
 

 

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 Familia creştină  contemporană 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Familia - elemente de psihologie şi sociologie religioasă  

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

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

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 31 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 31 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

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 X 

4.2 de competenţe X 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
X 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

X 

 



 

 

                 6. Competenţele specifice acumulate 
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- Elaborare proiecte de cercetare; 

- Utilizarea adecvată a cunoștințelor specifice şi concrete în context; 

- Conceptualitate actuală, teologico-hermeneutică în eclesiologia ortodoxă misionară; 

- Radiografia exactă a contextului comunitar şi implementarea principiilor misionare ortodoxe; 

- Conceprul de ersonalitate misionară, cu elemente de psihologie şi sociologie releigioasă;  

- Diferenţele dintre personalitatea teologico-misionară şi profilul religios al psihologiei şi sociologiei 

religioase;  

- Identificarea, elaborarea și dezvoltarea unor cercetări profesionale personale, din perspectiva 

principiilor consacrate în domeniu, interdisciplinaritate teologie-filosofie religioasă, antropologie 

teologică -psihologie religioasă, eclesiologie-sociologie religioasă 
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- Formarea personalităţii teologico-misionare şi identitatea puternică cu conştiinţă de sine clară; 

- Asumarea unor roluri și responsabilități specific competențelor obținute, pastorală şi misionară, 

educaţională 

- Autoritate profesională, teologico-misionară în abordarea problemelor din contextul secularist, 

intercreştin şi interreligios, ecumenist creştin şi “ecumenic”;  

 

 

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

 

8. Conţinuturi  

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Personalitatea misionarului teolog ortodox creştin în raport 

cu profilele de personalitate ale altor abordări ştiinţifice 

pentru aprofundarea şi clarificarea identităţii proprii în 

context multicultural, pluralist creştin şi religios, în dialog cu 

personalităţi ce reprezintă alte domenii de ştiinţă şi 

experienţă umană 

 

expunere, 

conversaţie, curs 

interactiv 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri online) 

 

4 ore - eficient, interesant, 

problematizant, cu 

finalizare potrivit intenţiei 

originare în dinamica 

acumulării de cunoştinţe 

2. Omul credinţei raportate la Revelaţia lui Dumnezeu şi 

aparteneţa la  Comunitatea misionară a Bisericii, sacrament 

al Împărăţiei lui Dumnezeu,  şi comuniunea credincioşilor în 

Duhul Sfânt cu Hristos, Calea Adevărul şi Viaţa şi 

receptarea eclesială a Revelaţiei divine. 

 

4 ore - eficient, interesant, 

problematizant, cu finalizare 

potrivit intenţiei originare în 

dinamica acumulării de 

cunoştinţe 

3. Psihologia religioasă – teoreticieni şi interpretarea 

fenomenului religios 

4 ore - eficient, interesant, 

problematizant, cu finalizare 

potrivit intenţiei originare în 

dinamica acumulării de 

cunoştinţe 
4. Inteligenţa spirituală în simfonia inteligenţelor multiple 4 ore - eficient, interesant, 

problematizant, cu finalizare 

potrivit intenţiei originare în 

dinamica acumulării de 

cunoştinţe 
5. Sociologia religioasă – teoreticieni şi interpretarea 

fenomenului religios 

4 ore - eficient, interesant, 

problematizant, cu finalizare 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea personalităţii misionarului creştin ortodox în contextul pluralismului 

creştin religios şi al interpretăilor reducţioniste sau deviante de la specificul 

creştin al ale psihologiei şi sociologiei religioase; 

7.2 Obiectivele specifice 

Pregatirea de specialitate a cursanţilor pentru cercetare misiologică, misionarism 

creştin ortodox în context secularist, pluralist creştin şi religios ecumenic, pe de o 

parte, şi apărarea dreptei credinţe mântuitoare faţă de prozelitismul sectar, al 

noilor mişcări religioase, faţă de ateism şi indiferenţa religioasă. 



 

potrivit intenţiei originare în 

dinamica acumulării de 

cunoştinţe 
6. Derapaje scientiste în abordarea antropologică 4 ore - eficient, interesant, 

problematizant, cu finalizare 

potrivit intenţiei originare în 

dinamica acumulării de 

cunoştinţe 
7. Antropologia biblică şi teologică – temei al hermeneuticii 

familiei creştine 

4 ore - eficient, interesant, 

problematizant, cu finalizare 

potrivit intenţiei originare în 

dinamica acumulării de 

cunoştinţe 
Bibliografie 

- Joachim Wach, Sociologia religiei, traducere Florin Iorga, Ed. polirom, Iasi, 1997. 

- Bevans, Roger Schroeder, Constants in Context. A Theology of Mission for Today, Orbis Books, New-York, 2004. 

- Bosch, David, Transforming Mission, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1991. 

- Gaillaredtz, Richard, Ecclesiology for a Global World, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2008. 

