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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 STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT (3) 2.2. Cod disciplină SVT 211 

2.3. Titularul activităţii de curs Gheorghe  DRAGOMAN 

2.4. Titularul activităţii de seminar Gheorghe  DRAGOMAN 

2.5. Anul de studiu II 

 

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 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 42 

3.9 Total ore pe semestru 96 

3.10 Numărul de credite 5 

 

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 desfăşurare a seminarului / 

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

Competenţe profesionale 

CP1. Înţelegerea şi familiarizarea cu elementele de bază ale studiului 

Vechiului Testament: text, canon, manuscrise, versiuni etc. 

CP2. Trecerea în revistă a problemelor critice legate de studiul Vechiului 

Testament: Examinarea problemelor legate de titlul, autorul, data și 

împrejurările scrierii, tema, forma, mesajul şi conținutul fiecărei cărţi 

a Vechiului Testament cu scopul de a înţelege progresia revelaţiei 

divine de-a lungul secolelor. 

CP3. Aşezarea dramei biblice în timp, spaţiu şi cadru natural. 

CP4. Cunoaşterea amănuntelor istorice şi cronologice de bază legate de 

istoria biblică. 

CP5. Învăţarea conţinutului Vechiului Testament. 

Competenţe transversale 
CT1. Integrarea cunoştinţelor cu experienţa în vederea unei predicări 

relevante din cărţile Vechiului Testament. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

OG1. Dobândirea unor cunoștințe teoretice și practice privind conținutul 

Vechiului Testament.  

OG2. La finalul cursului, studenţii vor cunoaşte metodologia folosirii 

Vechiului Testament în Biserica Creștină după Evanghelie și vor 

avea capacitatea de a transmite convingeri cu privire la înțelesul 

textelor respective. 

7.2 Obiectivele specifice 

OS 1. Prin citirea şi studierea Vechiului Testament şi prin pregătirea 

temelor date acasă, studenţii vor înţelege adevărurile de bază ale 

Vechiului Testament. 

OS 2. Printr-o studiere, meditare şi aplicare zilnică a principiilor spirituale 

ale Vechiului Testament, studenții vor avea posibilitatea să 

efectueze o aplicare coerentă a acestora la viaţa personală. 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Cărțile poetico-didactice: Noțiuni generale  

 Vor fi prezentate conținutul literaturii poetico-

didactice, definiții, carateristici ale poeziei ebraice. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

2. Cărțile poetico-didactice: Psalmi (I) 

Vor fi prezentați autorii, precum și data scrierii și 

scopul Psalmilor, temele și structura literară a 

Psalmilor. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

3. Cărțile poetico-didactice: Psalmi (II) 

Vor fi prezentați Psalmii de înțelepciune sau 

didactici și Psalmii istorici. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

4. Cărțile poetico-didactice: Psalmi (III) 

Vor fi prezentați Psalmii de laudă și Psalmii de 

mulțumire. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

5. Cărțile poetico-didactice: Psalmi (IV) 

Vor fi prezentați Psalmii de plângere individuală 

sau comună, Psalmii de pocăință și Psalmii de 

imprecație. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

6. Cărțile poetico-didactice: Psalmi (V) 

Vor fi prezentați Psalmii de pelerinaj, Psalmii 

împărătești și Psalmii mesianici. 

Va fi prezentată sinteza cărții în planșa „Psalmii – 

Imnurile închinării”. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

7. Cărțile poetico-didactice: Iov (I) 

Vor fi prezentate autorul și data scrierii, scopul 

cărții, stilul literar și schița cărții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

8. Cărțile poetico-didactice: Iov (II) 

Vor fi prezentate personajele din carte.  
Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 
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9. Cărțile poetico-didactice: Iov (III) 

Vor fi prezentate temele teologice principale și 

secundare din carte. 

Va fi prezentată sinteza cărții în planșa „Iov – 

Suferința celui neprihănit”. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

10. Cărțile poetico-didactice: Proverbe (I) 

Vor fi prezentați autorii, precum și data scrierii și 

scopul Proverbelor, definirea proverbului evreiesc. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

11. Cărțile poetico-didactice: Proverbe (II) 
Vor fi prezentate temele majore ale cărții. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

12. Cărțile poetico-didactice: Proverbe (III) 
Va fi prezentată schița cărții. 

Va fi prezentată sinteza cărții în planșa „Proverbe 

– Cartea înțelepciunii sau arta de a trăi”. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

13. Cărțile poetico-didactice: Eclesiastul 

Vor fi prezentate noțiuni introductive despre 

cartea Eclesiastul. 

Va fi prezentată sinteza cărții în planșa 

„Eclesiastul – Scopul vieții omenești”. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

14. Cărțile poetico-didactice: Cântarea Cântărilor  

Vor fi prezentate noțiuni introductive despre 

cartea Cântarea Cântărilor. 

Va fi prezentată sinteza cărții în planșa „Cântarea 

Cântărilor – Imnul iubirii”. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate. 
2 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Mesianismul în cartea Psalmilor 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

2. Paralelismul ideilor în Psalmul 19  
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

3. Regalitatea lui Dumnezeu în viziunea autorilor 

psalmilor 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

4. Paralelismul ideilor în Psalmi: cupletul și 

varietățile sale  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

5. Imagini de război în Psalmi  
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

6. Poezia ebraică în afara Psalmilor 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

7. Paralelismul ideilor în Psalmul 22 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8. Răbdarea în cartea Iov 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

9. Paralela între nădejdea lui Iov și nădejdea 

creștină  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

10. Conceptul de înțelepciune în cartea Proverbe 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

11. Lucrările lui Dumnezeu și lucrările omului în 

Cartea Eclesiastul 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

12. Certitudinile din Cartea Eclesiastul: ignoranța 

omului, providența lui Dumnezeu și moartea 

fiecărui om 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

13. Interpretări ale Cărții Cântarea Cântărilor 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

14. Unirea mistică a lui Hristos cu Biserica Sa, ca 

interpretare a mesajului transmis de Cântarea 

Cântărilor.    

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 
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MOCK, Dennis J., Privire de ansamblu a Vechiului Testament, Centrul de pregătire biblică pentru păstori 

și conducători de biserică. 

KAISER, JR., Walter C., Spre redescoperirea Vechiului Testament, Editura Făclia și Editura Universității 

Emanuel, Oradea, 2012. 

LONGMAN III, Tremper, Interpretarea Vechiului Testament, Editura Logos, Cluj-Napoca, 2010. 

LAWRENCE, Paul., Atlas de istorie biblică, Editura Casa Cărții, Oradea, 2007. 

KAISER, JR., Walter C., Documentele care stau la baza Vechiului Testament, Editura Logos, Cluj-

Napoca, 2009. 

AEBI, Ernst, Scurtă introducere biblică, Editura Lumina lumii. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul oferă studenților mijloace pentru abordarea textelor biblice în vederea pregătirii mesajelor 

homiletice și a identificării principiilor de viață, care, în măsura aplicării lor, sunt apreciate de Dumnezeu și 

de folos comunității creștine, oricărei organizații religioase și umanitare, precum și societății, în general.  

 

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 40% 

 - - 

10.5 Seminar/laborator 

Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar Elaborarea de lucrări   

de cercetare teologică 

40% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 

20% 

10.6. Standard minim de performanţă:  

Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea noțiunilor introductive despre Cărțile poetico-didactice. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..………….   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 

 


