
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea  Facultatea de Teologie Ortodoxă 

1.3 Departamentul Teologie 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Misiune şi slujire pastorală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Duhovnici contemporani - repere pentru preotul duhovnic 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Luchian Ioan-Daniel - PS Damaschin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Luchian Ioan-Daniel - PS Damaschin 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 94  

3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea, în prealabil, a ciclului I de studii universitare 

4.2 de competenţe Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului teologic, specifc disciplinelor istorice 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
Prezenţa la curs în proporţie de 50% 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa, conform Regulamentului de activitate didactică, la cel puţin 75% din activităţile 

de seminar 

 



 

 

                 6. Competenţele specifice accumulate 
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 - Cunoaşterea aprofundată a noţiunilor de specialitate din domeniul teologiei şi, în mod special, din 

domeniul istoriei spiritualităţii Bisericii noastre; 

- Folosirea noţiunilor şi limbajului de specialitate; 

- Capacitatea de a utiliza cunoştinţe teoretice şi practice dobândite în mod contextualizat; 

- Capacitatea de a utiliza informaţiile dobândite în vederea rezolvării unor probleme teoretice şi practice noi; 

- Capacitatea de a aprecia, de a evalua şi formula sfaturi şi îndemnuri adecvate şi eficiente. 

-  
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- Dobândirea şi exersarea spiritului duhovnicesc prin integrarea cunoştinţelor dobândite; 

- Capacitatea de analiză, sinteză, reflecţie şi interpretare comparativă a informaţiilor şi conceptelor 

acumulate; 

- Capacitatea de relaţionare şi comunicare interpersonală în vederea îndeplinirii misiunii spirituale în mod 

eficient; 

- Dobândirea unor calităţi duhovniceşti şi practice concrete, capabile să ajute la creşterea spirituală a 

penitenţilor; 

- Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor dobândite în slujirea de duhovnic. 

 
 
 

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

 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Noţiuni introductive: apariţia instituţiei duhovnicului, 

însuşirile şi importanţa acestuia în viaţa Bisericii; 

Expunerea, lectura, 

dialogul 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri 

online) 

2 ore 

2. Patericul- cartea de înţelepciune a părinţilor duhovniceşti; 

 

2 ore 

3. Sf. Calinic de la Cernica: viaţa de sfinţenie şi lucrarea sa 

duhovnicească; 

2 ore 

4. Episcopul Nicolae Velimirovici: viața, lucrarea și opera sa; 2 ore 

5. Părintele Iustin Popovici – viaţa, lucrarea şi opera sa 2 ore 

6. Cuvioşii Părinţi Paisie Olaru, Ilie Cleopa, Ioanichie Bălan, 

Sofian Boghiu - duhovnici de mănăstire, repere pentru 

duhovnicul de astăzi;  

10 ore 

7. Arsenie Papacioc, Arsenie Boca, Teofil Părăian - duhovnici 

de mănăstire, repere pentru duhovnicul de astăzi; 

8 ore 

   

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Expunerea sistematică a vieţii şi învăţăturilor duhovnicilor contemporani în 

vederea îmbunătăţirii vieţii spirituale. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea aprofundată a vieţii şi lucrării duhovnicilor, preoţi de mănăstire sau 

de parohie, precum şi a operelor lor  



 

Bibliografie 

- Patericul Mare, Apoftegmele Părinților pustiei-colecția tematică, trad. introducere și note Pr. prof. Constantin 

Coman, Ed. Bizantină, 2015;  

- Irenee Hausherr, Paternitatea și îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creștin, Ed. Deisis, Sibiu, 2012; 

- Nicolas Stebbing, Purtătorii Duhului, Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească de azi, Cuvânt 

înainte arhim. Roman Braga, prefață John Bins, trad. Dan Sandu, Deisis, Sibiu, 2005; 

- Pr. Arsenie Papacioc, Veșnicia ascunsă într-o clipă, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2014; 

- Mânăstirea Diaconești, Viața părintelui Calciu după mărturiile sale și ale altora”, Ed. Christiana, 

București, 2007; 

- Pr. Ioanichie Balan, Viaţa, minunile şi acatistul Părintelui Ilie Lăcătuşu, Ediţie îngrijită de Ciprian Voicilă, 

