
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Teologie Ortodoxă 

1.3 Catedra 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 în învățătura patristică /The Family in Patristic Theaching 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Pr. Cercet. III dr. Liviu Petcu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Pr. Cercet. III dr. Liviu Petcu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  3.2 curs 2 3.2. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:  3.5 curs 28 3.4. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, bibliografie şi notiţe 46 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  46 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 46 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 2 
3.7 Total ore studiu individual 144  
3.8 Total ore pe semestru 200 
3. 9 Numărul de credite 8 
 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum  Parcurgerea disiciplinelor biblice și istorice, în cadrul ciclului de licență 

4.2 De competenţe  Cunoașterea conținuturilor specific disciplinei de studiu Patrologie și literatură postpatristică 

 
 

5. Condiţii (dacă este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 Prezența, în proporție de  75 %, la orele de curs 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 Prezența, conform Regulamentului de activitate didactică, la cel puțin 80% din activitățile 
de seminar 

 



 

 
                 6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Cunoașterea aprofundată și nuanțață a limbajului tehnic, conceptelor și metodelor de analiză 
specifice disciplinei Patrologie și literatură postpatistică 

C2. Cunoașterea și utilizarea conceptelor fundamentale ale învățăturii Părinților bisericești; 

C3. Dobândirea și exersarea spiritului științific și creativ, prin integrarea și sintetizarea 
cunoștințelor dobândite în vederea elaborării unor proiecte de intervenție profesională, cu 
relevanță practică și formativă 

C4. Dobândirea capacității de a analiza, explica și intepreta cantitativ și calitativ datele istorice și 
conceptele teologice fundamentale, specifice disciplinei;  

C5. Capacitatea de a utiliza metodele și principiile fundamentale, specific competențelor obținute, 
în evaluarea unor situații contextuale, bine definite. 
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CT1. Capacitatea de aplicare a cunoștințelor dobândite, în context contemporan și în dialog cu alte 
discipline din domeniul „Teologie”, precum și din domeniul științelor socio-umane. 

CT2. Dobândirea autonomiei de gândire și reflecție, a autorității și responsabilității în domeniul de 
studiu și profesional, în colaborare și asistență profesională calificată. 

CT3. Capacitate de relaționare socială și comunicare interpersonală și publică eficientă; integrarea 
cunoștințelor de specialitate în context general. 

 
 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
 
 

8. Conţinut 
 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1.  Căsătoria şi familia în Vechiul şi în Noul Testament  
 

Expunere 3 ore 

2.   Învăţătura despre căsătorie şi familie în scrierile 
secolelor al II-III-lea. 

Expunere 3 ore 

3.   Feciorie şi căsătorie Expunere 4 ore 
4.   Pregătirea pentru căsătorie în scrierile creştine Expunere 3 ore 

7.1 Obiectivul general   Cunoașterea aprofundată și utilizarea contextualizată a  cunoștințelor, 
competențelor și abilităților științifice și de comunicare dobândite pe 
parcursul ciclului masteral de studii 

7.2 Obiectivele specifice La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
▪ Explice terminologia de specialitate, specifică ariei de studiu; 
▪ Descrie specificul cunoștințelor dobândite; 
▪ Utilizeze conceptele asimilate; 
▪ Analizeze comparativ și critic  cunoștințele din domenii conexe; 
▪ Calculeze impactul formativ al metodelor specifice de operare. 



 

5.   Timpul căsătoriei Expunere 3 ore 
6.   Alegerea partenerului/partenerei de viaţă Expunere 3 ore 
7.   Căsătoria şi viaţa de familie Expunere 3 ore 
8.   Relaţiile dintre soţi Expunere 3 ore 
9.   Unitatea soţilor în căsătorie Expunere 3 ore 
 
Bibliografie: 

Referinţe principale: 

      Sfântul Ioan Gură de Aur, Bogăţiile oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, în limba franceză de Jean Doublet, 
traduse în limba română de diacon Gheorghe Băbuţ, Editura „Pelerinul Român”, Oradea, 2002. 
 Idem, Cateheze maritale, traducere din limba greacă veche de Pr. Marcel Hancheş, Editura «Oastea 
Domnului», Sibiu, 2004.  
 Idem, Despre feciorie, în volumul Despre feciorie. Apologia vieţii monahale, Despre creşterea copiilor, 
traducere din limba greacă şi note de Preotul profesor Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001.  
 Idem, Omilii şi cuvântări despre educaţia copiilor, traducere din limba greacă de Pr. Marcel Hancheş, Editura 
Marineasa, Timişoara, 2005. 
 Idem, Problemele vieţii, traducere de Cristian Spătărelu şi Daniela Filioreanu, Editura Egumeniţa, f.l., f.a.  
 

