FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București
de TEOLOGIE PASTORALĂ
de TEOLOGIE
TEOLOGIE CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE
Licenţă (2017-2021)
Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală

2. Date despre disciplină
SPIRITUALITATE ȘI VIAȚĂ
2.2. Cod disciplină SVC 121
CREȘTINĂ (2)
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 2.8. Regimul disciplinei O
(O – obligatorie, Op –
(E/C/VP)
2.1. Denumirea disciplinei

opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
săptămână
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp de studiu individual
 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
 Tutoriat
 Examinări
 Alte activităţi (exersări practice)
Total ore activităţi individuale
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

1
14
ore
7
7
7
4
4
4
33

33
42
75
2

SVC 111
Nu este cazul
Ecran de proiecţie, videoproiector, laptop.
Sală dotată cu ecran de proiecție, videoproiector, laptop și tablă
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6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C1. Înțelegerea importanței voii lui Dumnezeu şi luarea de decizii în acord cu
voia Lui în viaţa persoanlă şi de slujire.
C2. Folosirea uneltelor primite în administrarea eficientă a timpului.
C3. Înţelegerea suferinţei cu scopul de a oferi o perspectivă biblică persoanelor
care trec prin suferinţă.
C4. Înţelegerea conceptului de ucenicie şi aplicarea sa în slujirea pastorală.
C5. Înţelegerea conceptului de”lupta cea bună” şi aplicarea sa în viaţa
personală cât şi în slujirea pastorală.
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
OG1. Cunoștințele dobândite îl va ajuta pe student să-şi evalueze propria viaţă
disciplinei
spirituală, dar va fi capabil să-i ajute şi pe alţii să-şi evalueze viaţa lor
spirituală.
OG2. La finalul cursului, studenţii vor cunoaşte domeniile în care trebuie să se
dezvolte un credincios pentru a avea o viaţă spirituală rodnică.
7.2 Obiectivele specifice

OS 1. Studentul să cunoască şi să explice ce înseamnă „ voia lui Dumnezeu” şi
să ia decizii în acord cu voia Sa.
OS 2. Studentul să cunoască şi să explice lupta cu atitudinile „a munci ca
pentru Domnul”.
OS 3. Studentul să cunoască şi să fie capabil să-şi administreze cât mai eficient
timpul.
OS4. Studentul să-și formeze o concepţie biblică despre suferinţă.
OS5. Studentul să-şi formeze o concepţie biblică despre slujire.
OS6. Studentul să-şi formeze o concepţie biblică despre „lupta cea bună”.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Introducere în spiritualitate şi viaţă creştină

Metode de predare
Prelegere; discuții; videoproiector;
materiale didactice imprimate

Va fi prezentat cursul și manualele de studiu. Se va
face o prezentare generală a cursului şi vor fi
explicate noțiuni și definiții, specifice cursului. Va fi
prezentată lucrarea de cercetare aplicativă pe care va
trebui să o elaboreze studenţii.

Observaţii

2 ore fizice

2-4. Comunicarea voii lui Dumnezeu şi
călăuzirea Lui.

Prelegere; discuții; videoproiector;
materiale didactice imprimate

Vor fi explicate câteva modalităţi de exprimare a voii
lui Dumnezeu în Biblie. Vor fi explicate câteva
concepții cu privire la voia specifică a lui Dumnezeu.
Vor fi explicate principii cu privire la voia specifică a
lui Dumnezeu descoperite în Biblie. Vor fi explicate
modalitățile prin care Dumnezeu își comunică voia
Sa. Va fi definită călăuzirea. Vor fi prezentate şi
explicate principiile care guvernează luarea
deciziilor. Vor fi explicate principiile care guvenează
deciziile din zona gri. Vor fi explicate diferite
metode de luare a deciziilor.

6 ore fizice

5-6. Atitudinea faţă de muncă şi
răscumpărarea timpului.

Prelegere; discuții; videoproiector;
materiale didactice imprimate

Va fi explicată atitudinea credinciosului faţă de
muncă. Va fi definit succesul. Vor fi explicate
motivaţii despre administrarea timpului şi stabilirea
priorităţilor. Vor fi prezentate şi explicate: piramida
Maslow, matricea timpului, principiul Pareto, şi
obiective de tip SMART.

4 ore fizice
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7-8. Înţelegerea suferinţei

Prelegere; discuții; videoproiector;
materiale didactice imprimate

Va fi explicată o perspectivă biblică a suferinţei. Vor
fi explicate câteva aspecte biblice despre originea
suferinţei cât şi sfârşitul ei. Va fi explicat modul în
care Dumnezeu foloseşte suferinţa în viaţa
credinciosului.

4 ore fizice

9-10. Părtăşia cu Dumnezeu şi alţi credincioşi.

