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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 BUCUREŞTI
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PENTICOSTALĂ
TEOLOGIE
Licenţă
TEOLOGIE PASTORALĂ

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Cod disciplină
Teologia slujirii pastorale 1
TP3105
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
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
15
15
15
9
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

1

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1.1. Identificarea şi utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor,
teoriilor şi paradigmelor misionare.
C1.4 Autoanaliza şi evaluarea critică şi constructivă a propriului demers pastoral şi
misionar.
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
Să înţeleagă integrarea complementară a slujirii pastorale între alte slujiri
din biserică.
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoască definiţia conceptelor de slujire, slujitor, păstorire, păstor;
 Cunoască fundamentele biblice ale teologiei slujirii şi a lucrării de
păstorire spirituală;
 Înţeleagă semnificaţiile metaforei biblice a „păstorului” şi contribuţia
acestora la definirea slujirii pastorale;
 Înţeleagă diferenţele dintre slujirea charismatică şi cea instituţională;
 Înţeleagă natura spirituală a slujirii pastorale, în raport cu
pneumatologia penticostală.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Definirea Teologiei pastorale şi întegrarea acesteia
între disciplinele teologice.
2. Metafora „păstorului” în VT: Psalmul 23
3. Metafora „păstorului” în VT: Ezechiel 34

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore fizice

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

2 ore fizice
2 ore fizice

4. Metafora „păstorului” în NT: Ioan 10
5. Principii pastorale în slujirea şi învăţătura
Mântuitorului
6. Metafora „păstorului” în NT: 1Petru 5.1-6
7. Conceptul de „rob” adăugat de apostolul Pavel
teologiei slujirii
8. Slujirea şi slujbele spirituale în epistolele pauline:
Efeseni 4.11-15
9. Complementaritatea slujirilor în biserică: Efeseni 4.11
şi 1 Corinteni 1 şi 2.
10. Presbiter, diacon, episcop: slujiri nominalizate în
epistole
11. Principii de slujire pastorală în Epistolele
pastorale:natura slujirii şi darul slujirii
12. Principii de slujire pastorală în Epistolele pastorale:
calificarea spirituală a slujitorului
13. Principii de slujire pastorală în Epistolele pastorale:
atributele esenţiale ale slujitorului

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

2 ore fizice
2 ore fizice

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

2 ore fizice
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

14. Principii de slujire pastorală în Epistolele pastorale:
drepturile slujitorului creştin şi recompensarea slujirii
pastorale
8.2. Seminar
1. Moise: model de slujitor al Vechiului Testament
2. Moise: model de slujitor al Vechiului Testament
3. Iosua: preluarea slujirii şi autorităţii
4. Iosua: preluarea slujirii şi autorităţii
5. Samuel: integritate şi autoritate spirituală

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Dialog, evaluări
Dialog, evaluări
Dialog, evaluări
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
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6. Samuel: integritate şi autoritate spirituală
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
7. Samson: un dar puternic şi un caracter slab
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
8. Samson: un dar puternic şi un caracter slab
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
9. Ghedeon: un caracter nobil la un om neînsemnat
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
10. Ghedeon: un caracter nobil la un om neînsemnat
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
11. Isus: daca nu te spăl eu nu ai parte cu mine
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
12. Isus: daca nu te spăl eu nu ai parte cu mine
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
13. Pavel: autoritate şi slujire
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
14. Pavel: autoritate şi slujire
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
8.3. Bibliografie
1. Bişoc, Alois, Introducere în teologie pastorală, 2002, Iaşi: Sapienţia.
2. Dupu, Constantin, Introducere în teologie pastorală, 1993, Bucureşti: Societatea Evanghelică Română.
3. Hull, Bill, Păstorul ucenicizator, 1997, Arad: Multimedia BEE România.
4. Lawrence, Bill, Păstorirea eficientă, 2001, Oradea: Betania.
5. McMahan, Oliver, Adevăratul păstor, 2008, Oradea: Societatea Biblică din România.
6. Meştereagă, Emil, Teologia slujirii pastorale, 2006, Bucureşti: curs I.T.P.
7. Oates, Wayne, Slujitorul creştin, 1997, Bucureşti: Gnosis.
9. Coroborarea conţinuturilor
disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Înţelege integrarea complementară a slujirii pastorale între alte slujiri din biserică.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
75%
25%

Evaluare periodică
Teste de verificare
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar
10.6 Standard minim de performanţă:
Cunoaşte şi aplică corect învăţăturile Noului Testament în diverse situaţii pastorale întâmpinate în slujirea
parohiei.
10.4 Curs

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

……………………
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