- Bria, Pr.Prof.Dr. Ion Viitorul Ortodoxiei, Bucureşti, 1989.  

- Congar, Yves, Sacerdoce et laïcat : Devant leurs tâches d’évangélisation et de civilisation, Cerf, Paris, 1962. 

- Dunas, Nicolas, Connaissance de la foi, Cerf, Paris, 1963. 

- Greenwood, Robin, Transforming Priesthod.A New Theology of Mission and Ministry, SPCK, London, 1994;  

- Îndrumări Misionare, Bucureşti, 1986. 

- Kreeft, Peter, Tacelli Ronald, Handbook of Christian Apologetics, IPV Academic, Downers Grove, 1994. 

- Spidlik, Tomas, Rupnik, Marco Iva, Teologia Pastorală, în româneşte de Ioan Milea, Ed. Galaxia Gutenberg,  

Târgu Lăpuş, 2007. 

- Tia, Arhim. Teofil, Elemente de Pastorală Misionară pentru o societate post-ideologică, Ed. Reîntregirea, Alba 

Iulia, 2003. 

- Zizioulas, Ioannis, Fiinţa eclesială, traducere de Aurel Nae, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996. 

- Bryan Wilson, Religia din perspectiva sociologică, traducere Dara Strainu, Ed. Trei, Bucuresti, 2000. 

- Charles Davis, Religion and the Making of Society. Essays in Social Theology, Cambridge University Press, 1994. 

- Nicu Gavriluță, Sociologia religiilor, Ed. Polirom, Iasi, 2013. 

 
 

 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Identitate şi realitate teologico-eclesială, relevanţa preoţiei, a 

teologului misionar pentru comunitatea creştină în faţa 

pluralismului creştin şi religios, a  secularismului; 

expunere, conversaţie 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii  

online) 

 

4 ore - aprofundare, 

problematizare, convingeri, 

acţiune 

2. Aspete de pastoraţie în sens de evanghelizare şi transmitere a 

credinţei creştine  

 

4 ore - aprofundare, 

problematizare, convingeri, 

acţiune 3. Familia creştină în Biblie 4 ore - aprofundare, 

problematizare, convingeri, 

acţiune 4. Dimensiunea sacramentală a familiei creştine 4 ore - aprofundare, 

problematizare, convingeri, 

acţiune 5. Familia creştină – strălucirea iubirii intertrinitare în lume 4 ore - aprofundare, 

problematizare, convingeri, 

acţiune 6. Familia în gândirea teologilor contemporani 4 ore - aprofundare, 

problematizare, convingeri, 

acţiune 7. Provocări ideologice la adresa familiei creştine 4 ore - aprofundare, 

problematizare, convingeri, 

acţiune 



 

Bibliografie 

- Bevans, Roger Schroeder, Constants in Context. A Theology of Mission for Today, Orbis Books, New-York, 2004 

- Bosch, David, Transforming Mission, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1991; 

- Gaillaredtz, Richard, Ecclesiology for a Global World, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2008; 

- Bria, Pr.Prof.Dr. Ion Viitorul Ortodoxiei, Bucureşti, 1989.  

- Congar, Yves, Sacerdoce et laïcat : Devant leurs tâches d’évangélisation et de civilisation, Cerf, Paris, 1962 ; 

- Dunas, Nicolas, Connaissance de la foi, Cerf, Paris, 1963 ;,  

- Greenwood, Robin, Transforming Priesthod.A New Theology of Mission and Ministry, SPCK, London, 1994;  

- Îndrumări Misionare, Bucureşti, 1986. 

- Kreeft, Peter, Tacelli Ronald, Handbook of Christian Apologetics, IPV Academic, Downers Grove, 1994. 

- Spidlik, Tomas, Rupnik, Marco Iva, Teologia Pastorală, în româneşte de Ioan Milea, Ed. Galaxia Gutenberg,  

Târgu Lăpuş, 2007; 

- Tia, Arhim. Teofil, Elemente de Pastorală Misionară pentru o societate post-ideologică, Ed. Reîntregirea, Alba 

Iulia, 2003.,  

- Zizioulas, Ioannis, Fiinţa eclesială, traducere de Aurel Nae, Editura Bizantină, Bucureşti, 1996. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Filosofia limbajului, cogniţie, experienţă, dialog cu filosofia şi ştiinţa 

 

 
 

 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
10.4 Curs 

participare curs  scris şi oral 60%  scris, 20% oral, 

20% lectură de 

specialitate    
 
10.5 Seminar/laborator 

participare 75% seminarii   

prezentarea lucrărilor de seminar 

întocmite după criteriile academice în 

vigoare; bibliografie obligatorie 

  

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 6 

 
 

 
Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

25.09.2020 Prof. dr. Pr. Gheorghe PETRARU   Prof. dr. Pr. Gheorghe PETRARU 

 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

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

 


