
 

 

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 în viaţa Bisericii 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof.dr. Vasile Cristescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei FA 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 61  
3.9 Total ore pe semestru 75 
3. 10 Numărul de credite 3 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Parcurgerea, în prealabil, a ciclului I de studii universitare 

4.2 de competenţe Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului teologic, specifc disciplinelor istorice 
 
 

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

Prezenţa la curs în proporţie de 70% 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa, conform Regulamentului de activitate didactică, la cel puţin 80% din activităţile 
de seminar 

 



 

 
                 6. Competenţele specifice acumulate 
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- Cunoaşterea aprofundată a noţiunilor de specialitate din domeniul teologiei şi, în mod special, din 
domeniul teologiei dogmatice.. 

- Folosirea noţiunilor, a expresiilor şi a limbajului specific teologie dogmatice. 
- Capacitatea de a utiliza cunoştinţe teoretice şi practice luate din învăţătura şi viaţa Bisericii. 
- Capacitatea de a utiliza mijloace metodologice specifice domeniului şi direcţiei de cercetare în vederea 

rezolvării unor probleme teoretice şi practice noi. 
- Capacitatea de a aprecia nuanţat şi pertinent, de a evalua şi formula judecăţi de valoare legate de aria de 

interes, în vederea identificării unor formări a gândirii personale şi comunitare. 
- Elaborarea şi dezvoltarea performanţelor de cercetare, capabile să asigure calitatea de a explora domeniul 

teologiei dogmatice, prin folosirea unui spectru larg de metode calitative şi cantitative. 
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 - Dobândirea şi dezvoltarea spiritului creativ, inovativ, prin integrarea cunoştinţelor dobândite în contextul 

vieţii Bisericii. 
- Capacitatea de cercetare şi aprofundare a învăţăturii Bisericii şi analiza ei în perspectiva dialogului 

teologic actual. 
- Capacitatea de referire la cercetarea teologică actuală şi evaluarea acesteia în lumina învăţăturii Bisericii. 
- Dobândirea unor calităţi intelectuale şi experimentale, capabile să ajute la asumarea unor funcţii de 

conducere în plan ştiinţific şi profesional, în cadrul unor grupuri profesionale sau instituţii de specialitate. 
- Competenţe prin analiză reflexivă şi de evaluativă a propriei activităţi şi identificare a metodelor de 

optimizare şi eficientizare a acesteia. 
- Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor dobândite, în context contemporan şi în dialog cu alte discipline 

din domeniul teologiei, precum şi din domeniul ştiinţelor socio-umane. 
  

 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

1. Relaţia familiei cu lumea  Expunere 
(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 
face şi cursuri online) 
 

2 ore 
2. Dialogul dintre familie şi societate  3 ore 
3. Viaţa familiei – remediu împotriva egoismului  3 ore 
4. Viaţa de familie – mediul al depăşirii de sine neîntrerupte 3 ore 
5. Familia – expresie a identităţii şi alterităţii în comuniune  3 ore 

  
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi aprofundarea principalelor teme de Teologie Dogmatică ce 
constituie fundamentul necesar formării teologice. 

 7.2 Obiectivele specifice - comunicarea conţinuturilor şi experienţelor din viaţa Bisericii ca şi 
actualizarea sensului lor comunitar 

- verificarea comunicării conţinuturilor învăţăturii de credinţă prin gradul de 
receptivitate şi răspuns al studenţilor 

 
 



 

Bibliografie 
- Pr Prof Dr Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Bucureşti, 1978. 
- Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993. 
- Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987. 
- Idem, Chipul lui Dumnezeu şi responsabilitatea lui în lume, în “Ortodoxia”, nr. 3, 1973. 
- Mitropolitul Irineu Mihălcescu, Dogmele Bisericii Ortodoxe, Roman, 1994. 
- Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii Răsăritului, trad. de Pr. V. Răducă, Bucureşti, 1992 
- Panayotis Nellas, Omul animal îndumnezeit, trad. de Diac. I.I. Ică jr., Sibiu, 1994. 
- N. Crainic, Nostalgia paradisului, Iaşi, 1994. 
- Pr.prof.dr. D. Popescu, Doru Costache, Introducere în Dogmatica Ortodoxă, Buc., 1997. 
- Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclesială, trad. de Aurel Nae, Buc., 1996. 
- J. Meyendorff, Teologia bizantină, trad. rom. de Prof. A. Stan, Buc., 1996. 
- Pr.prof. Ilie Moldovan, Teologia iubirii, Alba Iulia, 1996. 
- Marko Ivan Ripnik, Cuvinte despre om, trad. de Maria-Cornelia Orac, Sibiu, 1997. 
-  
 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
   
  
   
Bibliografie 

-  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori 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 din 
nota finală  

10.4 Curs 50% participare la curs Examen scris şi oral 50% 
 

   
 
10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 
Însuşirea minimă (concepte generale, fundamentale) a materiei în vederea obţienerii notei 5 (cinci) şi a 
numărului de credite eferente. 

 
 
 
Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

25.09.2020 Prof.dr. Vasile Cristescu                                                                                                                                                                                    - 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

02.10.2020 ........................................................... 

 


