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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 
TEOLOGIE SISTEMATICĂ ȘI 

DOGMATICĂ CREȘTINĂ DUPĂ 

EVANGHELIE (3) 

2.2. Cod disciplină TSD 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 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 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. Cunoașterea originii, a caracteristicilor și lucrării îngerilor și a 

demonilor. 

C2. Cunoașterea naturii constitutive a omului și în ce constă Imago 

Dei. 

C3. Înțelegerea gravității păcatului și care sunt consecințele acestuia. 

C4. Cunoașterea lucrării de mântuire realizată de Domnul Isus 

Cristos și modul în care se realizează aceasta în viața omului 

credincios. 

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

cel al slujirii bisericești. 

CT2. Înțelegerea ființei umane din perspectivă biblică, psihologică și 

socială. 

CT3. Dezvoltarea capacității de a face cercetare teologică la nivel 

academic. 
 

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 natura constitutivă a 

omului și nevoia lui de salvare. 

OG3. Studentul să poată explica ce este mântuirea, de cine a fost 

realizată și cum se capătă. 

7.2 Obiectivele specifice OS1. Studentul să cunoască faptul că îngerii sunt ființe create de 

Dumnezeu și care au o lucrare referitoare la Dumnezeu, dar și 

la creație. 

OS2. Studentul să prezinte și să explice cum a fost creată ființa 

umană și care sunt teoriile cu privire la natura constitutivă a 

omului. 

OS3. Studentul să poată enumera diferite aspecte ale păcatului, prin 

termenii folosiți în Biblie. 

OS4. Studentul să cunoască personal diferitele aspecte ale mântuirii 

oferite de Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Cristos. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. ANGELOLOGIE: Doctrina despre îngeri 
Va fi argumentată existența îngerilor. Va fi prezentată 

originea îngerilor, natura lor constitutivă și lucrarea 

lor. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

2. Doctrina despre demoni 
Va fi explicată originea demonilor, structura lor 

organizatorică și activitățile demonice.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

3. ANTROPOLOGIE: Originea omului și 

chipul lui Dumnezeu în om 
 Vor fi prezentate teoriile cu privire la originea 

omului.  

 Vor fi aduse argumente în favoarea relatării biblice 

că omul a fost creat în mod nemijlocit de Dumnezeu.  

 Va fi exlicat conceptul de Imago Dei.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

4. Natura constitutivă a omului 
Vor fi evaluate din perspectivă biblică cele patru 

teorii cu privire la natura constitutivă a omului. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

5. Transmiterea ființei umane 
Vor fi analizate din perspectivă biblică teoriile cu 

privire la transmiterea ființei umane. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 
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6. HAMARTIOLOGIE: Conceptul biblic de 

păcat 
 Va fi definit păcatul din perspectivă Biblică și vor fi 

analizați termenii folosiți în Biblie pentru păcat.  
 Va fi expusă atât natura păcatului cât și sursa 

acestuia. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

7. Consecințele păcatului 
 Vor fi analizate consecințele păcatului și gradul de 

extindere a acestuia asupra ființei umane.  
 Va fi expusă soluția biblică la problema transmiterii 

păcatului originar. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
2 ore fizice 

8. SOTERIOLOGIE: Noțiuni generale cu 

privire la mântuire 
Vor fi definiți termenii folosiți în Sfânta Scriptură 

pentru mântuire 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

9 – 10. Lucrarea de mântuire a Domnului 

Cristos 
 Vor fi expuse teoriile greșite cu privire la jertfa 

Domnului Isus.  

 Vor fi definite și explicate următoarele aspecte ale 

lucrării de mântuire realizată de Domnul Isus: 

substituirea, împăcarea, răscumpărarea. 

 Vor fi prezentate teoriile privind sfera de cuprindere 

a jertfei Domnului Isus Cristos, precum și 

susținătorii acestor teorii, calviniștii, respectiv 

arminienii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

11. Suveranitatea lui Dumnezeu și voința liberă a 

omului 
 Vor fi analizate cele două sistemte teologice, 

calvinismul și arminianismul, cu privire la concepția 

lor despre predestinare și despre liberul arbitru. 

