
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea / Departamentul Teologie Ortodoxă / Teologie 

1.3 Catedra 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 conştiinţa eclesială a laicilor. Identitate specifică şi 

responsabilitate comună în apărarea dreptei credinţe 

 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 I+II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei FA 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.0 curs  3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.0 curs 0 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 33  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3. 10 Numărul de credite 3 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior 

4.2 de competenţe Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor specifice domeniului  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa, în proporţie de 50% la orele de seminar 

 



 

 

                 6. Competenţele specifice acumulate 
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 - Cunoaşterea şi fixarea terminologiei; 

- Identificarea principiilor şi normelor canonice în spaţiul eclesial; 

- Cunoaşterea şi fixarea unor concepte: conștiința bisericească și vocația misionară, dreapta credință, 

dreaptă slăvire și dreaptă viețuire, autoritate, disponibilitate și responsabilitate; 

- Evaluarea obiectivă a unor situaţii de facto şi interpretarea de iure, în baza cunoştinţelor dobândite;  

- Elaborarea unor lucrări cu caracter ştiinţific, cu relevanţă practică şi formativă, specifice;  

- Aprofundarea cunoştinţelor dobândite prin elaborarea şi dezvoltarea unor cercetări personale cu 

caracter ştiinţific. 
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 - Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

- Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

- Recunoaşterea şi respectul diversităţii de ordin social, cultural şi religios; 

- Identificarea şi rezolvarea de probleme, luarea deciziilor; 

- Aplicarea cunoştinţelor generale în cadrul contextualizat; 

- Relaţionare socială şi comunicare interpersonală eficientă; 

- Promovarea autonomiei şi responsabilităţii personale; 

- Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză. 

  
 

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

 

8. Conţinuturi  
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

  

 

 

 

 

 

expunere, dialog 

euristic  

(curs interactiv) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei - să cunoască terminologie şi concepte; 

- să cunoască principii şi norme canonice; 

- să-şi însuşească bibliografia actuală din domeniul temei tratate; 

7.2 Obiectivele specifice - să cunoască următoarele concepte: conștiința bisericească și vocația 

misionară, dreapta credință, dreaptă slăvire și dreaptă viețuire, autoritate, 

disponibilitate și responsabilitate; 

- să aprofundeze rolul conștiinței bisericesti și a vocației misionare; 

- să conştientizeze rolul şi importanţa valorificarii disponibilității mirenilor 

pentru misiunea Bisericii; 

- să cunoască principiile şi normele canonice în spaţiul eclesial; 

-  să conştientizeze importanţa comunicării în relaţia preot – credincios; 

- să conştientizeze gestionarea situațiilor de criză în colaborarea dintre 

cler și mireni; 
- să cunoască Ortodoxia –Dreapta credință, dreaptă slăvire și dreaptă viețuire. 



 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Elaborarea unor lucrări de seminar adaptate tematicii:  

- Conștiința bisericească - și Vocația misionară - terminologie și 

conținut; 

- Cultivarea conștiinței bisericești în viața personală a preotului și în 

comunitate; 

- Complementaritatea dintre slujirea clerului și a mirenilor; 

- Identificarea și cultivarea vocațiilor în comunitatea parohială; 

- Chemarea la sluire și primirea chemării- asumarea vocației creștine; 

- Entuziasm misionar și realism pastoral în slujirea clerului; 

- Ortodoxia –Dreapta credință, dreaptă slăvire și dreaptă viețuire; 

- Cultivarea vocațiilor manifestate în comunitatea parohială; 

- Autoritate disponibilitate și responsabilitate în slujirea preotului; 

- Valorificarea disponibilității mirenilor pentru misiunea Bisericii; 

- Cultivarea statorniciei în slujirea mirenilor; 

- Gestionarea situațiilor de criză în colaborarea dintre cler și mireni. 

 

 

 

 

 

 

expunere, conversaţie 

(curs interactiv) 
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- BUCĂLAE, A.Gh., «Ecumenicitatea Bisericii în sfintele canoane», O 3 (1969) 417-430. 

- BUZESCU, N.C., «Puncte de vedere asupra „Structurilor Bisericii” în concepţia teologului catolic Hans Küng», O 

1 (1970) 103-110. 

- CHIŢESCU, N., «Sobornicitatea Bisericii», ST 3-4 (1955) 150-168. 

- COBZARU, D., «Organizarea bisericească în lumina legislaţiei Sinoadelor locale de la Antiohia (341) şi Sardica 

(343)», O 1-2 (2001) 94-105. 

- COMAN, P.G., «Situaţia de drept a Bisericii Ortodoxe Române de la începuturi pană la sfârşitul epocii fanariote», 

GB 3-4 (1968) 412-427. 

- COSMA, S., «Biserica şi însuşirile ei», MMB 5-6 (1990) 84-87. 

- DURĂ, N.V., «Biserica creştină în primele patru secole. Organizarea şi bazele ei canonice», O 3 (1982) 451-469. 

- EGENDER, N., «Communio Sanctorum, l’Église comme communauté des saints», Irénikon 4 (2002) 480-536. 

- ENACHE, M., «Învăţătura despre Biserică după Sfântul Ioan Gură de Aur», O 1 (1974) 128-140. 

- ERBICEANU, C., «Autoritatea bisericească şi organele ei», BOR 6 (1902-1903) 644-651. 

- MOISIU, Al., «Autoritatea episcopului în Biserică în lumina unor hotărâri canonice», TR 43-44 (1993) 4. 

- RUS, C., «Autoritatea sacramentală şi puterea de conducere după Dreptul canonic al Bisericii Romano-Catolice», 

AB 1-3 (2007) 23-49. 

- BĂRBULESCU, L., «Autoritatea bisericească privită interconfesional», GB 3-4 (1975) 331-338. 

- STAN, Al., «Libertate şi autoritate în Ortodoxie, după Sfinţii Părinţi», O 4 (1991) 123-147. 

- BELU, D., «Autoritatea în Biserică», O 4 (1961) 555-563. 

- PECKSTADT, A., «L’autorité dans l’Église: une approche orthodoxe», Irénikon 1 (2002) 35-52. 

- IVAN, I., «Autonomia Bisericii în concepţia I.P.S. Mitropolit Nicolae Bălan», în Omagiu I.P.S. Mitropolit Nicolae 

Bălan la cincizeci de ani de arhierie, Sibiu 1956, 155-172. 

- STAN, L., Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Ardealului şi principiul autonomiei bisericeşti, Sibiu 1940. 

- STAN, L., Mirenii în Biserică. Studiu canonic-istoric, Sibiu 1939. 

- LORUSSO, L., Lo stato giuridico e la cura pastorale dei "Christifideles orientales" nel CCEO e CIC: 

collaborazione e problematiche interecclesiali nei due codici, Bari (IT) 1999. 

- KRAEMER, H., Théologie du laïcat, (trad. fr. Anneke Musacchio), Genève 1958. 

 



 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinuturile disciplinei sunt elaborate prin consultarea directă cu comunitatea academică, în conformitate cu 
hotărârile Sfântului Sinod al BOR şi în urma feed-back-ului din partea angajatorilor. 

 

 
 

 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
10.4 Curs 

Elaborarea unei lucrări de minim 10 

pagini 

 

Colocviu 80%  

   
 
10.5 Seminar/laborator 

activitate şi participare activă la 

seminar 

expunere şi discuţie 20%  

   
10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea minimă (concepte generale, fundamentale) a materiei în vederea obţinerii notei 5 (cinci) şi a numărului 

de credite aferente.  

  
 

 
 

 

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 

1.10.2020 ............................................. 

 