Referinţe suplimentare: 

            CREMENE, Urania, Cele 3 nevoi psihologice de bază al copiilor și 18 tehnici antidot care reduc stresul 

părinților, București, 2019. 
           EVDOKIMOV, Paul, Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe, ediţia a II-a revăzută, 
traducerea Gabriela Moldoveanu, Asociaţia filantropică medicală creştină CHRISTIANA, Bucureşti, 1999.  
 FORD, David C., Bărbatul şi femeia în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din limba engleză de 
Luminiţa Irina Niculescu, Editura Sophia, Bucureşti, 2004. 
 GAVRILĂ, Preot dr. Vasile, Cununia - viaţă întru Împărăţie, prefaţă de P.S. Prof. Univ. dr. Liviu (Laurenţiu) 
Streza, Episcop al Caransebeşului, Fundaţia „Tradiţia Românească”, Bucureşti, 2004.  
 MAGDALENA, Maica, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi cu traducerea românească a 

cuvântului Sfântului Ioan Gură de Aur despre educaţia copiilor, Editura DEISIS, Sibiu, 2000. 
 MIHOC, Pr. Dr. Constantin, Taina Căsătoriei şi familia creştină în învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii 

din secolul IV, Editura Teofania, Sibiu, 2002. 
            PETCU, asist.univ.dr. Liviu, Lumina Sfintelor Scripturi. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de 

Aur (3 volume), Editura Basilica, București, 2015. 
            PETCU, asist.univ.dr. Liviu, „Părinţii Bisericii – Învăţătorii noştri”, în rev. Ortodoxia. Revistă a Patriarhiei 

Române, Anul LVIII (2007), Nr. 1-2, Ianuarie – Iunie, p. 157-187; ISSN 1015-1044;   
            TEȘU, pr.prof.dr. Ioan C., Familia contemporană între ideal și criză, Editura Doxlogia, Iași, 2011. 
 VIZITIU, Pr. lector. Mihai, Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli, în volumul Familia 

creştină azi,  Editura TRINITAS, Iaşi, 1995. 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1.  Căsătoria şi familia în Vechiul şi în Noul Testament  
 

Referat, discuții, 
problematizare, studii 

de caz 
 

7 ore 

2.   Învăţătura despre căsătorie şi familie în scrierile secolelor al 
II-III-lea. 

6 ore 

3.   Feciorie şi căsătorie. 5 ore 
4.   Pregătirea pentru căsătorie în scrierile creştine. 5 ore 
5.   Timpul căsătoriei. 5 ore 
 

 
 
Bibliografie: Vezi bibliografia recomandată la curs 

 
 
 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Feed-back pozitiv, din partea angajatorilor, privind calitățile, competențele și abilitățile dobândite de către 
absolvenți. 

 
 
 
10. Evaluare 

 

Tip activitate 

 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Colocviu Evaluare pe parcurs+lucrarea 
scrisă 70% 

10.5 Seminar/ Laborator Prezență, implicare, susținerea unei 
lucrări științifice 

Adunarea punctajului obținut, la 
nota finală 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
  Însușirea minimă (concepte generale, personalități fundamentale) a materiei în vederea obținerii notei 5 (cinci) și a 
numărului de credite aferente 

 
 
Data completării            Titular de curs                       Titular de seminar 
 
25.09.2020       Pr. Cercet. III dr. Liviu Petcu                Pr. Cercet. III dr. Liviu Petcu 

 
 
    
 
Data avizării în departament                                        Director departament 
 

01.10.2020                                                                            Conf. dr. Constantin Iulian Damian 
 


