
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 și slujire pastorală 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Pregătirea teologică şi culturală a preotului şi importanţa ei pentru slujirea pastorală 

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 II 2.5 Semestrul I 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 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 
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 Teologie Dogmatică şi Spiritualitate 

4.2 de competenţe Cunoaşterea metodelor de cercetare folosite în Teologia sistematică destinate abordărilor 
interdisciplinare 

 
 

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 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
r
o
fe

si
o
n

a
le

 

- Cunoaşterea valenţelor spirituale ale culturii şi rolul lor în sensibilizarea religioasă a omului în 
societatea contemporană 

- Cunoaşterea potenţialului edificator al reflecţiilor filosofice în viaţa spirituală a persoanei  
- Relevanţa datelor cunoaşterii ştiinţifice şi a realizărilor tehnicii în cuprinsul vieţii spirituale, în 

lectura teologiei orotodoxe 
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l - Capacitatea de reflecţie teologică nuanţată şi evaluarea critică a perspectivelor pe care ştiinţa şi  
filosofia le oferă asupra lumii şi vieţii şi complementaritatea acestora cu perspectiva teologiei 
ortodoxe. 

- 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. Teme filosofice relevante pentru viaţa spirituală. Viața 
omului în decorul lumii. 

expunere, 
conversaţie (curs 

interactiv) 

2 ore 

2. Teme filosofice relevante pentru viaţa spirituală. Experiența 
iubirii. 

2 ore 

3. Teme filosofice relevante pentru viaţa spirituală. Strădaniile 
cunoașterii.. 

2 ore 

4. Teme filosofice relevante pentru viaţa spirituală. Creația 
literară și artistică. 

2 ore 

5. Teme filosofice relevante pentru viaţa spirituală. 
Performanța. 

2 ore 

6. Teme filosofice relevante pentru viaţa spirituală. Experiența 
morții 

2 ore 

7. Descoperiri ştiinţifice recente în lectura teologiei ortodoxe. 
Relevanţa lor pentru viaţa spirituală a persoanei. 

2 ore 

8. Valențele terapeutice ale iubirii și atașamentului parental. 2 ore 
9. Valențele terapeutice ale compasiunii. 2 ore 
10. Valențele terapeutice ale voluntariatului. 2 ore 
11. Valențele terapeutice ale rezilienței. 2 ore 
12. Raţionalitatea Creaţiei şi potenţialităţile ei. O privire a 

teologiei creştine asupra realizărilor tehnice. 
2 ore 

13. Raţionalitatea Creaţiei şi potenţialităţile ei. O privire a 
teologiei creştine asupra civilizației. 

2 ore 

14. Misiunea preotului în contextul societății postmoderne.  2 ore 
 

Bibliografie 
- Pr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, vol. 3, Editura IBMBOR, București, 1997 

- Pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura IBMBOR, București, 1997 

- Apologetica, Manual pentru facultățile de Teologie Ortodoxă, coord. Adrian Lemeni, vol. 2, Editura Basilica, 
București, 2014 

- Pierre Hadot, Ce este filosofia antică, Editura Polirom, Bucureşti, 1997 

- Arhidiac. Adrian Sorin Mihalache, Ești cee ace trăiești, Editura Trinitas, București, 2019 

- Andrew Louth, Originile tradiţiei mistice creştine, Editura Deisis, Sibiu, 2002  

 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea valenţelor spirituale ale filosofiei, culturii, ştiinţei şi tehnicii în 
sensibilizarea religioasă a omului contemporan din perspectiva teologiei 
ortodoxe.   

7.2 Obiectivele specific Conturarea unei abordări specifice teologiei ortodoxe privind datele actuale ale 
ştiinţei şi tehnicii, culturii şi filosofiei şi evidenţierea rolului lor în activitatea 
preotului. 



8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Aprofundarea temelor tratate la orele de curs într-o manieră 
interdisciplinară. 

dezbatere 14 ore 

  
Bibliografie 

- Pr. Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, vol. 3, Editura IBMBOR, București, 1997 

- Pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura IBMBOR, București, 1997 

- Apologetica, Manual pentru facultățile de Teologie Ortodoxă, coord. Adrian Lemeni, vol. 2, Editura Basilica, 
Bucureşti, 2014 

 

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

 

Data avizării în Departament   Semnătura Director departament 

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

 


