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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 GÂNDIRII CREȘTINE (1) 2.2. Cod disciplină IGC 311 

2.3. Titularul activităţii de curs Teodor DOBRIN 

2.4. Titularul activităţii de seminar Teodor DOBRIN 

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 
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 teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

 Tutoriat 3 

 Examinări 2 

 Alte activităţi (exersări practice) 2 

Total ore  activităţi individuale 37 

 

3.7 Total ore studiu individual 37 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe ambele semestre 79 

3.10 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

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 cunoaşterii gândirii creştine pentru pregătirea 

în vederea slujirii pastorale. 

C2. Cunoașterea lui Dumnezeu și a doctrinelor Creaţiei şi Răscumpărării. 

C4. Crearea convingerii că doctrinele creştine după Evanghelie sunt 

adevărate, avându-şi originea în Scripturi şi de obicei confirmarea în 

dezbaterile din istoria bisericii. 

C5. Cunoașterea modului în care istoria şi dezvoltarea doctrinelor creștine 

au avut influenţă asupra formării teologiei creştine după Evanghelie. 

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. Studentul va dobândi cunoştinte de teologie creştină într-un mod 

diacronic, urmând progresia formulării si dezbaterii asupra unor 

doctrine creştine mai importante de-a lungul istoriei.  

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

Gândirii Creştine în trăirea și slujirea creștină. 

 

7.2 Obiectivele specifice OS1. Studentul să cunoască doctrinele de bază ale teologiei creştine şi 

gânditorii mai importanţi care le-au formulat şi sa înveţe să 

argumenteze în mod convingător adevărul acestora. 

OS2. Studentul să prezinte și să explice diverse erezii creştine şi să ştie 

cum să răspundă provocărilor acestora facând apel (şi) la experienţa 

în acest sens a înaintaşilor. 

OS 3. Să arate impactul gândirii creştine asupra culturii şi civilizaţiei 

europene şi mondiale şi impactul filosofiei asupra gândirii creştine. 

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

în concordanță cu învățătura Bibliei şi învăţăturile înaintaşilor (după 

ce în prealabil a învăţat să le evalueze critic pe acestea din urmă). 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1.  Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în istoria gândirii creştine  
Va fi prezentat cursul și manualele de studiu. Va 

fi prezentat modul în care cursul îi va ajuta pe 

studenţi să înţeleagă contribuţia unor teologi 

importanţi la dezvoltarea teologiei creştine, şi 

lupta acestora cu ereziile, pentru a învăţa astfel 

din experienţa lor. Se va explica influenţa gândirii 

creştine asupra culturii şi societăţii, şi impactul 

uneori benefic, alteori nociv, al filosofiei asupra 

credinţei creştine. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

2. Filosofiile, Iustin Martirul 
Se vor prezenta unele filosofii care au avut impact 

asupra Părinţilor Bisericii, şi utilitatea, respectiv 

pericolul lor - teologia lui Iustin servind aici ca 

model.     

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

3. Irineu, Tertulian 
Se va arăta de ce Irineu, respectiv Tertulian, sunt 

parinţii teologiei răsăritene, respectiv apusene.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

4. Origen 
Se va arăta influenţa majoră a acestui mare 

gânditor asupra Cristologiei, Trinitarianismului şi 

Misticii creştine, dar şi anumite efecte negative 

ale platonismului asupra teologiei sale. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 
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5. Arianismul, Atanasie 
Va fi prezentată marea controversă teologica 

generată de erezia ariană, si reacţia „ortodoxă” a 

lui Atanasie, care crede în existenţa unei legături 

indisolubile între Cristologie si doctrina mântuirii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

6. Părinţii capadocieni, părinţii deşertului 
Va fi prezentată Cristologia si Trinitarianismul 

capadocian, care vor marca definitiv teologia 

bisericii răsăritene; de asemenea, se va evalua 

critic izolarea eremiţilor ca reacţie faţă de lumea 

păcătoasă ce-i înconjura. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

7. Pelagianismul, Augustin 
Va fi prezentată erezia pelagiană, si reacţia lui 

Augustin faţă de ea, lucru care va marca în mod 

esenţial doctrina harului. De asemeni, se va 

prezenta Trinitarianismul augustinian, care va 

influenţa major teologia apuseană. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

8. Chiril, Dionisie Pseudo-Areopagitul 
Se va prezenta influenţa majoră a lui Chiril asupra 

Cristologiei, în special asupra doctrinele theotokos 

si communicatio idiomatum.De asemenea, se va 

prezenta apofatismul lui Dionisie si, adiacent,  

misticismul său. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

9. Maxim Marturisitorul, Iconoclasmul 
Va fi prezentata contribuţia lui Maxim la 

Cristologie: afirmarea a două naturi si două voinţe 

distincte într-o unică persoana în Cristos. De 

asemenea se va prezenta controversa iconoclastă 

şi argumentele celor 2 partide adverse. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

