
 
              

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Teologie Ortodoxa 

1.3 Catedra Teologie 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Comunicare şi consiliere psihologică şi spirituală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Consilierea persoanelor în contextul pluralismului religios şi cultural 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf..dr.pr. Dan Sandu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr.pr. Dan Sandu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Evp 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  2 curs 1 1 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:  3.5 curs 14 3.4. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 52 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi: studii de caz, activităţi practice. 2 

3.7 Total ore studiu individual 158  

3.8 Total ore pe semestru 200 

3. 9 Numărul de credite 8 

 

 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Stăpânirea conţinutului materiilor de teologie sistematică la nivel de licenţă: 

pastorală, misiologie, istoria religiilor, teologie dogmatică ortodoxă. 

4.2 De competenţe Cunoaşterea, înţelegerea şi formarea profilului religios-comportamental al 

omului modern, în context intercultural şi interreligios 

 

 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului 50 % participare la curs 

5.2. de desfăŞurare a 

seminarului/laboratorului 
75 % participare la seminarii 

 



 
 

 

                 6. Competenţele specifice acumulate 
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Să dezvolte în mod profesional abilitățile fundamentale de consiliere pentru a fi cât mai bine echipați în 

slujire și practică 

Competențele fundamentale în consilierea creștină 

O bază teoretică si practică profesionala în consilierea creștină 
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 Capacitatea de a distinge convergenţe şi deosebiri în strategiile de dezvoltare personală şi în consilierea 

spirituală pentru edificarea persoanei 

Capacitatea de reflecţie teologică nuanţată în tema restaurării spirituale a persoanei în raport cu 

abordarea omului în ştiinţele de profil; 

Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi în cadrul unor cercetări interdisciplinare. 

 

 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

8. Conţinut 

 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1.  
Consilierea şi grija pastorală: delimitarea noţiunilor. 

Occident şi Orient 

Prezentări,  

facilitarea de discuţii, 

exerciţii de simulare, 

discuţi pe grupuri,  

proiecţii de filme, 

conversaţii,  

studii pe text 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri   

online) 

 

1 oră 

2.  Scurtă istorie a consilierii: perspectivă interconfesională 1 oră 

3.  
Cauze pentru consiliere: boala, sărăcia, opresiunea, 

conflictul, moartea. 

1 oră 

4.  Literatura clasică privind consilierea: Părinţii Bisericii 1 oră 

5.  
Tehnici şi direcţii mai noi privind consilierea; relaţia cu 

psihologia şi psihoterapia 

1 oră 

6.  Persoana şi personalitatea: tipologii pentru consiliere 1 oră 

7.  
Spovedania şi rolul ei ca Taină a Bisericii şi practică în 

societate 

1 oră 

8.  Diferenţe confesionale privind spovedania în creştinism.  1 oră 

9.  Forme de consiliere în marile  religii 1 oră 

10.  Consiliere şi ascultare; dorinţa şi voinţa de schimbare 1 oră 

11.  Criza ca noţiune şi realitate universală 1 oră 

12.  Consilierea pe cetegorii de vârste 1 oră 

13.  Perspectiva creştină asupra crizei 1 oră 

14.  
Probleme mai noi privind consilierea: migraţia şi 

integrarea, rasismul şi xenofobia, familia şi homofobia 

1 oră 

 

7.1 Obiectivul general 
Prezentarea specificului consilierii spirituale în abordarea teologiei ortodoxe 

şi conturarea unei raportări adecvate la consilierea psihologică 

 

7.2 Obiectivele specifice 
▪ Evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre consilierea spirituală şi 

consilierea psihologică Descrie 

 



 
Bibliografie 

 

Referinţe principale: 

˗ Seward Hiltner, Pastoral Counceling, 1949 

˗ Carroll Wise, Pastoral Counceling: Its Theory and Practice, 1951 

˗ T.G. Tappert (ed.), Luther: Letters of Spiritual Counsel, 1955 

˗ J. L. Allen, The Ministry of the Church: Image of Pastoral care, 1986 

˗ R. Duffy, A Roman Catholic Theology of Pastoral Care, 1983 

˗ W. Clebsch and C. Jackle, Pastoral Care in Historical Perspective, 1964 

˗ K. Leech, Soul Friend, 1977.  

˗ Eugen Jurcă, Spovedanie și psihoterapie, Despina, București, 2007 

˗ Jean Delumeau, Mărturisirea și iertarea, Polirom, Iași, 1998. 

 

Referinţe suplimentare: 

˗ Filocalia, 12 volume, traducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, 1946-1991. 

˗ Stephen Covey, A 8-a treaptă a înțelepciunii, Allfa, 2006 

 

 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

 

Aprofundarea temelor tratate la orele de curs într-o manieră 

interdisciplinară.  

Câteva teme de dezvoltare personală şi evaluarea lor din 

perspectiva teologiei ortodoxe.Aprofundarea temelor de 

curs, seminarizări ale temelor, studii de caz.  

Lucrari de seminar, 

prezentări, activităţi 

specifice, ore practice. 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii  

online) 

 

28 ore 

 

 

Bibliografie 

 

Idem curs. 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

Conţinutul disciplinei este elaborat în concordanţă cu standardele stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române. 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 

 

10.1 Criterii de evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 
participare la curs (50%)  

 
30% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Prezentarea unui referat pe baza 

unui studiu de caz  

70% 

10.6 Standard minim de performanţă   70% 

Nota minimă 5.00.     

 

 

Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

28.09.2020  

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

02.10.2020  

 