Prelegere; discuții; videoproiector;
materiale didactice imprimate

Vor fi explicate care sunt principiile care guvernează
părtăşia cu Dumnezeu. Vor fi explicate modalităţile
prin care se pratică părtăşia:încurajare şi mustrare.
Vor fi explicate câteva modalităţi practice de
încurajare. Va fi explicat despre:conflicte, cauzele
conflictelor şi modalităţi de soluţionare.

4 ore fizice

Prelegere; discuții; videoproiector;
materiale didactice imprimate

11-12. Slujirea semenilor.
Va fi explicată cum slujirea creștină este o platformă
pentru lucrare. Vor fi explicate modalităţi de slujire a
necreştinilor şi a credincioşilor. Se va examina
modelul Domnului Isus de formare de ucenici.

13-14. Lupta cea bună.

Prelegere; discuții; videoproiector;
materiale didactice imprimate

Va fi explicat ce înseamnă „lupta cea bună”.
Va fi explicat primul contact al lui Satan cu lumea.
Va fi explicat cum avantajul lui Satan a fost inversat
de lucrarea Domnului Isus. Va fi explicat care sunt
duşmanii credincioşului şi modul prin care se poate
câştiga biruinţa. Va fi descrisă armătura creştinului şi
va fi descris rolul fiecărei piese.

4 ore fizice

8.2. Seminar
1. Discutarea argumentelor pro şi contra
cunoaşterii voii specifice a lui Dumnezeu.
2. Analizarea unor exemple biblice de voie
suverană, voie morală şi voie specifică.
3. Exemplificare de situaţii care sunt în zona
gri. Creionarea unor decizii în zona gri.
4. Analizarea unor decizii cât şi a consecinţelor
pe anumite personaje din Biblie.
5. Creionarea de către studenţi a unor decizii
pe baza unor studii de caz oferite.
6. Folosind matricea timpului fiecare student să
se evalueze dacă foloseşte timpul în acord cu
priorităţile declarate.
7. Deprinderea de a defini obiective SMART.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

4 ore fizice

Metode
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog

Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Definirea structurii unui proiect.
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Să elaboreze unui plan de dezvoltare Prezentare lucrări de seminar,
personală pe o perioadă de un an de zile.
dezbateri academice, analize, dialog
Cum se poate argumenta întrebarea:De ce
Prezentare lucrări de seminar,
îngăduie Dumnezeu suferinţa?
dezbateri academice, analize, dialog
Cum poţi ajuta o persoană care este
Prezentare lucrări de seminar,
dependentă de alcool sau de droguri.
dezbateri academice, analize, dialog
Definiţi şi explicaţi câteva modalităţi de
Prezentare lucrări de seminar,
încurajare a celor care sunt descurajaţi.
dezbateri academice, analize, dialog
Să elaboreze un plan de formare de ucenici.
Prezentare lucrări de seminar,
dezbateri academice, analize, dialog
Studentul sî identifice o ispită din viaţa Prezentare lucrări de seminar,
personală şi să stabilească câţiva paşi care dezbateri academice, analize, dialog
duc la eliberarea din acea robie.
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Observaţii
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică

8.3. Bibliografie:
Biblia
MACDONAL, William, Comentar la Noul Testament, Christliche Literatur Verbreitung, 1998
WALVOORD, F. John & Zuck B. Roy, Comentariu al Noului Testament, Editura Multimedia, Arad, 2005
Fundația EBE, Viața creștină-manualul studentului, Cluj-Napoca, 2010
BRIDGRES, Jerry, Practicarea evlaviei, Fundația EBE, Cluj-Napoca, 2008
BRIDGES, Jerry, Urmăriți sfințenia, European Literature Outreach, 1986
WHITE, John, Lupta, Fundația EBE, Cluj-Napoca, 2006
STANLEY, E.Jones Viață din abundență, The Bible League, București, 2002
ŢON, Iosif, Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Isus Cristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt,
Editura Creştină, Oradea, 2006.
MACDONALD, Gordon, Ordine în universal interior, Editura Logos, Cluj-Napoca, 2001

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul îl ajută pe student să-şi administreze timpul pe baza priorităţilor vieţii sale, cu scopul de a sluji în
Biserică, organizații religioase și umanitare, precum și în societate. Cursul îi oferă studentului deprinderea
de a trăi o viaţă condusă de priorităţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare finală

10.5 Seminar/laborator

Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar

Examen scris
Elaborarea de lucrări
de cercetare practică
Participarea la seminar,
curs și dezbateri

10.3 Pondere din nota
finală
50%
35%
15%

10.6 Standard minim de performanţă:
Pentru nota 5 (cinci): să cunoască ce învaţă Biblia despre voia lui Dumnezeu şi să cunoască care sunt
criteriile de luare a unei decizii în armonie cu voia lui Dumnezeu, să cunoască cum arată un ucenic al lui
Hristos, cât şi procesul de formare şi să descrie fiecare pisă din armătura lui Dumnezeu.
Data completării
15.09.2017

Titular de curs,
……………..………….

Data avizării
22.09.2017

Director de departament,
………………..……….
Decan,
…………………………
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