
 

 

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 II 2.6 Tipul de evaluare C 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. Pr. Constantin Galeriu şi Al. Schmemann – preoţi de 

mir – modele pentru preotul duhovnic astăzi 

Expunerea, lectura, 

dialogul 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri 

online) 

 

4 ore 

2. Pr. Georgios Metallinos şi contribuţia sa la teologia 

pastorală 

4 ore 

3. Ierarhul Antonie Plămădeală – teologul şi păstorul. 

Contribuţia sa la teologia şi spiritualitatea românească. 

5 ore 

4. Cucernicii Părinţi Miron Mihăilescu, Dimitrie Bejan, 

repere pentru duhovnicul de astăzi. 

5 ore 

5. Cuviosul Sofronie Saharov şi Sfântul Paisie Aghioritul – 

viaţa şi lucrarea lor. 

5 ore 

6. Literatura pastorală după anul 1990. 5 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 

- Antonie Plămădeală, Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 2004; 

- Iubind ca Dumnezeu, Ed. Christiana, Buc., 2004; 

- Sfânta Liturghie, Pâinea cea de toate zilele. Predci, exegeze, comentarii, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2007;  

- Pr.  Alexander Schmemann, Postul Mare: Călătorie spre Sfintele Paști (1969), Liturghie şi viaţă (1974), Din apă 

şi din Duh (1974),  Euharistia: Taina Împărăţiei (1988) și Biografia unui destin misionar 1973-1983 (2000). 

- Nathanael Neacșu, Conștiință dogmatică și viață duhovnicească în gândirea părintelui Sofronie Saharov, ed. 

Doxologia, Iași, 2015. 

- 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; 

- Miron Mihăilescu, Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după Liturghii, ed. Christiana;  

- Idem, Cum să te rogi neîncetat, ed. Patmos, 2009. 

- Idem, Vorbește cu Dumnezeu, ed. Christiana, Bucureşti, 2005. 

- Idem, Sf. Liturghie, pâinea cea de-a pururi. Predici, exegeze, comentarii, ed. Reîntregirea,Alaba Iulia; 

- Pr. Dimitrie Bejan, Bucuriile suferinței, ed. Mănăstirea Sihăstria, 2005; 

- Idem, Hotarul cu cetăți. Cum se distruge un neam! Ed. Doxologia, Iaşi, 2010;  

- Idem, Vifornița mare, ed. Ileana, 2013.  

- Un iconar de suflete. Părintele Sofian Boghiu, Ed. Basilica, Sfânta Mănăstire Antim,  Bucureşti, 2009. 
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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) 

2 ore 

2. Invitarea unor duhovnici de parohie sau de manastire. 6 ore 

3. Problemele cu care se confrunta duhovnicul astăzi. 6 ore 

4. Îndrumătoare de spovedanie. 7 ore 

5. Literatură cu caracter pastoral – ghid pentru duhovnicul de 

astăzi 

 7 ore 

 

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 ............................................. 

 

 