Ed. Areopag, Bucureşti 2008; 

- Un iconar de suflete – Părintele Sofian Boghiu - , Ed.Basilica, București, 2009; 

- Arhim. Anastasie Baldovin, Viaţa şi nevoinţele cele monahale ale Preacuviosului Episcop al Râmnicului-Noul 

Severin, D.D. Calinic” în BOR XXII (1898-1899); 

- Pr.Prof. Niculae Şerbănescu, Viaţa şi faptele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului”, în 

BOPR, LXXXVI (1968), nr. 3-5;   

- Viețile, povățuirile și testamentele sfinților stareți Gheorghe și Calinic de la Cernica, Monumentele 

spiritualității cernicane, ed. îngrijită de arhim. Clement Popescu și diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis,. Sibiu, 

1999;   

- N. Velimirovici, Predici, ed. Sophia, Învățături despre bine și rău, ed. Sophia;  

- Idem, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 1 și II, ed. Sophia;  

- Idem, Prin fereastra temniței, ed. Sophia;  

- Idem, Pătmimirea Bisericii, ed. Sophia. 

- Justin Popovici, Omul și Dumnezeul-Om. Abisurile și culmile filozofiei, ed. Sophia, 2010;  

- Idem, Lupta pentru credință și alte scrieri ale Sf. Nicolae Velimirovici și ale Sf. Justin Popovici, ed. Rotonda, 

2011;  

- Ne vorbeşte Părintele Cleopa, 18 volume, Mănăstirea Sihăstria, 2012. 

- Părintele Paisie Duhovnicul, Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura MintRight Inc, 2013. 

- Mi-e dor de cer, Viața Părintelui Ioanichie Bălan, ed. Mănăstirii Sihăstria, 2010. 

- Arsenie Boca, Cărarea Împărăției, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 1995. 

- Idem, Din învățăturile Părintelui Arsenie Boca-talanții împărăției, ed. Credința strămoșească, 2004. 

- Arsenie Papacoic, Despre viata de familie si diverse probleme ale lumii contemporane, Ed. Sophia, Bucureşti, 

2011. 

- Arhim. Teofil Paraian, Cale spre bunatate, Ed. Sophia, Bucureşti, 2014. 

- Idem, Cum putem deveni mai buni. Mijloace de imbunatatire sufleteasca. Indrumator ortodox, Editura Agaton, 

2007. 

  

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Tematica predată la curs şi bibliografia recomandată; 

alcătuirea lucrărilor de seminar, utilizând literatura de 

specialitate, în vederea formării deprinderii de a lucra ştiinţific, 

prin aducerea elementelor de noutate; însuşirea metodei de 

cercetare. 

Referat, discuţii, 

problematizare 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii 

online) 

4 ore 

2. Invitarea unor duhovnici de parohie sau de manastire. 4 ore 

3. Duhovnicia în lumina Părinţilor din Pateric 10 ore 

4. Duhovnicia în viziunea marilor duhovnici şi teologi 

contemporani 

 10 ore 

 

http://books.google.com/books?id=LZToAQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.librarie.net/p/165520/Despre-viata-familie-diverse-probleme-lumii-contemporane-Arsenie-Papacioc
http://www.librariasophia.ro/autor-Teofil-Paraian-arhim.-sa-1704.html


 

Bibliografie 

- a se vedea bibliografia de la curs 

-   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

Lectură din operele părinților duhovnicești, întâlniri cu duhovnici, prezentarea și analiza unor 
modele de duhovnici și cazuri de duhovnicie. 

 

 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
10.4 Curs 

Participarea la curs în proporţie de 

50% 

Examen scris Suma notelor pe 

subiecte 

   
 
10.5 Seminar/laborator 

Participarea la seminarii în proporţie 

de 75% 

  

   
10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea minimă (concepte generale, fundamentale) a materiei în vederea obţienerii notei 5 (cinci) şi a 

numărului de credite aferente 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 

 

25.09.2020                     Luchian Ioan-Daniel - PS Damaschin             Luchian Ioan-Daniel - PS Damaschin 

 

Data avizării în Departament                                                                           Semnătura Director departament 

01.10.2020 ............................................. 


