
 
 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi 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 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40 

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

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

Tutoriat  

Examinări 2 

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

 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Număr de credite 8 

 

 

 

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 Exigenţele etice ale comunicării omului cu Dumnezeu şi cu semenii 

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

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

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Evp 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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- Intelegerea si definirea conceptului teologic de Revelatie ca temei originar al comunicarii omului cu 

Dumnezeu. 

- Capacitatea de analiza comparativa a modului in care se realizeaza comunicarea omului cu Dumnezeu in 

cele trei traditii crestine:ortodoxa , catolica si protestanta. 

- Cunoasterea exigentelor etice si asumarea lor in actul comunicarii cu Dumnezeu si cu semenii. 

- Capacitatea de operationalizare a limbajului teologic in diferite contexte ale comunicarii interumnane. 
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- Capacitatea de evaluare critica a teoriilor comunicarii din domeniul stiintelor socio-umane. 

- Capacitate de dialog cu specialisti din domeniul psihologiei si sociologiei comunicarii. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7
.1
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l - Cunoasterea si intelegerea modelelor teologice crestine ale comunicarii omului cu Dumnezeu si cu 

semenii. 

- Cunoasterea principiilor si exigentelor etice crestine ale comunicarii cu Dumnezeu si cu semenii. 
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- La finalizarea  acestei discipline, studenţii vor fi capabili sa : 

o sa inteleaga, sa defineasca si sa argumenteze importanta pe care o are comunicarea 

omului cu Dumnezeu in comunicarea interumana. 

o sa faca o analiza comparativa a modului in care se realizeaza comunicarea omului cu 

Dumnezeu 

o in viata crestina ortodoxa catolica si protestanta. 

o sa cunoasca si sa-si asume in viata personala exigentele etice ale comunicarii cu 

Dumnezeu si cu semenii 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 

Teologia comunicarii :principii si concepte 

generale. 

 

Expunerea universitară, 

conversaţia euristică. 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot face şi 

cursuri online) 

8 ore 

 

2. 

Exigentele etice ale comunicarii omului cu 

Dumnezeu 

 

6 ore 

3. 
Exigentele etice ale comunicarii omului cu 

semenii 

 

6 ore 

4 
Asumarea exigenţelor etice ale comunicării în 

viaţa personală şi comunitară 
8 ore 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

 

Referinţe principale: 

 

- Georgios Mantzaridis, 2006, Morala crestina, trad.diacon drd.Cornel Constantin Coman, Editura Bizantina, 

Bucuresti. 

- Christos Yannaras, Libertatea moralei, 2004, trad.Mihai Contuniari, Editura Anastasia, Bucuresti. 

- Dumitru Staniloae, 1993, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Editura Omniscop, Craiova. 

- Paul Tllich, 2007, Dinamica credintei, Editura Herald Bucuresti. 

- Jean-Marc Chappuis, 1983, Theologie de la communication, Geneve 

- Gheorghe Ilie Farte, 2004, Comunicarea.O abordare praxiologica, Iasi 

- Jean Ladriere, 1970, L’articulation du sens.Discours scientifique et parole de la foi, Ed.Aubier- Montaigne,  

- Editions du Cerf, Delachaux-Niestle, Desclee de Brouwer. 

- Coman, I., G., 1988, Frumuseţile iubirii de oameni în spiritualitatea patristică, Editura Mitropoliei Banatului, 

Timişoara. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. 
Analiza limbajului teologic in contextul 

teoriilor actuale ale limbajului 

analiza şi interpretarea unor 

texte de referinţă (biblice şi 

patristice) pentru tematica 

abordată 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot face şi 

seminarii online) 

14 ore 

2. 

Analiza parabolelor biblice ca modele ale 

comunicarii omului cu Dumnezeu si cu 

semenii 

14 ore 

Bibliografie 

 

Referinţe principale: 

 

- Georgios Mantzaridis, 2006, Morala crestina, trad.diacon drd.Cornel Constantin Coman, Editura Bizantina, 

Bucuresti. 

- Christos Yannaras, Libertatea moralei, 2004, trad.Mihai Contuniari, Editura Anastasia, Bucuresti. 

- Dumitru Staniloae, 1993, Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Editura Omniscop, Craiova. 

- Paul Tllich, 2007, Dinamica credintei, Editura Herald Bucuresti. 

- Jean-Marc Chappuis, 1983, Theologie de la communication, Geneve 

- Gheorghe Ilie Farte, 2004, Comunicarea.O abordare praxiologica, Iasi 

- Jean Ladriere, 1970, L’articulation du sens.Discours scientifique et parole de la foi, Ed.Aubier- Montaigne,  

- Editions du Cerf, Delachaux-Niestle, Desclee de Brouwer. 

- Coman, I., G., 1988, Frumuseţile iubirii de oameni în spiritualitatea patristică, Editura Mitropoliei Banatului, 

Timişoara. 

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

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținuturile disciplinei sunt elaborate tinand cont de contextul pastoral-misionar , cultural si social in care isi vor 

desfasura activitatea masteranzii 



 
 

 
 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

28.09.2020 Prof.dr.pr. Gheorghe Popa                                                                                                                             Prof.dr.pr. Gheorghe Popa                                           

       

                                    

  

Data avizării în Departament   Semnătura Director departament 

 

06.10.2020 ............................................. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 

nota finală (%) 

10.4 Curs 

Cunoașterea, intelegerea 

interpretarea si 

operationalizarea conceptelor 

teologice in diferite contexte 

ale comunicarii 

Lucrare scrisă 70% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Elaborarea unei lucrari de 

seminar pe o tema din cadrul 

disciplinei 

Proiect tematic 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Insusirea limbajului teologic si cunoasterea exigentelor etce pe care le presupune comunicarea omului cu Dumnezeu si 

cu semenii 


