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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 TEOLOGIA SLUJIRII PASTORALE (1) 2.2. Cod disciplină TSP 411 

2.3. Titularul activităţii de curs Samuiel BÂLC 

2.4. Titularul activităţii de seminar Samuiel BÂLC 

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 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum TBN 311; IBC 411; COB 311; 

4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Ecran de proiecție, 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. Înțelegerea importanței teologiei slujirii pastorale și a doctrinelor 

biblice pentru pregătirea în vederea slujirii pastorale. 

C2. Dezvoltarea unei concepții biblice despre păstorire bazată pe 

studierea textelor biblice care descriu lucrarea de păstorire. 

C3. Învățarea modelului biblic de păstorire prin studierea tipurilor de 

păstori și păstori-conducători descriși pe paginile Scripturii. 

C4. Cunoașterea doctrinei creștine după Evanghelie cu privire la 

lucrarea de păstorire. 

Competenţe transversale CT1. Atitudinea responsabilă față de domeniul didactic-științific, 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, studenții vor cunoaște rolul și importanța 

teologiei pastorale în trăirea și slujirea creștină. 

7.2 Obiectivele specifice OS 1. Studentul va căpăta cunoștințe generale despre lucrarea de 

păstorire. 

OS 2. Studentul își va dezvolta calitățile de păstor atât la nivel personal 

cât și la nivel familial și social. 

OS 3. Studentul va fi echipat cu instrumentele necesare punerii în 

practică în biserica locală a cunoștințelor acumulate pentru slujba 

de păstorire. 

OS4. Studentul să-și formeze o conștiință și conduită creștină 

evanghelică, în concordanță cu învățătura Bibliei. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1-2. Introducere în teologia slujirii pastorale 
Va fi prezentat cursul și manualele de studiu. Vor fi 

explicate noțiuni și definiții, care este relația dintre 

teologia slujirii pastorale, ecclesiologie și 

spiritualitate și viață creștină. Vor fi prezentate 

metodele de lucru în Teologia slujirii pastorale. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

3-4. Caracteristicile unui slujitor bun 
Va fi evidențiată relația pe care slujitorul trebuie s-o 

aibă cu Dumnezeu dar și cu semenii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 4 ore fizice 

5-6. Chemarea în lucrare și verificarea chemării 

în lucrarea de păstorire 
Va fi definită și explicată chemarea în slujire, dar și 

motivațiile bune sau greșite pentru care cineva vrea 

să intre în lucrare, ceea ce va verifica validitatea 

slujirii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

7-8. Calificările slujitorului: personale, familiale, 

intelectuale și sociale 
Bazat pe texte biblice vor fi identificate și descrise 

calificările necesare pentru a fi un slujitor calificat 

după normele Scripturii. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 
4 ore fizice 

9-10.Viața personală a slujitorului 
Vor fi prezentate sursa de putere și trăirea interioară a 

slujitorului lui Dumnezeu. Vor fi descrise trăirile 

interioare ale slujitorului lui Dumnezeu dar și relațiile 

acestuia cu sine însuși, familia, ceilalți slujitori și 

credincioși și cu oamenii din comunitate. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 
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11-12. Descrierea slujitorului și pericolele care îl 

pândesc 
Slujitorul lui Dumnezeu ca păstor, slujitor și 

conducător se confruntă cu multe pericole de care 

trebuie să fie conștient și să învețe cum să le 

evite/depășească. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

4 ore fizice 

13-14.Cele șase discipline ale ucenicului 
Va fi explicată importanța disciplinei în ucenicizare 

care trebuie să se vadă atât în păstor cât și în cei pe 

care-i ucenicizează. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 4 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Ilustrarea și practicarea metodelor de lucru în 

Teologia slujirii pastorale.  
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

2-3. Cunoașterea lui Dumnezeu și o relație bună 

cu semenii sunt esențiale pentru păstor: exemple 

și ilustrații. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 2 ore fizice 

4. Chemarea în lucrare a unui slujitor: exemple 

biblice, din viața de zi cu zi și din experiențele 

personale ale instructorului și studenților. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

5. Verificarea chemării în lucrare și identificarea 

motivației pentru care cineva vrea să devină 

păstor. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

6. Calificările personale și familiale ale 

slujitorului chemat să slujească ca presbiter sau 

diacon. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

7. Calificările intelectuale și sociale ale 

slujitorului chemat să slujească ca presbiter sau 

diacon.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 1 oră fizică 

8. Sursa de putere și trăirea interioară a 

slujitorului lui Dumnezeu. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
1 oră fizică 

9-10. Comportamentul slujitorului față de sine 

dar și față de cei din jur. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

11-12. Descrierea slujitorului și pericolele care îl 

pândesc. 
Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

13-14. Ucenici și ucenicizare. Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, dialog 
2 ore fizice 

8.3. Bibliografie: 

 

***      Biblia sau Sfânta Scriptură 
Anderson, R. C. (1985). The effective pastor. Chicago, IL: Moody Press. 
Dupu, C. (1993). Introducere in Teologie Pastorala. Societatea Evanghelică Română. 
Mallory, S., & Smith, B. (2001). The equipping church guidebook. Grand Rapids, MI: Zondervan. 
Schwarz, C. A. (1998). Natural Church Development Handbook: A practical guide to a new approach. 

British Church Growth Association. 
Seidel, A. (2008). Croind un traseu temerar: Instruirea liderilor pentru lucrarea în secolul al XXI-lea. 

Arad: Multimedia. 
Wemp, C. S. (1994). Păstorire practică. Societatea Misionară Română. 

 

 

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.  
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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  

40% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
10% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea elementelor esențiale din Teologia slujirii pastorale cu privire la persoana 

slujitorului bisericii. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2017                     

        ……………..………….   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2017        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 


