
 

 

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 Teoria şi practica formării religioase 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Vaţa creştină în primele veacuri şi în actualitate 

2.2 Titularul activităţilor de curs      Lect.dr.pr. Daniel Niţă-Danielescu   

2.3 Titularul activităţilor de seminar     Lect.dr.pr. Daniel Niţă-Danielescu   

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei FA 

 
 

3. Timpul total estimat   
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

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

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 47  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3. 10 Numărul de credite 3 

 
 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea, în prealabil, a ciclului I de studii universitare 

4.2 de competenţe Înţelegerea şi utilizarea limbajului specific 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 80% din activităţile 

de seminar 

 



 

 

                 6. Competenţele specifice acumulate 
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 1. Însuşirea limbajului teologic specific disciplinei. 

2. Interpretarea şi explicarea  evenimentelor,  proceselor şi fenomenelor istorice studiate 

3. Evaluarea  bazată pe metode clasice şi moderne  a cunoştinţelor dobândite la această disciplină. 

4. Elaborarea  în viitor a proiectelor de licenţă, cu teme propuse de profesor sau sugerate de studenţi, în care 

să îmbine armonios documentarea ştiinţifică, interpretarea creativă a candidatului cu metode moderne de 

prezentare şi susţinerea acestora. 
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 1.  Predarea  interactivă a conţinuturilor acestei discipline, pentru a realiza o bună interacţiune profesor-

student, în vederea în vederea înţelegerii şi familiarizării acestuia din urmă cu noţiunile conţinuturilor 

prezentate. 

2. Familiarizarea studenţilor cu ceea ce înseamnă munca în echipă, prin sugerarea realizării unor lucrări de 

seminar în schipă, prin distribuirea rolului şi aportului ştiinţific al fiecăruia dintre actanţi. 

3. Conştientizarea nevoii de formare continuă a profesorului. 

 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Cult şi cultură  

2. Arta şi spiritualitatea creştină 

3. Teologi şi misionari în primele secole  

4. Actualitatea principiilor şi valorilor creştine 

 

Expunere 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri 

online) 

 

3 ore 

3 ore 

4 ore 

4 ore 

 

   

 

Bibliografie: 

- Nigel Spive, Michael Squire, Panorama lumii clasice, Bucureşti, 2007. 

- Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească; Martirii din Palestina, traducere de Pr.prof. T. Bodogae, Bucureşti, 

1987. 

-       Scrierile Părinţilor apostolici, traducere, note şi indice de Pr. Dumitru Fecioru, Bucureşti, 1995.  

- Ioan Rămureanu, Actele martirice, Bucureşti, 1997.  

- Patriarhul Iustin, Ierarhia bisericească în epoca apostolică, Bucureşti, 2002 

Mihail Bulacu, Pedagogia creştin-ortodoxă, Constanţa, 2009. 

- †Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei, Iaşi, 2007. 

- Idem, Dăruire și dăinuire. Raze și chipuri de lumină din istori şi spiritualitatea românilor, Iaşi, 2005. 

- Paul Evdokimov, Ortodoxia, Traducere de Irineu Ioan Popa, Bucureşti, 1996. 

- www.crestinism-ortodox.ro 

- www.patriarhia.ro 

 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Expunerea şi comunicarea sistematică în vederea aprofundării tematicii abordate 

7.2 Obiectivele specifice 

  Expunerea sistematică a informaţiilor privitoare la personalităţile, evenimentele 

şi procesele studiate în vederea aprofundării cunoştinţelor prin studiu individual 

  Tratarea conţinuturilor din perspectivă interdisciplinară  

 

 

http://www.crestinism-ortodox.ro/


 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Misionari crestini  

2. Viaţa creştină astăzi 

expunere, dezbatere 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii 

online) 

 7 ore 

7 ore 

Bibliografie 

- bibliografia de la curs 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

x 

 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
10.4 Curs 

 Examen scris  50% 

   
 
10.5 Seminar/laborator 

   
Prezentarea unor lucrări de seminar 

elaborate după normele academice în 

vigoare 

 40%    

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea minimă a materiei în vederea obţienerii notei 5 (cinci) şi a numărului de credite aferente. 

 

 

Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

25.09.2020 Lect.dr.pr. Daniel Niţă-Danielescu               Lect.dr.pr. Daniel Niţă-Danielescu 

   

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

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

 

 