10. Marea Schismă, Grigorie Palama 
Vor fi prezentate diferendele teologice care au 

generat Marea Schismă, şi mistica isihasta a lui 

Grigorie Palama, care va marca profund teologia 

răsăritană. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

11. A Treia Romă, Anselm 
Vor fi prezentate motivele pentru care Moscova 

se consideră moştenitoarea spirituală a 

Bizanţului. De 

asemenea se va explica doctrina anselmiană a 

ispăşirii obiective (care va influenţa esenţial 

teologia apuseană), şi controversatul şi influentul 

său argument ontologic. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

12. Abelard, Ordinele Cerşetorilor 
Va fi prezentată doctrina ispăşirii subiective la 

Abelard, şi atracţia teologilor liberali faţă de 

această doctrină; de asemenea, se va prezenta 

apariţia şi impactul ordinelor călugăreşti 

franciscane şi dominicane. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

13. Toma d’Aquino 
Se va prezenta relaţia dintre raţiune şi credinţă la 

Toma, argumentele sale pentru existenţa lui 

Dumnezeu, doctrina analogiei şi teologia sa 

sacramentala - care vor influenţa toate în mod 

esenţial teologia catolică. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

14. Duns Scot 
Va fi prezentată critica de către Scot a doctrinei 

analogice a lui Toma 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate. 2 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Prezentarea unei doctrine teologice, a unei 

erezii şi a unei filosofii cunoscute şi 

explicarea modului în care istoria gândirii 

creştine ne poate ajuta să le înţelegem mai 

bine, şi după caz, să le respingem. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 
1 oră fizică 
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2. Se vor analiza pasajele biblice care se 

refera la doctrina Logosului, şi se va 

discuta în ce măsură provenienţa lor e 

greaca sau iudaică  

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

3. Se va analiza baza biblică a doctrinei 

Trinităţii, şi a distincţiei lui Irineu între 

chip şi asemănare. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

4. Se va discuta plauzibilitatea biblică a ideii 

de generare eternă a lui Origen şi 

implicaţiile filosofice ale doctrinei. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

5. Se va evidenţia baza baza scripturala a 

doctrinei Întrupării, şi legătura acesteia 

cu doctrina Răscumpărării. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

6. Se va analiza în ce măsură doctrina 

filioque şi ideea monahismului au suport 

scriptural. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

7. Se vor discuta argumentele biblice pro şi 

contra doctrinei predestinării. 
Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8. Se va analiza dacă apofatismul are o bază 

biblică sau mai degrabă una filosofică, şi 

implicaţiile lui pentru teologie. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

9. Se va discuta in ce măsura ideea bi-

telismului şi teologia icoanei au justificare 

scripturală 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

10. Se va discuta legitimitatea biblică a unei 

mistici creştine.  
Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

11. Se va analiza legătura bisericii cu statul în 

mod critic, şi prezenţa doctrinei ispăşirii 

în Vechiul şi Noul Testament. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

12. Se vor analiza critic suportul biblic şi 

consecinţele unei doctrine subiective a 

ispăşirii. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

13. Se vor discuta argumentele pentru 

existenţa lui Dumnezeu şi legitimitatea 

unei teologii naturale. 

Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 1 oră fizică 

14. Se va dezbate legitimitatea scripturală şi 

teologică a doctrinei tomiste a analogiei.  
Prezentare lucrări de seminar, dezbateri 

academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8.3. Bibliografie: 
 

HILL, Jonathan, Istoria Gandirii Crestine, Editura Casa Cartii, Oradea, 2007 

GONZALEZ, Justo, A History of Christian Thought, Abingdon Press, Nashville, 1970, vol. 1 

GONZALEZ, Justo, A History of Christian Thought, Abingdon Press, Nashville, 1971, vol. 2 

BROWN, Colin, Filosofia si Credinta Crestina, Editura Cartea Crestina, Oradea, 2000 

GILSON, Etienne, Filozofia in Evul Mediu, Editura Humanitas, Bucuresti, 1995 

GEISLER, Norman, Filozofia Religiei, Editura Cartea Crestina, Oradea, 1999 

STUMPF, Samuel Enoch, Socrates to Sartre: A History of Philosophy, McGrow Hill, New York, 

1993 

WALKER, Williston, Richard Norris, David Lotz, Robert Handy, A History of the Christian 

Church, Charles Scribner’s Sons, New York, 1985 

SCHAEFFER, Francis, A Christian View of Philosophy and Culture, Vol. I, Westchester, 

Crossway Books, 1982. 

HICK, John, Filosofia Religiei, Editura Herald, Bucuresti, 2010 

PLANTINGA, Alvin, Warrant and Christian Belief, Oxford University Press, Oxford, 2000 

CORDUAN, Winfried, Mysticism: An Evangelical Option?, Zondervan Publishing House, Grand 

Rapids, 1991. 
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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 50% 

 - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar Elaborarea de lucrări  

de cercetare teologică  

35% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
15% 

10.6 Standard minim de performanţă: Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea doctrinelor biblice cele mai 

importate care se regasesc în istoria gândirii creştine. 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..…………. 

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 

 

 


