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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 CONDUCEREA BISERICII (1) 2.2. Cod disciplină COB 311 

2.3. Titularul activităţii de curs Elisei RUSU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Elisei RUSU 

2.5. Anul de studiu III 

 

2.6. Semestrul I 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 
28 

din care: 3.5. curs 
14 

3.6. seminar/laborator 
14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

 Tutoriat 4 

 Examinări 4 

 Alte activităţi (exersări practice) 4 

Total ore  activităţi individuale 54 

 

3.7 Total ore studiu individual 54 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 82 

3.10 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

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 și tablă 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Înțelegerea importanței eclesiologiei și a doctrinelor biblice pentru 

pregătirea în vederea slujirii pastorale. 

C2. Dezvoltarea unei concepții biblice despre biserică bazată pe 

studierea textelor biblice care descriu biserica. 

C3. Cunoașterea contextului istorico-geografic și cultural în care s-a 

format biserica. 

C4. Cunoașterea doctrinelor creștine după Evanghelie cu privire la 

conducerea bisericii locale. 

Competenţe transversale CT1. Atitudinea responsabilă faţă de domeniul didactic-ştiinţific, de 

cel al slujirii bisericești. 
 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

OG1. Cunoștințele dobândite la alte discipline vor fi organizate într-un 

sistem teologic coerent și exhaustiv.  

OG2. La finalul cursului, studenţii vor cunoaşte rolul și importanța 

bisericii locale în trăirea și slujirea creștină. 

7.2 Obiectivele specifice OS 1. Studentul să cunoască și să înțeleagă termenii care definesc 

biserica. 

OS 2. Studentul își va dezvolta calitățile de slujitor-conducător atât la 

nivel personal cât și la nivel familia și social. 

OS 3. Studentul va fi echipat cu instrumentele necesare punerii în 

practică în biserica locală a cunoștințelor acumulate pentru 

slujba de conducere și lucru în echipă. 

OS2. Studentul să-și formeze o conștiință și conduită creștină 

evanghelică, în concordanță cu învățătura Bibliei. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1-2. Introducere în eclesiologie  
Va fi prezentat cursul și manualele de studiu. Vor fi 

explicate noțiuni și definiții, care sunt asemănările și 

deosebirile dintre biserica locală și cea universală și 

cum s-a răspândit Biserica în primele secole. Vor fi 

prezentate metodele de lucru în eclesiologie. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

3-4. Problemele speciale 
Vor fi prezentate problemele speciale: relația dintre 

Biserică și Împărăție; relația dintre Biserică și Israel; 

relația dintre Biserica vizibilă și invizibilă și momentul 

apariției Bisericii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

5-7. Natura și caracteristicile Bisericii 
Vor fi definite și explicate conceptele de natură și 

caracteristicile Bisericii și se va dezvolta conceptul de 

lucrare și misiune a Bisericii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 3 ore fizice 

8-10. Organizarea bisericilor 
Vor fi definite și argumentate funcțiile și 

responsabilitățile în Biserică; vor fi prezentate formele 

de organizare ale biseiricilor și modele contemporane 

de forme de organizare. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
3 ore fizice 

11-14. Slujitorii Bisericii și conducerea bisericii 

locale 
Vor fi prezentate categoriile de slujitori în Biserică, 

calificările conducătorului-slujitor și conducerea 

colegială. Se va acorda o atenție deosebită lucrului în 

echipă. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 
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8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Ilustrarea și practicarea metodelor de lucru în 

eclesiologie.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

2. Exemple din istorie de felul în care s-a 

răspândit Biserica în primele secole și care a 

fost impactul  asupra societății. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

3. Vor fi dezbătute problemele speciale legate de 

relația din Biserică și Împărăție și relația 

dintre Biserică și Israel. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

4. Vor fi dezbătute problemele speciale legate de 

relația din Biserica vizibilă și cea invizibilă și 

momentul întemeierii Bisericii. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

5. Natura Bisericii descrisă în ilustrații biblice. Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

6. Caracteristicile Bisericii rezultate din Biblie și 

teologie. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

7. Lucrarea și misiunea Bisericii în societate Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8. Funcții și responsabilități în Biserică. Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

9. Forme istorice de organizare a Bisericii. Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

10. Forme moderne de organizare a conducerii în 

biserica locală. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

11. Diaconii și presbiterii, slujitori ai Bisericii. Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

12. Calificările spirituale, sociale, intelectuale și 

familiale ale conducătorului-slujitor în 

Biserică. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

13. Perspectiva conducerii colegiale. Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

14. Lucrul în echipă și dinamica relațională în 

echipa de slujire în biserica locală. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

 
8.3. Bibliografie: 

 

***      Biblia sau Sfânta Scriptură 
Erickson, M. J. (1998). Teologie creștină. Editura Cartea Creștină, Oradea. 
Getz, G. A. (1992). Dinamica Bisericii—Învățătura despre Biserică. BEE International. 
Kuen, A. (1992). Pentru ce Biserica?. Traducere UCCDE. 
Kuen, A. (1992). Daruri pentru slujire. Traducere UCCDE. 
Kuen, A. (1992). Slujiri în Biserică. Traducere UCCDE. 
Mallone, G. (1981). Furnace of Renewal: A Vision for the Church. InterVersity Press, Downers Grove, Ill. 
Saucy, R. L. (1972). The Church in God’s Program. Moody Press, Chicago. 
Scazzero, P. (2003). The Emotionally Healthy Church. Zondervan, Grad Rapids, MI. 

 

 

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 asigură oferă și 

premisele unor dezbateri inter şi intrareligioase.  
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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 teologică  

40% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea elementelor esențiale din  doctrina despre Biserică și conducerea bisericii 

locale. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..…………. 

   

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 


