
 

 

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. Fundamente biblice şi coordonate patristice 

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 I 2.5 Semestrul 1 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 suportul de curs,şi bibliografie  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, 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 şi fixarea terminologiei; 

- Evaluarea obiectivă a vocației sacerdotale prin prisma cunoștințelor dobândite. 
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- Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a textelor biblice și patristice; 

- Identificarea şi rezolvarea de probleme, luarea deciziilor; 

- Aplicarea cunoştinţelor generale în cadrul lumii contemporane; 

- Promovarea responsabilităţii personale. 

 

 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  

 

8. 1 Curs 

 

Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Săptămâna 1. Vocația în viziune laică Expunerea, dialogul 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi cursuri  

online) 

2 ore 

2. Săptămâna 2. Terminologia biblică ebraică 2 ore 
3. Săptămâna 3. Terminologia biblică greacă 2 ore 
4. Săptămâna 4. Chemarea - ca act vocațional 2 ore 
5. Săptămâna 5. Slujirea lui Dumnezeu - responsabilitate 

jertfelnică 

2 ore 

6. Săptămâna 6. Rugăciunea, element necesar vieții preoțești  2 ore 
7. Săptămâna 7. Iubirea de Dumnezeu, răspuns la chemarea Sa 2 ore 
8. Săptămâna 8. Asumarea chemării divine 2 ore 
9. Săptămâna 9. Pregătirea intelectuală și duhovnicească 2 ore 
10. Săptămâna 10. Vocația profetică a preotului 2 ore 
11. Săptămâna 11. Ascultarea lui Dumnezeu și ”ascultarea” 

oamenilor 

2 ore 

12. Săptămâna 12. Vocația în lumina gândirii patristice 2 ore 
13. Săptămâna 13. Preoția în gândirea Sf. Ioan Gură de Aur 2 ore 
14. Săptămâna 14. Valențele spirituale ale preoției. Popas cu Sf. 

Simeon Noul Teolog 

2 ore 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- să cunoască terminologia, textele biblice și cele patristice cu privire la 

vocația preotului; 

7.2 Obiectivele specifice 

- să conştientizeze rolul şi importanţa misiune preotului în contextul lumii de 

astăzi; 

- să analizeze şi să înţeleagă legătura dintre Sf. Scriptură și Tradiția Bisericii 

cu privire la preoți; 

- să cunoască textele biblice ce vorbesc despre vocație 

- să cunoască mesajul pe care textul scripturistic îl transmite slujitorilor 

altarului; 

- să cunoască caracteristicile vocației preoțești; 

- să conştientizeze importanța chemării în slujirea lui Dumnezeu; 

- să conştientizeze necesitatea împlinirii mesajului divin; 

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

 



 

 

Bibliografie 

- Prelipceanu, Prof. Pr., Vl., Profeţi şi profeţii false după Vechiul Testament, în ST, an I, nr. 5-6, 1949 

- Basarab, Pr. Dr., Mircea, Cartea profetului Amos. Introducere, traducere şi comentariu, Teză de doctorat, în ST, an 

XXXI, nr. 5-10, 1979 

- Popa, Pr. Lect. Drd., Viorel Cristian, Chemări celebre la profeţie, în Orizonturi teologice, an II, Volum omagial, 

2001 

- Popa, Preot Lect., Viorel Cristian, Vocaţia profeţilor Vechiului Testament, în Orizonturi teologice, an II, nr. 1, 

2001 

- Albu, Filip-George, Principii ale propovăduirii apostolice, în Teologia, an IX, nr. 3, 2005 

- Moldovan, Pr. Conf., Ilie, Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti, după Sfântul Apostol Pavel, în O, an 

XXXI, 2, 1979 

- Popescu – Ţânţăreni, Pr., Gh., Profesia şi vocaţia în concepţie creştină, în MO, an XXIII, 5-6, 1971 

- Belu, Pr. Prof., D. I., Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. Apostol Pavel, în ST, an VII, 9-10, 1955 

- Anatolie Zarea (trad.), Învăţătura Vechiului şi Noului Testament despre dregătoria de păstor, în GB, an XXI, nr. 7-

8, 1962 

- Zamfir, Ierom. drd., Modest, Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul: „Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi 

neam sfânt” – Exod 19, 6), în MA, an XXV, nr. 7-9, 1980 

- Necula, Pr. Prep., Constantin, Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament, în RT, an VII, nr. 2, 1997 

- Neaga, Pr. Prof. Dr., Nicolae, Preoţia în lumina Vechiului Testament, în MB, an XXVII, nr. 7-9, 1977 

- Corniţescu, Doctorand, Emil, Profeţii Vechiului Testament despre preoţie, în ST, an XIX, nr. 7-8, 1967 

- Burtan, Doctorand, Gh., Preoţie şi slujire în cărţile profetice ale Vechiului Testament, în ST, an XXVI, nr. 9-10, 

1974 

- Semen, Pr. Prof. Dr., Petre, Misiune şi slujire în viziunea profeţilor israeliţi, în TV, an VII (LXXIII), nr. 7-12, 1997 

- Popa, Pr. Lect. Drd., Viorel Cristian, Actualitatea mesajului profetic vechitestamentar, în Orizonturi teologice, an 

II, nr. 2, 2001 

- Baba, Pr. Lect. Drd., Teodor, Preotul în istoria biblică, în biserică, în familie şi în societate, în T, an I, 2, 1997 

- Papuc, Diacon, Gheorghe, Preoţia creştină este slujire, în MA, an IX, 11-12, 1964 

- Mihoc, Pr., Vasile, Preoţia după Noul Testament, în MA, an XIX, 4-6, 1974 

- Mihălţan, Pr. Lector, Ioan, Preoţia Mântuitorului Hristos şi preoţia bisericească, în MA, an XXIX, 11-12, 1984 

- Branişte, Pr. Prof., Ene, Preoţia şi chipul preotului după Sfânta Scriptură, în BOR, an LXXXIII, 5-6, 1965 

 
 

 

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 

(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 

 

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, care va consta în 

analiza unor texte biblice și 

patristice ce privesc vocația 

misionară. Se va urmări 

înțelegerea și asumarea concretă 

și personală a mesajului. 

Suma notelor pe 

subiecte 

 
10.5 Seminar/laborator 

Participarea la seminar în proporţie 

de 50% 

  

   
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 

 

25.09.2010 Lect.dr.pr. Paul-Cezar Hârlăoanu                   Lect.dr.pr. Paul-Cezar Hârlăoanu 

 

Data avizării în Departament                                        Semnătura Director departament 

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

 

 


