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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 ETICĂ CREȘTINĂ 2.2. Cod disciplină ETC 411 

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 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 
3 

din care: 3.2. curs 
2 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
42 

din care: 3.5. curs 
28 

3.6. seminar/laborator 
14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

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

 Tutoriat  

 Examinări 4 

 Alte activităţi (exersări practice) 4 

Total ore  activităţi individuale 48 

 

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 90 

3.10 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum SVC 111; SVC 121; TSD 311; TSD 321 

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. Capacitatea de a evalua din punct de vedere moral caracterul și 

comportamentul oamenilor. 

C2. Capacitatea de a explica principiile eticii și moralei creștine într-

un limbaj accesibil. 

C3. Capacitatea să formuleze argumente morale împotriva 

imoralităţii specifice lumii contemporane. 

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

de cel al slujirii bisericești. 

CT2. Cunoașterea și aplicarea principiilor și normelor de etică 

profesională. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

OG1. Studentul să dobândească cunoștințele teoretice și practice 

privind conținuturile moralei creștine biblice. 

OG2. La finalul cursului, studentul să aibă capacitatea de a transmite 

convingeri cu privire la morala creștină. 

7.2 Obiectivele specifice OS1. Studentul să înțeleagă diversitatea sistemelor etice 

contemporane și să poată argumenta în favoarea eticii creștine 

biblice. 

OS2. Studentul să fie capabil să explice care sunt bazele teologice și 

biblice ale eticii creștine.  

OS3. Studentul să își însușească răspunsurile oferite de etica biblică 

la probleme specifice de etică și să le poată susține în fața 

interpretărilor oferite de etica seculară. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în Etica creștină  
Definiții. Tipuri de etică: etica descriptivă; etica 

normativă; metaetica; etica aretaică. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

2. Șase sisteme etice 
Concepții cu privire la ce este o acțiune morală bună. 

Sistemele etice: antinomianismul; generalismul; 

situaționismul; absolutismul total; absolutismul 

conflictual; absolutismul gradat. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

3. Caracteristicile eticii creștine 
Vor fi analizate șase caracteristici ale eticii creștine, 

în contrast cu cele ale eticii seculare. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

4. Războiul 
Războiul va fi analizat în istoria biblică și vor fi 

prezentate cele trei puncte de vedere principale: 

activismul; pacifismul; seceltivismul. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

5. Pedeapsa capitală 
Vor fi prezentate cele trei puncte de vedere cu privire 

la pedeapsa capitală: reabilitare; reconstrucție; 

retribuție. Fiecare concepție va fi evaluată și din 

perspectiva învățătuii Bibliei. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

6. Etica economică 
Vor fi prezentate principiile biblice care guvernează 

etica economică creștină: integritate; împlinirea 

promisiunilor; etica patronului și a angajatului; 

atitudinea biblică față de muncă; relații etice cu 

clienții; principii biblice privind utilizarea banilor; 

darea de socoteală; impozite și taxe. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

7. Neascultarea civilă.  
Vor fi explicate cele trei perspective privind 

supunerea civilă: anarhismul; patriotismul radical; 

supunerea biblică. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 
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8. Bioetica creștină versus bioetica umanistă 
Vor fi explicate principiile care guvernează cele două 

tipuri de etică și vor fi analizate argumentele aduse de 

cele două sisteme de gândire. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

9. Eutanasia și eugenia 
Vor fi prezentate cele două practici și motivația 

acestora. Argumentele aduse de adepții eutanasiei și 

de cei ai eugeniei vor fi analizate din perspectivă 

biblică. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

10. Avortul 
Va fi explicată legătura dintre concepția privind 

starea fătului și practica avortului. Sunt trei concepții 

principale privind starea fătului: pe deplin uman – 

avortul este practicat oricând; potențial uman – 

avortul este uneori permis; subuman – avortul este 

interzis. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

11. Probleme diferite de bioetică 

Vor fi analizate alte problem specifice de 

bioetică, cum ar fi: clonarea, transplantul de 

organe, ingineria genetică, inseminarea 

artificială, fertilizarea in vitro; crionica ș.a. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

