
1 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PASTORALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE  

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE 

1.5. Ciclul de studii Licenţă (2015-2019) 

1.6. Programul de studii Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei APOLOGETICĂ CREȘTINĂ (1) 2.2. Cod disciplină APC 421 

2.3. Titularul activităţii de curs Ieremia N. RUSU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ieremia N. RUSU 

2.5. Anul de studiu IV 

 

2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei  

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 
2 

din care: 3.2. curs 
1 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
24 

din care: 3.5. curs 
12 

3.6. seminar/laborator 
12 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

 Tutoriat  

 Examinări 4 

 Alte activităţi (exersări practice) 4 

Total ore  activităţi individuale 38 

 

3.7 Total ore studiu individual 38 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 24 

3.9 Total ore pe semestru 62 

3.10 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum TSD 311; TSD 321; APC 411 

4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Ecran de proiecţie, videoproiector, laptop. 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu ecran de proiecție, videoproiector, laptop 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Însușirea metodelor folosite de apologetică în apărarea credinței creștine. 

C2. Dezvoltarea gândirii critice în evaluarea sectelor și ereziilor moderne. 

C3. Însușirea argumentelor în favoarea credinței creștine și dezvoltarea 

capacității de a le prezenta cu dragoste celor care atacă credința creștină 

C4. Echiparea studentului cu cunoștințe care să-l ajute să-și apere într-un 

mod rațional credința creștină. 

Competenţe transversale CT1. Atitudinea responsabilă faţă de domeniul didactic-ştiinţific și de cel al 

slujirii bisericești. 

CT3. Dezvoltarea capacității de a analiza critic curentele religioase 

contemporane și de a le da un răspuns adecvat, logic și biblic. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

OG1. Studentul va învăța să folosească cunoștințele teologic, științifice și 

istorice, pentru a formula răspunsuri logice și coerente  la atacurile 

sectelor și ereziilor moderne.  

OG2. La finalul cursului, studenţii vor fi capabili să evalueze doctrinele 

sectelor și ereziilor moderne și să le ofere răspunsuri biblice. 

7.2 Obiectivele specifice OS1. Studentul să cunoască principalele doctrine ale sectelor și ereziilor 

moderne, oferind un răspuns biblic la acestea. 

OS2. Studentul să prezinte și să explice elementele fundamentale ale 

credinței creștine în termeni care să fie înțeleși de adepții ereziilor 

moderne. 

OS3. Studentul să-și dezvolte compasiunea pentru persoanele care au căzut 

victime ale sectelor moderne. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Definiții și noțiuni generale privind sectele 
Definiții ale sectelor. Caracteristicile sectelor. 

Caracteristicilor sectanților. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

2. Principii în evanghelizarea sectanților 

Principiul: fii plin de har și de adevăr. Principii 

din 2 Timotei 2:23-26.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

3. Mișcarea Era Nouă 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

4. Martorii lui Iehova 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

5. Mormonism 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

6. Carismatism 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

7. Branhamims 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 
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8. Mișcarea Biserica locală 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

9. Baha’i  
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

10. Ateism 
Istoric. Concepții specifice. Analiza acestor concepții 

din perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

11. Cabala 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

12. Vrăjitoria 
Istoric. Instituții și organizare. Doctrine specifice. 

Analiza acestor doctrine din perspectivă biblică. 

Metode de evanghelizare a adepților acestei 

concepții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

8.2. Seminar Metode Obser-vaţii 

1. Caracteristicile sectelor și ale sectanților Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

2. Principii în evanghelizarea sectanților 

Analiza principiilor de de abordare a oponenților 

credinței creștine din 2 Timotei 2:23-26.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

3. Mișcarea Era Nouă 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

4. Martorii lui Iehova 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

5. Mormonism 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

6. Carismatism 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

7. Branhamims 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

8. Mișcarea Biserica locală 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

9. Baha’i  
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

10. Ateism 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 
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11. Cabala 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

12. Vrăjitoria 
Analiza doctrinelor specifice ale acestei concepții din 

perspectivă biblică. Metode de evanghelizare a 

adepților acestei concepții. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

8.3. Bibliografie: 

*** Biblia 

*** Apologetică, Ghid de studiu BEE International, 1995. 

GEISLER, Norman, Nu am destulă credință ca să fiu ateu, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2007. 

HUTCHINSON, Janis, Out of the cults and into the church: Understanding & Encouraging Ex-Cultists, 

Kregel Resources, Grand Rapids, MI, 1994. 

MORRIS, Henry M., Creaționismul Științific, Societatea Misionară Română, Oradea, 1992. 

MARTIN, Walter, Împărăția cultelor eretice, Editura cartea Creștină, Oradea, 1997. 

RUSU, Ieremia, Răspunsuri accesibile la întrebările necredinței, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul este o bază a identității creștinului, a caracterului și conduitei acestuia, precum și a slujirii sale 

creștine în Biserică, organizații religioase și umanitare, precum și în societate. Cursul oferă și premisele 

unor dezbateri inter şi intrareligioase.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 50% 

 - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar Elaborarea de lucrări   

de cercetare apologetică  
35% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 

15% 

10.6. Standard minim de performanţă:  

Pentru nota 5 (cinci): cunoașterea definiției sectei, a caracteristiclor sectelor și sectanților și însușirea 

metodelor de evanghelizare a adepților principalilor secte și erezii moderne. 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..………….   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 

 


