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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 Teoria şi practica formării religioase 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Practici şi modalităţi de evaluare a conduitelor religioase 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. dr. pr. Paul-Cezar Hârlăoanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. dr. pr. Paul-Cezar Hârlăoanu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 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...................................  

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 Parcurgerea, în prealabil, a ciclului I de studii universitare 

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

biblice 
 
 

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 
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                 6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Folosirea textului biblic în activitatea de predare. 

2. Contextualizarea educaţiei religioase în mediul educaţional laic prin folosirea unui limbaj specific. 

3. Utilizarea cunoştinţelor de bază din domeniul biblic şi didactic în explicarea şi interpretarea unor 

tipuri de comportament. 

4. Utilizarea şi contextualizarea aparatului conceptual şi metodologic însuşit la această disciplină în 

situaţii concrete de viaţă (predarea la clasă, cateheza etc.). 

5. Utilizarea diferitelor metode de evaluare (orală, scrisă, realizarea unor eseuri pe o temă dată, a unor 

situaţii de caz) în vederea formulării unor judecăţi de valoare cu scopul de a îmbunătăţi sau a nuanţa 

unele aspecte specifice evaluării la această disciplină. 

6. Elaborarea de proiecte de disertaţii (profesionale) în care să fie valorificate, inovativ, metodele 

clasice şi moderne de expunere şi interpretare a conţinutului ştiinţific şi metodologic. 
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1. Predarea conţinuturilor didactice într-o manieră complexă, interdisciplinară şi interactivă care să 

solicite, acolo unde este cazul, şi intervenţia pertinentă a masteranzilor. 

2. Stimularea muncii în echipă a masteranzilor prin asumarea rolului de conducere şi îndrumare a 

acestei munci, prin sugerarea unor situaţii concrete, aplicabile la disciplina în discuţie. 

3. Autoevaluarea cursului, identificarea, unde este cazul, a carenţelor sau inadvertenţelor în 

conţinuturile predate şi ameliorarea acestora. 

 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1.  Valențele educaționale ale mesajului profetic expunere, 

conversaţie (curs 

interactiv) 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri 

online) 

 

4 ore 

2.  
Psalmii biblici și rolul lor în formarea unei conduite 

religioase 

4 ore 

3.  
Cărțile sapiențiale, reper didactic pentru educatorul 

modern 

4 ore 

4.  Iisus Hristos ca pedagog 4 ore 

5.  
Scrierile pauline, potențial element definitoriu al 

educației religioase de astăzi 

4 ore 

6.  Biblia în fața provocărilor educației contemporane 4 ore 

7.  
Sfânta Scriptură, punte între pedagog și elev, între 

catehet și catehumen 

4 ore 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Receptarea Bibliei și a educației religioase din perspectiva credinţei creştine. 

7.2 Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

▪ Explice rolul Sfintei Scripturi în educația religioasă. 

▪ Descrie modele biblice de educatori. 

▪ Utilizeze textul scripturistic în activitatea de formare și educare religios-morală. 

▪ Analizeze conținuturi ale actului educațional dintr-o perspectivă biblică. 

▪ Calculeze influența mesajului biblic asupra principiilor pedagogice. 

▪  
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8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1.  

 Aprofundarea tematicii orelor de curs ; exemplificări cu 

situaţii concrete 

 

expunere, conversaţie 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii  

online) 

28 ore 

 

 

Bibliografie 

 

Bibliografia de la curs. 

 

 

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. 
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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 50% şi 75% 

seminarii 

scris şi oral 60%  activitate seminar, 

40% examen 
 
10.5 Seminar/laborator 

prezentarea lucrărilor de seminar 

întocmite după criteriile academice în 

vigoare; bibliografie obligatorie 

 

   
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 Lect. dr. pr. Paul-Cezar Hârlăoanu  Lect. dr. pr. Paul-Cezar Hârlăoanu 

  

 

Data avizării în departament  Semnătura directorului de departament 

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

 


