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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 (2017-2021) 

1.6. Programul de studii Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
MISIOLOGIE ȘI FORMARE 

MISIONARĂ (2) 
2.2. Cod disciplină MFM 321 

2.3. Titularul activităţii de curs Pavel CHIRIȚESCU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Pavel CHIRIȚESCU 

2.5. Anul de studiu III 

 

2.6. Semestrul II 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 
2 

din care: 3.2. curs 
1 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
28 

din care: 3.5. curs 
14 

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 28 

3.9 Total ore pe semestru 82 

3.10 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum MFM 311 

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. Capacitatea de înţelegere a dinamicii teoriilor misiologice mondiale. 

C2.Capacitatea de a face conexiuni între lucrarea bisericii de-a lungul timpului 

și biserica contemporană;  

C3. Capacitatea de face aplicaţii practice ale teologie misiunii în contextul 

bisericilor creștine după evanghelie contemporane. 

Competenţe transversale CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini 

responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a 

propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională. 
 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

OG1. Instruirea studentului în istoria misiunii Bisericii creștine și cunoașterea 

importanței respectării diferențelor de ordin cultural pentru o misiune reușită.  

7.2 Obiectivele specifice OS 1. Studentul să cunoască istoria misiunii Bisericii; 

OS2. Studentul să înţeleagă diferențele de abordare în misiunea printre culturi 

diferite;  

OS3. Studentul să cunoască paradigmele misiologice tradiționale și actuale;  

OS4. Studentul să cunoască evoluțiile ecumenice privind misunea. 

OS5. Studentul să înţeleagă importanţa strategică a rugăciunii pentru misiune; 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Fundamentele biblice ale misiunii mondiale în 

Noul Testament:  
Va fi prezentată preocuparea Mântuitorului pentru neevrei 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

2. Fundamentele biblice ale misiunii mondiale în 

Noul Testament: 
Va fi definită și explicată Marea însărcinare din Marcu 16 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

3. Fundamentele biblice ale misiunii mondiale în 

Noul Testament:  
Va fi definită și explicată Marea însărcinare din Matei 28 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

4. Duhul Sfânt în misiunea Bisericii: 

împuternicire, călăuzire, confirmare. 
Se vor prezenta exemple din Noul Testament în care 

Duhul Sfânt împuternicește, călăuzește și confirmă. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

5. Biserica locală şi misiunea: Rugăciunea pentru 

misiune.  
Se va defini rugăciunea și se va argumenta puterea 

rugăciunii în misiune. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

6. Biserica locală şi misiunea: Selectarea şi 

pregătirea misionarilor. 
Se vor prezenta metodele prin care vor fi trăinuiți 

misionarii pentru a face ucenici multiplicatori 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

7. Biserica locală şi misiunea: Susţinerea 

misionarilor. 
Vor fi prezentate exemple din Noul Testament în care 

biserici locale au susținut misionari. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

8. Rolul presbiterului în angajarea bisericii locale 

la misiune.  
Se va defini și se va argumenta responsabilitatea 

presbiterului față de Marea Însărcinare 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

9. Caracterul misiologic al mesajului Scripturilor. 
Se va prezenta eşecul poporului Israel în împlinirea 

misiunii şi folosirea robiei de către Dumnezeu pentru ca 

neamurile să-L cunoască. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

10. Modelul de misiune ilustrat în lucrarea 

Mântuitorului. 
Va fi prezentată lucrarea de misiune făcută de Domnul 

Isus pe care o găsim în Evanghelii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 
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11. Cele două trimiteri menţionate în Evanghelii 

Marea Însărcinare.  
Se vor defini și se vor argumenta cele două trimiteri din 

Marcu și Matei. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

12. Cincizecimea ca punct de pornire al misiunii 

mondiale.  
Se va explica și se va prezenta din Faptele Apostolilor 

înființarea Bisericii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

13. Chemarea şi trimiterea Ap. Pavel la neamuri.  
Se va prezenta și argumenta harul lui Dumnezeu în 

privința chemării și a trimiterii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 1 oră fizică 

14. Consecinţele abdicării Bisericii de la 

împlinirea misiunii.  
Se vor prezenta și explica consecințele abdicării Bisericii 

de la împlinirea misiunii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate. 1 oră fizică 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Schimbările de paradigmă în misiologie 

 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

2. Paradigma misionară a Bisericii Răsăritene. 

 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

3. Paradigma misionară a Bisericii Apusene.  

 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

4. Paradigma misionară a Reformei Protestante. 

 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

5. Paradigma misionară a Marilor Treziri 

spirituale.  
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

6. Apariția paradigmei postmoderne în misiunea 

Bisericii. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

7. Elemente ecumenice în misiunea Bisericii 

contemporane 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8. Evidențe ale misiunii mondiale în epoca 

Vechiului Testament 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

9. Misiunea mondială în lucrarea și învățătura 

Mântuitorului 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

10. Etapele expansiunii Bisericii în cartea Faptele 

Apostolilor 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

11. Cele două trimiteri menţionate în evanghelii. Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

12. Cincizecimea ca punct de pornire al misiunii 

mondiale. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

13. Etapele extinderii misiunii în Faptele 

Apostolilor. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

14. Consecinţele abdicării Bisericii de la 

împlinirea misiunii. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8.3 Bibliografie   

Lewis, Jonathan, ed., O introducere în misiunea creştină mondială contemporană. Bazele biblice şi 

istorice, 2001, Timişoara: Impact Media. 

 Harvie M. Conn, Eternal Word and Changing Worlds, New Jersey, P&R Publishing, 1984. Lesslie 

Newbigin, The Gospel in a Pluralistic Society, Grand Rapids, W. B. Eerdmans Publishing, 1989.  

J. Herbert Kane, Christian Missions in Biblical Perspective, Grand Rapids, Baker Book House, 1976.  

M. M. Thomas, Risking Christ for Christ’s Sake, Geneva, WCC Publications, 1987.  

Gh. Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, Suceava, Trinitas, 2000. 

James J. Stamoolis, Eastern Orthodox Mission Theology Today, New York, Orbis Books, 1986 

Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare, Bucureşti, Ed. IBMOR, 1972. 
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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 elementelor esențiale din  doctrina despre Dumnezeu și despre Biblie. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2017                     

        ……………..………….   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2017        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 


