
 

 

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 Misiune şi slujire pastorală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Filantropia şi slujirea pastorală. Dimnesiunea socială a slujirii preotului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.pr. Ion Vicovan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.dr.pr. Ion Vicovan 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Evp 2.7 Regimul disciplinei OP 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 108  

3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 
 

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 50% 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa, conform Regulamentului de activitate didactică, la cel puţin 75% 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 istoriei filantropiei Bisericii; 

- Folosirea noţiunilor şi limbajului de specialitate; 

- Capacitatea de a utiliza cunoştinţe teoretice şi practice dobândite în mod contextualizat; 

- Capacitatea de a utiliza aparatul conceptual şi metodologic, specific domeniului şi direcţiei de cercetare în 

vederea rezolvării unor probleme teoretice şi practice noi; 

- Capacitatea de a aprecia, de a evalua şi formula judecăţi de valoare legate de aria de interes, în vederea 

identificării unor decizii adecvate şi eficiente; 

- Elaborarea şi dezvoltarea performanţelor de cercetare, capabile să asigure calitatea de a executa proiecte de 

cercetare de reală valoare şi impact imediat, prin folosirea unui spectru larg de metode calitative şi 

cantitative. 
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- Dobândirea şi exersarea spiritului creativ, inovativ, prin integrarea cunoştinţelor dobândite în context 

actual; 

- Capacitatea de analiză, sinteză, reflecţie şi interpretare comparativă a informaţiilor şi conceptelor 

acumulate; 

- Capacitatea de relaţionare socială şi comunicare interpersonală şi publică eficientă, în vederea îndeplinirii 

misiunii sociale, în mod prompt şi eficient; 

- Dobândirea unor calităţi administrative şi practice concrete, capabile să ajute la asumarea unor funcţii de 

conducere în plan ştiinţific şi practic, în cadrul unor grupuri profesionale sau instituţii sociale; 

- Competenţe de management a cazurilor sociale, prin identificarea şi analiza acestora; 

- Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor dobândite, în context social şi în colaborare cu alte instituţii de 

profil  din structurile bisericeşti. 

 
 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Întrajutorarea în antichitate Expunerea, dialogul 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri 

online) 

2 ore 

2. Filantropia în Sfânta Scriptură (Vt şi NT) 4 ore 

3. Teologia filantropică a Sf. Părinți în secolele IV și V 6 ore 

4. Filantropia practică a Bisericii în sec. IV și V 6 ore 

5. Filantropia BOR 10 ore 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Expunerea sistematică a instituţiilor şi personalităţilor de seamă din Istoria 

Bisericii noastre, prezentate din perspective activităţii social-filantropice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea aprofundată a Istoriei filantropiei, a fundamentelor ei biblice şi 

patristice, a instituţilor social-filantropice din Imperiul bizantin, a preocupărilor 

sociale şi filantropice  pe care le-au avut slujitorii Bisericii noastre în decursul 

vremii.  



 

Bibliografie 

1. Ioan I.Ică jr., Germano-Marani,  Gândirea socială a Bisericii, ed. Deisis, Sibiu, 2002; 

2. Pr. Ion Vicovan, Dați-le voi să mănânce! Filantropia creștină-istorie și spiritualitate, Ed. Trinitas, Iași, 2001; 

3. Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în Teologia contemporană (teză 

de doctorat), 

4. în ST nr. 5-6/1972; 

5. Antonie Plămădeală, Idei sociale în opera Sf. Vasile cel Mare, în vol.omagial „Sf. Vasile cel Mare-închinare la 

1600 de ani de la săvârșirea sa”, în „Biblioteca Teologică”, EIBMBOR, Buc., 1982; 

6. Pr.dr. Gh. Soare, Biserica și asistența socială, Buc., 1948; 

7. Pr.prof.dr. Dumitru Abrudan, Dimnesiunea socială a împărăției lui Dumnezeu, în ST, nr. 1-2/1981; 

8. Pr. prof.dr. Petru Rezuș, Rolul social și misionar al BOR, în ST, nr. 7-8/1949 

9. Pr. Mihai Vizitiu, Filantropia divină şi filantropia Bisericii după Noul Testament, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002. 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Tematica predată la curs şi bibliografia recomandată; 

alcătuirea lucrărilor de seminar, utilizând literatura de 

specialitate, în vederea formării deprinderii de a lucra ştiinţific, 

prin aducerea elementelor de noutate; însuşirea metodei de 

cercetare. 

Referat, discuţii, 

problematizare 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii 

online) 

14 ore 

 

Bibliografie 

1. Ioan I.Ică jr., Germano-Marani,  Gândirea socială a Bisericii, ed. Deisis, Sibiu, 2002; 

2. Pr. Ion Vicovan, Dați-le voi să mănânce! Filantropia creștină-istorie și spiritualitate, Ed. Trinitas, Iași, 2001; 

3. Antonie Plămădeală, Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în Teologia contemporană (teză 

de doctorat), 

4. în ST nr. 5-6/1972; 

5. Antonie Plămădeală, Idei sociale în opera Sf. Vasile cel Mare, în vol.omagial „Sf. Vasile cel Mare-închinare la 

1600 de ani de la săvârșirea sa”, în „Biblioteca Teologică”, EIBMBOR, Buc., 1982; 

6. Pr.dr. Gh. Soare, Biserica și asistența socială, Buc., 1948; 

7. Pr.prof.dr. Dumitru Abrudan, Dimnesiunea socială a împărăției lui Dumnezeu, în ST, nr. 1-2/1981; 

8. Pr. prof.dr. Petru Rezuș, Rolul social și misionar al BOR, în ST, nr. 7-8/1949 

9. Pr. Mihai Vizitiu, Filantropia divină şi filantropia Bisericii după Noul Testament, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002. 

 

 

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 

Participarea la curs în proporţie de 

50% 

Examen scris Suma notelor pe 

subiecte 

   
 
10.5 Seminar/laborator 

Participarea la seminarii în proporţie 

de 75% 

  

   
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 titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

25.09.2020 Prof.dr.pr. Ion Vicovan  Prof.dr.pr. Ion Vicovan 

 

Data avizării în Departament                                      Semnătura Director departament 

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


