
1 

 

 

 

 
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 DANIEL - APOCALIPSA  2.2. Cod disciplină SDA 422 

2.3. Titularul activităţii de curs Liviu URSACHE 

2.4. Titularul activităţii de seminar Liviu URSACHE 

2.5. Anul de 

studiu 
IV 

 

2.6. 

Semestrul 
II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
C 2.8. Regimul disciplinei  

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 
3 

din care: 3.2. curs 
1 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
24 

din care: 3.5. curs 
12 

3.6. seminar/laborator 
12 

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 seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

 Tutoriat 4 

 Examinări 2 

 Alte activităţi (exersări practice) 2 

Total ore  activităţi individuale 38 

 

3.7 Total ore studiu individual 38 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 24 

3.9 Total ore pe semestru 62 

3.10 Numărul de credite 3 

 

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 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. Studentul să studieze în mod literal genul profetic 

C2. Studentul să fie familiarizat cu conținutul căților Daniel și Apocalipsa 

C3. Studentul să cunoască cadrul general al evenimentelor viitoare. 

C4. Studentul să aplice în viața lui/ei dar și în lucrarea creștină rezultatele 

teologiei biblice 

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. Cunoștințele dobândite la alte discipline vor fi organizate într-un sistem 

teologic coerent și exhaustiv.  

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

în înțelegerea planului lui Dumnezeu. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

OS 1. Studentul să înțeleagă cele două sisteme hermeneutice: dispensaționalismul 

și teologia legămintelor. 

OS 2. Studentul să cunoască diferitele abordări escatologice. 

OS 3. Studentul să înțeleagă etapele majore din cadrul evenimentelor viitoare. 

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

concordanță cu învățătura Bibliei. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Hermeneutică și privire de ansamblu 

asupra Scripturii (1) 
Va fi prezentat cadrul de interpretare al Scripturii. 

Se va pune accent pe diferența între sistemul 

dispensaționalist și cel al teologiei legămintelor. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

2. Hermeneutică și privire de ansamblu 

asupra Scripturii (2) 
Va fi prezentat cadrul de interpretare al Scripturii. 

Se va pune accent pe diferența între sistemul 

dispensaționalist și cel al teologiei legămintelor. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

3. Introducere în cartea Daniel și Contextul Istoric 
Se va insista pe cadrul istorico-geografic 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

4. Daniel 1-4 
Vor fi analizate capitolele 1-4 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

5. Daniel 5-8 
Vor fi analizate capitolele 5-8 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

6. Daniel 9-10 
Vor fi analizate capitolele 9-10 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

7. Daniel 11-12 
Vor fi analizate capitolele 11-12 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

8. Introducere în cartea Apocalipsa 
Se va insista pe cadrul istorico-geografic al cărții 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

9. Apocalipsa 1-3 
Vor fi analizate capitolele 1-3 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

10. Apocalipsa 4:1-8:6 
Vor fi analizate capitolele 4-8 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

11. Apocalipsa 8:7-11:19; 12-14 
Vor fi analizate capitolele 8-11; 12-14 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

12. Apocalipsa 15-22 
Vor fi analizate capitolele 15-22 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
1 oră fizică 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Ilustrarea și practicarea metodelor de 

lucru în Hermeneutică.  
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 
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2. Dispensaționalism și teologia legămintelor Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

3. Cadrul istoric al cărții Daniel Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

4. Exegeză în Daniel 1-4 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

5. Exegeză în Daniel 5-8 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

6. Exegeză în Daniel 9-10 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

7. Exegeză în Daniel 11-12 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8. Cadrul istoric al cărții Apocalipsa Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

9. Exegeză în Apocalipsa 1-3 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

10. Exegeză în Apocalipsa 4:1-8:6 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

11. Exegeză în Apocalipsa 8:7-11:19; 12-14 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

12. Exegeză în Apocalipsa 15-22 Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

8.3. Bibliografie: 

*** Biblia sau Sfânta Scriptură 

Rusu, Ieremia, Cine sunt creștinii după Evanghelie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2011 

Walvoord, John, Daniel, Moody Publishers, Chicago, 1989.  

Walvoord, John,  Revelation, Moody Publishers, Chicago, 1989. 
 

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  

40% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea elementelor specifice teologiei biblice. 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..………….   
 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 


