
 

 

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 
Comunicare şi consiliere psihologică și spirituală 

(interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Etica teologică creştină şi provocările bioetice contemporane. Aspecte relevante privind 

nevoia de consiliere psihologica şi spirituală 

 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.pr. Gheorghe Popa 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.dr.pr. Gheorghe Popa 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Evp 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 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi: curs 28 ore; seminar: 28 ore  

3.7 Total ore studiu individual 119  

3.9 Total ore pe semestru 175 

3. 10 Numărul de credite 7 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Teologie Dogmatică şi Teologie morală 

4.2 de competenţe Cunoaşterea metodelor de cercetare folosite în Teologia sistematică 

 
 

5. Condiţii (acolo unde 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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- Cunoaşterea principiilor şi valorilor eticii teologice creştine. 

- Cunoaşterea principiilor bioetice şi evaluarea lor din perspectiva eticii teologice creştine. 

- Cunoaşterea şi evaluarea critică a provocărilor bioetice cu care se confruntă conştiinţa creştină de 

astăzi. 
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- Capacitatea de reflecţie teologică nuanţată şi evaluarea critică a problemelor de bioetică. 

- Capacitatea de dialog cu alte sisteme etice, teologice şi filosofice. 

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

- Capacitatea de a contribui activ la apărarea demnităţii şi libertăţii persoanei umane. 

 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

1. Principiile şi valorile eticii teologice creştine  expunere, 

conversaţie (curs 

interactiv) 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri 

online) 

8 ore 

2. Dilemele bioetice actuale. 6 ore 

3. Evaluarea teologică a dilemelor bioetice actuale. 6 ore 

4. Răspunsul eticii teologice la dilemele bioeticii actuale. 8 ore 

  

 

Bibliografie 

- Georgios Mantzaridis, Morala creştină, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006. 

- Prof.dr. Dumitru Gh. Radu, Repere morale pentru omul contemporan, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007. 

- Tristram Engelhardt jr., Fundamentele bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, traducere: Mihail Neamţu, Cezar 

Login şi diac. Ioan I. Ica jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2005.  

 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Aprofundarea temelor tratate la orele de curs dintr-o 

perspectivă interdisciplinară 

prezentarea unor studii de caz, 

evaluarea şi soluţionarea lor din 

perspectiva eticii creştine 

 

28 ore 

analiza şi interpretarea unor texte de 

referinţă (biblice şi patristice) pentru 

tematica abordată 

(în funcţie de scenariul epidemiologic se 

pot face şi seminarii online) 

Bibliografie 

- Georgios Mantzaridis, Morala creştină, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006. 

- Prof.dr. Dumitru Gh. Radu, Repere morale pentru omul contemporan, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007. 

- Tristram Engelhardt jr., Fundamentele bioeticii creştine. Perspectiva ortodoxă, traducere: Mihail Neamţu, Cezar 

Login şi diac. Ioan I. Ica jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2005.  

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea sistematică a principiilor şi valorilor eticii teologice creştine în 

contextul dezbaterilor bioeticii actuale. 

 7.2 Obiectivele specifice Fundamentarea biblică, patristică şi teologică a răspunsului teologic la 

provocările bioeticii actuale. 

 

 



 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori 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%)  examen scris  30% 

   
 
10.5 Seminar/laborator 

participare la seminarii (75%)  70% 
Prezentarea unui referat pe baza unui 

studiu de caz 

  

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5 (cinci). 

 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

26.09.2020 Prof.dr.pr. Gheorghe Popa                                                                                                              Prof.dr.pr. Gheorghe Popa 

 

 

Data avizării în Departament   Semnătura Director Departament 

02.10.2020 

 

 

 


