
 

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 Comunicare și consiliere psihologică şi spirituală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Limbaj şi comunicare. Valorificarea limbajului teologic în procesul comunicării  

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.dr.diac. Sorin Mihalache 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr.diac. Sorin Mihalache 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Evp 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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 44 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 6 

Examinări 4 

Alte activităţi:  10 

3.7 Total ore studiu individual 144  

3.9 Total ore pe semestru 200 

3. 10 Numărul de credite 8 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Teologie Dogmatică şi Spiritualitate 

4.2 de competenţe Cunoaşterea valenţelor limbajului teologic în comunicare 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
50 % participare la curs 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

75 % participare la seminarii 

 



 

                 6. Competenţele specifice accumulate 
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- Înţelegerea valenţelor de comunicare şi edificare ale cuvântului.  

- Cunoaşterea valenţelor terapeutice şi recuperatorii ale limbajului şi comunicării specifice vieţii 

spirituale.  

- Înţelegerea valenţelor comunionale ale comunicării.  
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- Capacitatea de a distinge convergenţe şi deosebiri în abordarea limbajului în ştiinţe, filosofie şi în 

teologie 

- Capacitatea de a distinge convergenţe şi deosebiri în abordarea limbajului şi a comunicării în 

modelele comunicării din psihologia socială şi în spaţiul creştin 

- Capacitatea de reflecţie teologică nuanţată şi evaluarea critică a utilizării limbajelor specializate; 

- Capacitatea de reflecţie teologică nuanţată şi evaluarea critică a comunicării interpersonale şi intra-

comunitare în societatea digitalizată.  

- Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi în cadrul unor cercetări interdisciplinare. 

 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

1. Universul deschis. Limbaj și comunicare în explorarea și 

cunoașterea cosmosului. 

Expunere, curs 

interactiv 

2 ore 

2. Lumea vie: Limbaj și comunicare în structura și dinamica 

organismelor vii. 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

3. Viața și activitățile omenești - Limbaj și comunicare Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

4. Cultura și civilizația – expresii ale comunicării omenești Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

5. Provocări actuale în aria limbajului și a comunicării. 

Manipularea 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

6. Provocări actuale în aria limbajului și a comunicării. 

Hipercomunicarea, hiperconectarea 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

7. Provocări actuale în aria limbajului și a comunicării. Inflația 

de știri și informații 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

8. Provocări actuale în aria limbajului și a comunicării. 

Atomizarea vieții, însingurarea 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

9. Valențe terapeutice și edificatoare ale limbajului. Despre 

Logos. 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

10. Valențe terapeutice și edificatoare ale limbajului. Despre 

influența benefică a cuvintelor 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

11. Valențe terapeutice și edificatoare ale limbajului. Dialogul 

interior 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

12. Valențe terapeutice și edificatoare ale comunicării. Relația 

terapeutică  

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

13. Cuvintele ca expresii ale întâlnirii oamenilor între ei şi a lor 

cu Dumnezeu. 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

14. Întruparea Cuvântului – expresia plenară a iubirii lui 

Dumnezeu pentru oameni. 

Expunere, curs 

interactiv 
2 ore 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea unei perspective teologice privind valeneţele edificatoare ale 

limbajului şi comunicării. 

7.2 Obiectivele specific Evaluarea raportului dintre Logos, limbaj şi comunicare în teologia ortodoxă şi 

evidenţierea unor posibile convergenţe cu aria ştiinţelor sociale 



Bibliografie 

- Arhidiac. Adrian Sorin Mihalache, Ești cee ace trăiești, ediția a II-a Editura Trinitas, Bucureşti, 2019 

- Alexei Nesteruk, Universul în comuniune - Către o sinteză neopatristică a teologiei şi ştiinţei, Editura Curtea 

veche, 2009 

 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Aprofundarea temelor tratate la orele de curs dintr-o perspectivă 

interdisciplinară 

Dezbatere 28 ore 

  

  

  

Bibliografie 

- Arhidiac. Adrian Sorin Mihalache, Ești cee ace trăiești, ediția a II-a Editura Trinitas, Bucureşti, 2019 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei este elaborat în concordanţă cu standardele stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române. 

 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
10.4 Curs 

participare la curs (50%)  examen scris  30% 

   
 
10.5 Seminar/laborator 

participare la seminarii (75%)  70% 
Prezentarea unui referat pe baza unui 

studiu de caz 

  

10.6 Standard minim de performanţă 

Nota 5 (cinci). 

 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

29.09.2020 Lect.dr.diac. Sorin Mihalache                                                                                        Lect.dr.diac. Sorin Mihalache 

 

Data avizării în Departament   Semnătura Director departament 

07.10.2020 ............................................. 

 


