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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
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ
TEOLOGIE
Licenţă
TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PASTORALĂ
Istoria Bisericii Creștine Penticostale

2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
3

2.2. Cod disciplină

Ciprian BĂLĂBAN
Ciprian BĂLĂBAN
2.7. Tipul de
5
evaluare (E/C/VP)

E

2.8. Regimul disciplinei O
(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

TP 3106

1
14
ore
28
15
12
1
2
-

58
42
100
4

Istoria Bisericii Universale
-

-

1

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Sală dotată cu tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C5.1 Descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice teologiei
istorice şi istoriei religiilor
C5.2 Interpretarea realităţilor istorice prin valorificarea cercetărilor fundamentale în
domeniu
C5.3 Aplicarea principiului interpretării corecte a fenomenului istoric prin raportare
justă la modul lui de influenţă asupra prezentului
C5.4 Evaluarea corectă, critică, a datelor istorice şi capacitatea de a sesiza dinamica
evenimentelor
C5.5 Conturarea profilului personalităţilor emblematice pentru istoria
cultului/Bisericii, implicând o descriere bio-bibliografică 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
Disciplina urmăreşte informarea obiectivă asupra istoriei Bisericii
Penticostale, ca baza profesională adecvată, urmărindu-se:
Cunoaşterea evenimentelor principale din istoria mişcării
penticostale, a contextului istoric în care acestea au avut loc şi a
persoanelor care au avut un rol foarte important.
Înţelegerea unor momente complexe ale dezvoltării Bisericii
penticostale.
Formarea unor principii şi modele de interpretare a diferitelor
aspecte ale istoriei penticostalismului.
7.2 Obiectivele specifice
La finalul acestui curs studentul trebuie să fie capabil să:
 cunoască detaliile temporale, geograficeşi teologice ale
evenimentelor istorice care au influenţat apariţia şi dezvoltarea
mişcării penticostale;
 fie familiarizat cu particularităţile religioase, culturale, sociale şi
politice în care a vieţuit Biserica Creştină Penticostală;
 poată prezenta cauzele, desfăşurarea şi consecinţele pentru
evenimentele majore din istoria mişcării penticostale;
 poată analiza un eveniment din istoria penticostalismului folosind
diverse surse bibliografice.
 alcătuiască studii monografice privind diferite aspecte ale
Bisericii penticostale în dezvoltarea ei.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Metode de predare
Manifestări penticostale în istoria creştinismului.
Prelegere, discuţii
Trezirile spirituale din secolele XVIII-XIX şi rădăcinile Prelegere, discuţii
penticostalismului modern.
Apariţia mişcării penticostale moderne
Prelegere, discuţii
Apariţia mişcării penticostale în România
Prelegere, discuţii
Gheorghe Bradin
Răspândirea credinţei penticostale în România
Demersuri pentru recunoaştere
Publicaţii penticostale în România

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

Observaţii
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

Persecuţii
Prelegere, discuţii
2 ore fizice
Dezorganizarea mişcării penticostale în perioada Prelegere, discuţii
2 ore fizice
regimurilor autoritare şi totalitare din România (1938 –
1944)
Reorganizarea mişcării penticostale după al doilea război Prelegere, discuţii
2 ore fizice
mondial
Mişcarea penticostală în perioada comunistă sub
Prelegere, discuţii
2 ore fizice
conducerea lui Gheorghe Bradin.
Mişcarea penticostală în perioada comunistă sub Prelegere, discuţii
2 ore fizice
conducerea lui Pavel Bochian.
Biserica penticostală după revoluţia din decembrie 1989.
Prelegere, discuţii
2 ore fizice
8.2. Seminar
Teologul Tertulian şi aderarea sa la montanism
Dialog, evaluări
1 oră fizică
Gândirea teologică a lui John Wesley
Dialog, evaluări
1 oră fizică
Apariţia penticostalismului şi eliminarea barierelor rasiale
Dialog, evaluări
1 oră fizică
Dinamismul mişcării penticostale
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
Ecumenismul mişcării penticostale
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
Pionieri ai mişcării penticostale din România
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
Minuni şi vindecări în penticostalismul românesc
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
Motive şi motivaţii pentru persecutarea penticostalilor din
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
România
Raportul dintre mişcarea baptistă şi cea penticostală în
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
România
Evoluţia doctrinelor în penticostalismul românesc
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
Arminianismul – caracteristică a mişcării penticostale
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
moderne
Unitate şi dizidenţe în penticostalismul românesc
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
Penticostalismul şi Evanghelia prosperităţii
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
Manifestări penticostale extreme
Dialog, evaluări, studiu de caz
1 oră fizică
8.3. Bibliografie
Bălăban, Ciprian, Istori Bisericii Penticostale din România (1922-1989) – harisme și instituție, Scriptum, Oradea,
2016.
Bochian, Pavel, Viaţa unui păstor din România, Editura Privilegiu, Bucureşti 1997.
Ceuţă, Ioan, Mişcarea penticostală în evenimente şi relatări ale secolului XX, Editura Lumina Evangheliei,
Bucureşti, 2002.
Croitor, Vasilică, Răscumpărarea memoriei – Cultul Penticostal în perioada comunistă, Succeed Publishing,
Medgidia, 2010.
Sandru, Trandafir, Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România, Editura Cultului Penticostal,
Bucureşti, 1982.
Sandru, Trandafir – Biserica Penticostală în Istoria Creştinismului, Editura I.T.P., Bucureşti, 1992.
Sandru, Trandafir, Trezirea spirituală penticostală din România, Editura I.T.P., Bucureşti, 1997.
Synan, Vinson & Andreiescu, Valeriu, Tradiţia mişcării penticostale, Betania, Oradea, 2004.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finală

10.2 metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
70%

3

10.5 Seminar/laborator

Lucrări de seminar

Verificare pe parcurs

30%

10.6 Standard minim de performanţă:
Să poată prezenta cauzele, desfăşurarea şi consecinţele pentru evenimentele majore din istoria Bisericii
Penticostale.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

…………………….
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