12. Etica sexuală 
Va fi analizată porunca a șaptea: „Să nu comiți 

adulter”. Vor fi evaluate diferitele manifestări ale 

acestui păcat. Vor fi prezentate argumente biblice 

împotriva homosexualității. Vor fi prezentare metode 

de eliberare de păcatele sexuale și de refacere a 

purității sexuale. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

13. Ecologia 
Va fi prezentată perspectiva creștină asupra mediului, 

astel încât studenții să poată răspunde viziunii 

materialistă panteistă asupra mediului. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

14. Adevărul și minciuna  
Va fi analizată porunca a noua: „Să nu mărturisești 

strâmb împotriva aproapelui tău”. Originea 

adevărului și cea a minciunii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate. 2 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Obser-vaţii 

1. Introducere în Etica creștină  
Studenții vor aprofunda noțiunile învățate la curs 

privind tipurile de etică: descriptivă, normativă; 

metaetica, aretaică. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

2. Analiza celor șase sisteme etice 
Vor fi evaluate următoarele sisteme etice: 

antinomianismul; generalismul; situaționismul; 

absolutismul total; absolutismul conflictual; 

absolutismul gradat. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

3. Caracteristicile eticii creștine 
Studenții vor dezbate caracteristicile eticii creștine, în 

contrast cu cele ale eticii seculare. Caracteristicile 

eticii creștine analizate sunt: cristocentrică; bazată pe 

Biblie; absolută; prescriptivă; deontologică; permite 

diversitate. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

4. Războiul 
Împărțiți în trei grupe, studenții vor argumenta 

pentru: activism; pacifism; seceltivism. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

5. Pedeapsa capitală 
Împărțiți în trei grupe, studenții vor argumenta 

pentru:  reabilitare; reconstrucție; retribuție.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 
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6. Etica economică 
Studenții vor dezbate problemele specifice ale eticii 

economice din România, modul de utilizare a banilor; 

jocurile de noroc. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

7. Neascultarea civilă.  
Vor fi analizate cele trei perspective privind 

supunerea civilă: anarhismul; patriotismul radical; 

supunerea biblică. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

8. Bioetica creștină versus bioetica umanistă 
Vor fi eanalizate principiile în contrast care 

guvernează etica creștină, respectiv pe cea umanistă.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

9. Eutanasia și eugenia 
Vor fi analizate din perspectivă biblică argumentele 

aduse de adepții eutanasiei și de cei ai eugeniei. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

10. Avortul 
Dezbaterea celor trei pucnte de vedere privind avortul 

se va axa pe învățătura biblică, dar și pe date 

medicale, psihologice și sociologice.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

11. Probleme diferite de bioetică 

Vor fi analizate problem specifice de bioetică, 

cum ar fi clonarea, transplantul de organe, 

inseminarea artificială, fertilizarea in vitro. 

Studenții pot propune spre dezbatere și alte 

probleme de bioetică. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

12. Etica sexuală 
Va fi promovată puritatea sexuală, sfințenia în 

abstinență și refacerea purității sexuale. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

13. Ecologia 
Vor fi dezbătute probleme cecologice ontemporane, 

aducând o perspectivă biblică asupra acestora. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

14. Adevărul și minciuna  
Învățătura biblică despre adevăr și minciună va fi 

aplicată de studenți la situații concrete propuse de 

cadrul didactic. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

8.3. Bibliografie: 

 

*** Biblia 
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Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, 1998. 

GEISLER, Norman, Etica creștină – opțiuni și consecințe, Societatea Biblică din România, Oradea, 2008 

GLOVER, Jonathan, Causing Death and Saving Live, St. Ives, England: Penguin Books, 1977 

HENRY, Carl F.H., Etica creștină personală, Editura Cartea Creștină, Oradea. 

KAISER Walter C. Jr., Toward Old Testament Ethics, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, 

1983. 

PIERCE, Burton T., Etica lucrătorului creştin,   

RAE, Scott B., Alegeri morale: o introducere în etică, Făclia, Oradea, 2009. 

RUSU, Ieremia, Etică creștină: Note de curs, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”, 

București, 2009. 

SINGER, Peter, Applied Ethics, Oxford: Oxfird University Press, 1986. 
 

 

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 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 apologetică  

35% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
15% 

10.6. Standard minim de performanţă:  

Pentru nota 5 (cinci): cunoașterea principiilor care guvernează etica creștină și a însușirea argumentelor 

acesteia pentru domeniile principale dezbătute în curs. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..………….   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 

 


