
 
 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 

curs 
 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 
42 din care:   3.5 

curs 
 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 108  

3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 
 

 

 

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 și slujire pastorală 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elemente de pastoraţie a familiei 

2.2 Titularul activităţilor de curs Pr. Lect. Dr. Coresciuc Roger 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Pr. Lect. Dr. Coresciuc Roger 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 
2.6 Tip de 

evaluare 
Evp 

2.7 Regimul 

discipinei 
OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum x 

4.2 De competenţe x 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
x 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

80% prezenţă 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1.  Însuşirea cunoştinţelor şi strategiilor pentru pastoraţia familiei în conformitate cu idealul 

educaţional creştin ortodox; 

C2. Cultivarea calităţilor intelectuale, morale şi fizice necesare unui bun catehet; 

C3. O bună orientare în bibliografia catehetică, cu prioritate din spaţiul Teologiei, dar şi din cel 

laic (pedagogie, psihologie, literatură etc.) cu privire la pastoraţia familiei. 
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CT1. Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific  şi cultivarea 

unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice. 

CT2. Promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice şi valorificarea optimă si creativă 

a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice şi în pastoraţia propriu-zisă a familiei 

   CT3. Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice,  angajarea in 

relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare  şi participarea la propria 

dezvoltare profesionala) 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Formarea deprinderilor necesare pastoraţiei familiei 

7
.2
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

▪ Găsească soluţii pastorale adcvate şi să le adapteze contextului dat; 

▪ Descrie soluţiile pastorale necesare într-un context dat 

▪ Utilizeze mijloacele şi metodele indicate pe parcursul cursului 

▪ Analizeze situaţii de prognoză catehetică şi să aplice soluţiile optime 

▪ Calculeze rezultatele prognozelor catehetice şi pastorale cu privire la familie şi să adapteze 

discursul acestor itemi evaluatori. 

 

▪  

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

 - - - 

    

 

8.2 Seminar / Laborator 
Metode de 

predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1.  
Familia modernă: specificităţi, dileme, opţiuni.  expunere, 

conversaţie (curs 

interactiv) 
(în funcţie de 

3 ore 

2.  
Familia creştină: specificităţi, dileme, opţiuni. 3 ore 



 
 

 
 

3.  
Relaţia soţ-soţie în contextul asumării vieţii 

bisericeşti. 

scenariul 

epidemiologic se 

pot face şi cursuri 

online) 

 

3 ore 

4.  
Relaţia părinţi – copii în contextul asumării 

vieţii bisericeşti. 

3 ore 

5.  
Relaţia între fraţi în contextul asumării vieţii 

bisericeşti. 

3 ore 

6.  
Dependenţa de new-social media: o provocare 

pentru pastoraţia familiei. 

3 ore 

7.  

Refuzul asumării vieţii bisericeşti de către 

copii: o dramă, sau un pas către redescoperirea 

adevăratei credinţe? 

3 ore 

8.  
Rolul rugăciunii în viaţa de familie. 3 ore 

9.  
Pelerinajele « în familie » : instrument pentru 

descoperirea identităţii creştine. 

3 ore 

10.  
Derive în viaţa de familie: izolare vs eliminarea 

cadrului legal al familiei. 

3 ore 

11.  
Divorţul: ce soluţii pastorale adoptăm în cazul 

familiilor cu risc? 

3 ore 

12.  
Divorţul: consilierea post-divorţ. 3 ore 

13.  
Problematica căsătoriilor homosexuale. 3 ore 

14.  

Studii de caz rezultate în urma analizelor de pe 

parcursul semestrului: soluţii, dileme, 

aplicabilitate practică 

3 ore 

Bibliografie  

- Sf. Ioan Gură de Aur, Despre creşterea copiilor, în vol. "Puţul şi împărţire de grâu", 

Bacău, 1995; 

- Idem, Despre creşterea copiilor, Edit. Institutului Biblic, Bucureşti, 2001; 

- Idem, (Traducere Pr. Marcel Hancheş), Cateheze baptismale, Oastea Domnului, Sibiu, 

2003; 

- Idem, (Traducere Pr. Marcel Hancheş), Cateheze maritale. Omilii la căsătorie, Editura 

Oastea Domnului, Sibiu, 2004; 

- Idem, Huit catécheses baptismales, editate de Antoine Wenger, Sources chrétiennes, 

Paris, 1957, vol. 50, 284 p; 

- Sf. Vasile cel Mare, Omilia către tineri, trad. pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1986; 

- Creţu, pr., Vasile, Pentru o cateheză a timpurilor noastre. Pastoraţia tinerilor în Biserica Ortodoxă 

Română de la deziderat la realitate, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2006, 

pp. 451- 468.  

- Hrisostom de Etna, Elemente de psihologie pastorală ortodoxă, Buna Vestire, Galaţi, 2003.  

- Irineu, Episcop de Ekaterinburg si Irbit, Educaţia religioasă. Invăţături pentru copii si tineri, Sophia, 

Bucuresti, 2002. 

- JURCA, pr. dr., Eugen, Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Contribuţii de 

metodologie şi pedagogie creştină, Editura Marineasa, Timişoara, 2001.  

- JURCA, pr. lect. dr., Eugen, Cateheza baptismală în antichitatea creştină, Editura Marineasa, 

Timişoara, 2004. 

- JURCA, pr. lect. dr., Eugen Ritualul Sfantului Botez. Des-tăinuiri catehetice, Editura Marineasa, 

Timişoara, 2005. 

- JURCA, Eugen, Spovedanie şi psihoterapie, Ed. Despina, Bucureşti, 2007. 

- Larchet, Jean Claude, Captivi în internet, ed. Sophia, Bucureşti, 2018; 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

25.09.2020                    -                                                Pr. Lect. Dr. Coresciuc Roger 

 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

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

- Marc Antoine Costa de Beauregard, Teologia sexualităţii. Heterosexualitatea şi homosexualitatea din 

perspectivă creştină, ed. Christiana, Bucureşti, 2004; 

- Moldovan, Ilie, pr., Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate, ed. Renaşterea, Cluj Napoca, 2001; 

- Neamţu, Mihail, Bufniţa din dărâmături. Insomnii teologice în România postcomunistă, ediţia a II-a 

revizuită şi adăugită, Editura Polirom, 2008, cap. „Tineretul ortodox” (pp. 48-64).  

- NECULA, pr., Constantin, Sarea pământului, vol. I, Tehnopres, Iaşi, 2002. 

- NECULA, pr., Constantin, Porţile cerului. Cateheze liturgice radio-difuzate, vol. I şi II, Editura 

Agnos, 2008. 

- NECULA, pr., Constantin, „Catehizarea adulţilor. O necesitate pastorală”, în Inter, I, 1-2/2007, pp. 

181-192 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Feed-back pozitiv, din partea absolvenţilor şi a angajatorilor, privind calităţile, competenţele şi 
abilităţile dobândite. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere în nota 

finală (%) 

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar/ Laborator participarea la  seminarii 80%  

100%  lucrări de 

seminar şi intervenţii 

concludente la 

seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 

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

numărului de credite aferent. 