 Va fi expusă învățătura biblică cu privire la 

suveranitatea lui Dumnezeu și la voința liberă a 

omului. Vor fi armonizate cele două doctrine, în 

concordanță cu învățătura Bibliei 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

12. Harul lui Dumnezeu 
Va fi definit conceptul biblic de har și vor fi analizate 

diferitele aspecte ale harului lui Dumnezeu. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

13. Lucrarea lui Dumnezeu și a omului în 

mântuire 
 Vor fi definite și explicate pocăința și credința. 

 Vor fi definite și explicate justificarea și regenerarea. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

14. Etapele mântuirea 
Vor fi prezentate cele două etape ale procesului 

mântuirii omului care a fost justificat. Etapa prezentă 

este sfințirea, iar cea viitoare glorificarea.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Analiza organizării îngerilor și lucrarea 

acestora pentru Dumnezeu și ăentru oameni.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

2. Comparație între originea îngerilor și 

originea demonilor. Analiza structura 

organizatorice a lui Satan și a demonilor.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

3. Evaluarea teoriilor cu privire la chipul lui 

Dumnezeu în om. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

4. Compararea dihotomismului, 

trihotomismului și a unității condiționale. 

Concepția creștinilor după Evanghelie cu 

privire la natura constitutivă a omului. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

5. Concepția creștinilor după Evanghelie cu 

privire la transmiterea ființei umane. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 
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6. Analiza termenilor biblici pentru păcat din 

limba ebraică și greacă. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

7. Studiul pasajelor biblice care revelează 

dimensiunile păcatului și transmiterea 

acestuia. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

8. Analiza termenilor din limba greacă folosiți 

în Noul Testament pentru mântuire. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

9. Evaluarea teoriilor greșite cu privire la 

semnificația jertfei Domnului Isus Cristos. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

10. Răspunsul teologiei creștine după Evanghelie 

la dezbaterea istorică dintre calvinism și 

arminianism cu privire la sfera de 

cuprindere a jertfei Domnului Isus Cristos. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

11. Evaluarea doctrinei creștine după Evanghelie 

cu privire la predestinare și liberul arbitru. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

12. Analiza doctrinei harului lui Dumnezeu în 

teologia creștinilor după Evanghelie. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

13. Compararea concepției bisericilor istorice cu 

cea a bisericilor evanghelice despre pocăință, 

credință, justificare și regenerare. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

14. Studiul sfințeniei poziționale, a sfințirii și a 

sfințeniei confirmate. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

 
8.3. Bibliografie: 
 

*** Biblia 

*** Lecțiuni biblice, Editura Cultului Creștin după Evanghelie din Republica Socialistă România, București, 1977. 

*** Doctrină I, BEE Internațional, Dallas, TX, 1993. 

ELWELL, A. Walter, Evangelical Dictionary of Theology, Baker Books, Grand Rapids, MI, 1984. 

ENNS, Paul, Manual teologic, Editura Casa Cărții, Oradea, 2005. 

ERICKSON, Millard J., Teologie creștină, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2004. 

KUEN, Alfred, Daruri pentru slujire, Editura Cahiers Emmaus, Geneva, 1992 

______ , Le Saint-Esprit: Baptême et Plénitude, Édition Emmaüs, Saint-Légier sur Vevey, Suisse. 

______ , Slujiri în Biserică, Societatea Evanghelică Română & CO, Bucureşti, 1992. 

______ , Trebuie să vă naşteţi din nou, Editura Stephanus, București, 1995. 

MacDONALD, William, Comentar la Noul Testament, Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, 

Germania, 1998. 

______ , Harul lui Dumnezeu, Christliche Literatur-Verbreitung, Bielefeld, Germany. 
RUSU, Ieremia, Bazele biblice ale dogmaticii creștine după Evanghelie, Editura Universitară, București, 2015. 

______ , 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. 

______ , Ecclesiology of the Romanian Open Brethren, Risoprint Publishing House, Cluj-Napoca, 2015. 

RYRIE, Charles C., Teologie Elementară, BEE Internațional, Dallas, TX, 1993. 

SPROUL, R.C., Adevăruri esențiale ale credinței creștine, Editura Alfa Omega, București, 2002 

TENNEY, Merrill C., The Zondervan Pictural Encyclopedia of the Bible, Vol.1-5, Regency Reference Library, 

Grand Rapids, MI, 1976. 

THIESSEN, Henry Clarence, Prelegeri de Teologie Sistematică, The Romanian Aid Fund, Buckingham, UK. 
 

 

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 teologică  

35% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
15% 

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, 

 

………………………… 

 

 


