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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 2
TP3205
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
6
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
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

1
14
Ore
15
15
15
9
4
-

58
42
100
4

TSP 1
-

-

1

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Sală dotată cu tablă

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. Chemarea la slujire: natura chemării divine
 Vor fi prezentate cuprinsul, obiectivele şi bibliografia
cursului
2. Chemarea la slujire: semnificaţia şi manifestarea chemării
divine
 Vor fi prezentate modalităţi de identificare şi
înţelegere a chemării divine
3. Pregătirea slujitorului: formarea spirituală a caracterului
 Va fi explicată importanţa formării caracterului
pentru slujirea pastorală.
4. Pregătirea slujitorului: abilităţile şi darurile spirituale de
slujire
 Vor fi prezentate diferite daruri de slujire conform
Sfintelor Scripturi.
5. Pregătirea slujitorului: formarea biblică a slujitorului
 Se vor sintetiza ideile privitoare la educaţia biblică a
slujitorului
6. Pregătirea slujitorului: formarea teologică şi dogmatică a
slujitorului
 Se vor sintetiza ideile privitoare la educaţia teologică a
slujitorului.
7. Pregătirea slujitorului: formarea omiletică a slujitorului
 Se vor sintetiza ideile privitoare la educaţia omiletică
a slujitorului.
8. Lucrarea păstorului: păstorirea sufletească
9. Lucrarea păstorului: predicarea şi învăţarea
10. Lucrarea păstorului: consilierea spirituală

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

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii
Prelegere, discuţii

2 ore fizice
2 ore fizice
2 ore fizice
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11.
12.
13.
14.

Lucrarea păstorului: conducerea spirituală
Lucrarea păstorului: ucenicizarea
Relaţiile spirituale ale păstorului cu membrii
Pericolele de care trebuie să se păzească păstorul.

8.2. Seminar
1. Isaia: chemarea profetică
2. Isaia: chemarea profetică
3. Samuel: chemare şi ungere
4. Samuel: chemare şi ungere
5.

Darurile Duhului Sfânt în slujire

6.

Darurile Duhului Sfânt în slujire

7.

Persuasiune sau manipulare

8.

Persuasiune sau manipulare

9.

Relaţii spirituale de slujire

10. Relaţii spirituale de slujire
11. Confesiunea şi încrederea
12. Confesiunea şi încrederea
13. Un slujitor naşte slujitori
14. Un slujitor naşte slujitori

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

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

Dialog, evaluări
Dialog, evaluări
Dialog, evaluări
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
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
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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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
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Evaluare periodică
Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar

Teste de verificare
-

10.3 Pondere din nota
finală
75%
25%
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10.6 Standard minim de performanţă:
Cunoaşte şi aplică corect învăţăturile Noului Testament în diverse situaţii pastorale întâmpinate în slujirea
parohiei.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

……………………
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