
 

 

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 şi slujire pastorală 

 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Vocaţia misionară a preotului şi provocările ce intervin  în comunitatea eclesială 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar    Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 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 suportul de curs,şi bibliografie  25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 2 
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, precum şi a contextului general al 
societăţii 

 
 

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 75% din activităţile 
de seminar 

 



 

 
                 6. Competenţele specifice accumulate 
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- Cunoaşterea aprofundată a noţiunilor de specialitate din domeniul teologiei şi, în mod special, a raportului 
acesteia cu ştiinţa, cultura, cu mentalitatea societăţii de astăzi; 

- Capacitatea de a utiliza cunoştinţe teoretice şi practice dobândite în dialogul cu membrii societăţiit; 
- Capacitatea de a utiliza aparatul conceptual şi metodologic, specific dialogului şi de a oferi răspunsuri la 

frământările şi problematica societăţii în vederea rezolvării problemelor teoretice şi practice apărute; 
- Capacitatea de a aprecia, de a evalua şi formula idei, răspunsuri şi soluţii problemelor membrilor 

comunităţii.  
-  
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 - Dobândirea şi exersarea spiritului creativ, inovativ, prin integrarea cunoştinţelor dobândite în context 

actual; 
- Capacitatea de analiză, sinteză, reflecţie şi interpretare a informaţiilor şi conceptelor acumulate; 
- Capacitatea de relaţionare socială şi comunicare interpersonală şi publică eficientă, în vederea îndeplinirii 

misiunii pastorale şi sociale, în mod prompt şi eficient; 
- Dobândirea unor calităţi comunicative şi practice concrete, capabile să ajute la rezolvarea problemelor 

apărute în comunitatea eclesială; 
- Competenţe de management a cazurilor sociale, prin identificarea şi analiza acestora; 
- Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor dobândite, în context social şi în colaborare cu alte instituţii de 

profil  din structurile bisericeşti. 
 

 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Exemple de abordări în VT (Iosif, Moise, Ilie ş.a.);  Expunerea, dialogul 6 ore 
2. Exemple de abordări în NT (Mântuitorul, Sfinţii Apostoli) 6 ore 
3. Exemple de abordări în Pateric, la Sfinţii Părinţi; 6 ore 
4. Preotul în raport cu cei credincoşi, cu cei indiferenţi sau atei 

etc. 
5 ore 

5. Comunitatea parohială şi provocările sale interne  5 ore 
   

 
Bibliografie 

- Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996; 
- Antonie Plămădeală, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, , Sibiu, 2004; 
- Antonie Plămădeală, Biserica în mers, Sibiu, 1999; 
- Gheorghios Metallinos, Parohia-Hristos în mijlocul nostru, ed. Deisis, Sibiu, 2004. 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea abilităţilor de comunicare cu toate categoriile sociale din comunitatea 
locală/ eclesială. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea tehnicilor de comunicarea şi dobândirea cunoştinţelor necesare 
realizării dialogului cu persoane de diferite vârste, convingeri, stare socială etc.  



 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Tematica predată la curs şi bibliografia recomandată; 
alcătuirea lucrărilor de seminar, utilizând literatura de 
specialitate, în vederea formării deprinderii de a lucra 
ştiinţific, prin aducerea elementelor de noutate; însuşirea 
metodei de cercetare. 

Referat, discuţii, 
problematizare 

 28 ore 

   

   

   

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Formarea pentru un dialog constructiv, cu metode de comunicare şi cunoştinţe necesare, cu membrii comunităţii 
eclesiale. 
 
 
 
 

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 în proporţie de 
50% 

Examen scris Suma notelor pe 
subiecte 

   
 
10.5 Seminar/laborator    

   
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 Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu                        Conf. dr. pr. Vlaicu Patriciu 

 

Data avizării în Departament                                      Semnătura Director departament 

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

 


