
 

 

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 Ortodoxă 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Misiune și slujire pastorală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Metode de formare şi edificare a conştiinţei misionare a preotului  

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

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

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 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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi: curs 28 ore; seminar: 28 ore  

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 Teologie Dogmatică şi Teologie morală 

4.2 de competenţe Cunoaşterea metodelor de cercetare folosite în Teologia sistematică 

 
 

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 acumulate 
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- Definirea şi înţelegerea unor concepte fundamentale cu care operează Teologia morală aplicată; 

- Distincţia teologică dintre conştiinţa de sine şi conştiinţa morală şi conştiinţa misionară; 

- Fundamentarea teologică şi axiologică a conştiinţei misionare; 

- Cunoaşterea metodelor practice de formare şi edificare a conştiinţei misionare. 
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- Dezvoltarea capacităţii de reflecţie teologică nunaţată şi aplicarea ei în procesul de formare a 

conştiinţei misionare; 

- Dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare critică a etapelor psihologice de formare şi 

edificare a conştiinţei misionare; 

- Cultivarea sensibilităţii şi disponibilitatea de a se implica în procesul de formare şi edificare 

personală.  
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

1. Metodă, formare, edificare. Delimitări conceptuale. expunere, 

conversaţie (curs 

interactiv) 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri 

online) 

4 ore 

2. Conştiinţă de sine, conştiinţă morală şi conştiinţă misionară. 

Ipostaze distincte ale conştiinţei creştine. 

4 ore 

3. Conştiinţa misionară şi întemeierea sa axiologică. 4 ore 
4. Conştiinţa misionară şi ipostazele sale patologice. 4 ore 
5. Metode de formare şi edificare a conştiinţei misionare a 

preotului. 

4 ore 

6. Profesorul de teologie şi discipolii săi. Metoda academică. 4 ore 
7. Părintele spiritual şi fii săi. Metoda practică experienţială 4 ore 
 

Bibliografie 

- Georgios Mantzaridis, Morala creştină, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006. 

- Prof.dr. Dumitru Gh. Radu, Repere morale pentru omul contemporan, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007. 

- Pr.prof. Ilie Moldovan, Adevărul şi frumuseţea căsătoriei. Teologia iubirii, vol. II, Alba Iulia, 1996. 

 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Familia, parohia şi mănăstirea. Spaţii ale înfiripării conştiinţei 

misionare. 

prezentarea unor studii 

de caz, evaluarea şi 

soluţionarea lor din 

perspectiva eticii 

creştine 

analiza şi interpretarea 

unor texte de referinţă 

(biblice şi patristice) 

pentru tematica 

abordată 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii 

online) 

7 ore 

2. Facultatea de Teologie: loc privilegiat al cunoaşterii şi 

înţelegerii vocaţiei şi conştiinţei misionare. 

7 ore 

3. Tematizări relevante privind metodele de formare şi edificare 

ale conştiinţei misionare. 

7 ore 

4. Corelativitatea dintre teorie şi practică în formarea şi edificarea 

conştiinţei misionare 

7 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Prezentarea sistematică a principiilor şi valorilor eticii familiei creştine în 

contextul dezbaterilor bioeticii actuale. 

 

7.2 Obiectivele specifice 
Fundamentarea biblică, patristică şi teologică a eticii familiei creştine specifică 

Ortodoxiei. 

 

 



 

 

Bibliografie: 

- Paul Evdokimov, L’Orthodoxie, Editions Delachaux et Niestlé, neuchâtel, 1965; 

- Petru Iluţ, Abordarea calitativă a socioumanului: concepţie şi metode, Ed. Polirom, Iaşi, 1997; 

- Ioan Neacşu, Introducere în psihologia educaţiei şi a dezvoltării, Ed. Polirom, Iaşi, 2010; 

- Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, Ed. Omniscop, Craiova, 1993. 

- Emmanuel Lévinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006. 

 

 

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 

 

25.09.2020 Prof.dr.pr. Gheorghe Popa                                                                                                                             Prof.dr.pr. Gheorghe Popa                                    

              

                                    

  

Data avizării în Departament   Semnătura Director departament 

 

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

 

 


