în Evrei 1
Conceptul de nouă creație în 2Cor. 5: 17
Limbajul paulin despre Templul Duhul Sfânt în ep. corintene
Limbajul despre mântuire în Tit 3
Limbajul despre omul cel nou în Efes. 4
Libajul despre omul cel nou în Col. 3
8.3. Bibliografie
BDAG, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, ed. a 3-a, ed.
Frederick W. Danker, Chicago, University of Chicago Press, 2000.
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FUNG, RONALD, Y.K., The Epistle to the Galatians, Wm. B. Eerdmans, Grand Rapids, 1988.
THISELTON, ANTHONY C., The First Epistle to the Corinthians, Wm. B. Eerdmans, Grand Rapids, 2000.
WALLACE, Daniel B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical Syntax of the New Testament, Grand
Rapids, Zondervan, 1996.
ZERWICK, M., şi GROSVENOR, M., A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, ed. a 5-a, Roma, Editrice
Pontificio Istituto Biblico, 1996.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Pregătirea masteranzilor pentru o înțelegere corectă a mecanismelor care asigură realizarea unei analize exegetice
riguroase asupra textelor NT
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Realizarea unei lucrări de
cercetare

10.5 Seminar/laborator

Evaluarea activității la
seminar și pe parcursul
consultanței

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%

20%
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10.6 Standard minim de performanţă:
A. Obţinerea a cel puţin jumătate din punctajul acordat lucrării de cercetare.
B. Predarea lucrării de cercetare până la finalul semestrului, realizată corespunzător.
Data completării

Semnătura titularului de curs
……………..………….

Data avizării în catedră

Semnătura titularului de seminar
………………………….

Semnătura director de departament
…………………….
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