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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 
ISTORIA BISERICII CREȘTINE DUPĂ 

EVANGHELIE 
2.2. Cod disciplină IBC 122 

2.3. Titularul activităţii de curs Teodor DOBRIN 

2.4. Titularul activităţii de seminar Teodor DOBRIN 

2.5. Anul de studiu I 

 

2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

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

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

Op 

 

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 10 

 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

 Tutoriat 4 

 Examinări 4 

 Alte activităţi (exersări practice) 4 

Total ore  activităţi individuale 42 

 

3.7 Total ore studiu individual 42 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 84 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum IBU 111;  

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 Istoriei Creștinilor după Evanghelie în 

contextul bisericilor neoprotestante. 

C2. Înțelegerea moștenirii creștine și a modului în care Duhul lui 

Dumnezeu acționează prin biserica Sa.  

C3. Cunoașterea prezentului în lumina descoperirii trecutului istoric al 

Mișcării Fraților.  

C4. Înțelegerea identității teologice proprii și evoluția doctrinelor 

specifice Mișcării Fraților în România. 

C5. Cunoașterea curentelor teologice specifice care au influențat teologia 

Mișcării Fraților. 

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 

Istoriei Creștine după Evanghelie în trăirea și slujirea creștină. 

7.2 Obiectivele specifice OS 1. Studentul să cunoască influențele Mișcării Fraților în prezent 

OS 2. Studentul să prezinte și să explice informațiile istorice despre 

identitatea, dezoltarea teologiei și a modului de organizare a 

creștinilor după evanghelie.  

OS 3. Studentul să dobândească o înțelegere clară a curentelor care au 

influențat teologia Mișcării Fraților și să cunoască ce spune Biblia 

despre forma actuală pe care o au doctrinele specifice acestei 

confesiuni. 

OS 4. Studentul să fie capabil să folosească ghidul istoriei pentru 

corectarea sau evitarea eventualelor greșeli din biserică. 

OS 5. Formarea unor concepții obiective cu privire la Bisericile creștine 

după evanghelie și doctrinele însușite. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1-2.Începuturile Mișcării Fraților 
Va fi prezentat cursul și manualele de studiu. Vor fi 

explicate noțiuni și definiții, apariția Mișcării Fraților și 

promotorii acestei confesiuni. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 4 ore fizice 

3-4. Dezvoltarea Mișcării Fraților în Europa și în 

România 
Vor fi prezentate începuturile creștinilor după 

Evanghelie în Marea Britanie, Elveția, Germania și 

ulterior în România. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

5.Teologia Bisericilor Creștine după Evanghelie cu 

privire la lucrarea Duhului Sfânt (I) 
Va fi explicate reperele din istoria penticostală și 

carismatică. Va fi prezentată lucrarea Duhului Sfânt la 

mântuirea omului. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

6. Teologia Bisericilor Creștine după Evanghelie 

cu privire la lucrarea Duhului Sfânt (II) 
Va fi explicată doctrina despre darurile miracuuloase 

ale Duhului Sfânt și vor fi prezentate darurile 

miraculoase în concepția Bisericilor Creștine după 
Evanghelie. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 
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7-8. Teologia Bisericilor Creștine după Evanghelie 

cu privire la doctrinele dezbătute de calvinism  și 

arminianism  
Va fi prezentat cadrul istoric al dezbaterii, doctrina 

predestinării și a liberului albitru. Va fi explicată 

doctrina decăderii omului și vor fi prezentate 

concepțiile despre păcatul original. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

9-10.Teologia Bisericilor Creștine după Evanghelie  

cu privire la lucrarea Duhului Sfânt (III) 
Vor fi prezentate atât doctrina ispășirii și harului lui 

Dumnezeu precum și doctrina perseverării 

credincioșilor. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

11-12. Teologia Bisericilor Creștine după 

Evanghelie  cu privire la conducerea Bisericii și 

Masa Domnului  
Vor fi prezentate doctrine ca: preoția universală a 

credincioșilor, doctrina despre conducerea prin 

presbiteri și diaconi, doctrina despre conducere a 

Bisericilor Creștine după Evanghelie. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

13-14. Teologia Bisericilor Creștine după Evanghelie 

cu privire la revenirea Domnului Cristos  
Vor fi prezentate concepțiile escatologice. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 4 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Puritanismul și mișcarea Quakerilor 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

2-3. Mișcarea Fraților în Marea Britanie Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

4-5.  Pasajele biblice care se referă la vorbirea în 

limbi 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

6-7. Botezul cu Duhul Sfânt Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

8-9. Definiția biblică a harului Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

10-11. Forma de conducere bisericească: 

congregaționalism teocratic 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

12-13. Doctrina Bisericilor creștine după 

Evanghelie privind perseverarea sfinților 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

14. Istoricul concepțiilor escatologice Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

 
8.3. Bibliografie: 
 

*** Revista Calea Credinței 

*** Revista Creștinul 

CAIRNS, Earle E., Creștinismul de-a lungul secolelor: O istorie a Bisericii creștine, Editura Cartea 

Creștină, Oradea, 1997. 

COAD, F. Roy, A History of the Brethren Movement: Its Origins, its World Wide Development and its 

Significance for the Present Day, Regent College Publishing, Vacouver, Canada, (1968) 2001. 

GRASS, Tim, Gathering to His Name: The Story Open Brethren in Britain & Ireland, Patenoster, Milton 

Keynes, UK, 2006.  

RUSU, Ieremia, Cine sunt creștinii după Evanghelie? Curente teologice care au influențat doctrinele 

specifice ale Bisericilor Creștine după Evanghelie din România în perioada interbelică și comunistă, 

Editura didactică și pedagogică, București, 2011. 

SMITH, Nathan DeLynn,  Roots, Renewal and the Brethren, Hope Publishing House, Pasadena, CA, 1986. 
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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. 

 

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 60% 

 Lucrare de cercetare  - 

Istoricul bisericii locale 
30% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar Elaborarea de lucrări  

de cercetare teologică  
10% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
- 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea elementelor esențiale din doctrina despre Dumnezeu și despre Biblie. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..…………. 

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 


