
 

 

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 Licenţă 2021-2022 

1.6 Programul de studii/Calificarea Teologie Ortodoxă Pastorală 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Teologie Dogmatică şi Simbolică 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Prof.dr. Vasile Cristescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.dr. Vasile Cristescu 

2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul 2 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 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 114  
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 disciplinelor istorice şi biblice 

4.2 de competenţe - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului teologic, specific disciplinelor practice 
 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

Prezenţa, în proporţie de 75% la orele de curs 

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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- Cunoaşterea terminologiei, teoriilor şi conceptelor specifice domeniului teologiei dogmatice. 
- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor generale în cadrul contextualizat în dialogul teologic dintre Biserici; 
- Evaluarea obiectivă a unor realităţi şi principii din viaţa Bisericii Răsăritene, în baza cunoştinţelor 

dobândite; 
- Elaborarea unor lucrări specifice pe tematică hristologică. 
- Analiza şi evaluarea dogmatică a termenilor referitori la învăţătura Bisericii şi actualizarea lor în dilaogul 

teologic. 
- Realitatea persoanei şi a comuniunii văzută în dogma hristologică şi antropologia creştină în dialogul cu 

filosofia şi alte ştiinţe umane. 
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 - Direcţionarea spre dialog şi comunicare în expunerea sistematică a învăţăturii de credinţă. 
- Antrenarea în discuţii personale ca forme de stimulare a interesului pentru tematica teologiei dogmatice. 
- Abordarea importanţei modelelor vii din viaţa Bisericii şi actualizarea mesajului lor relaţional. 
- Orientarea spre hermeneutica textului şi a rolului Bisericii în înţelegerea şi aplicarea lui în viaţa oamenilor. 
 

 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Sfintele Taine Expunere 
(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 
face şi cursuri online) 
 

6 ore 
2. Cinstirea sfinţilor 6 ore 
3. Cinstirea icoanelor 6 ore 
4. Preacinstirea Maicii Domnului 6 ore 

   
 

Bibliografie 
- Pr Prof Dr Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Bucureşti, 1978 
- N. Crainic, Sfinţenia – împlinirea umanului, Iaşi, 1993 
- Ch. Schonborn, Icoana lui Hristos, trad Pr Dr V. Răducă, Bucureşti, 1996 
 
  
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Preacinstirea Maicii Domnului la Sf Ioan Damaschin Expunere 
(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 

face şi seminarii 
online) 

 

6 ore 
2. Cinstirea icoanelor după Sf Teodor Studitul 6 ore 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea principiilor de bază în argumentarea principalelor învăţături de 
credinţă 7.2 Obiectivele specifice - comunicarea conţinuturilor şi experienţelor din viaţa Bisericii ca şi 

actualizarea sensului lor comunitar 
- verificarea comunicării conţinuturilor învăţăturii de credinţă prin gradul de 

receptivitate şi răspuns al studenţilor 
 



 

Bibliografie 
- Pr. P. Semen, Icoana în Biblie, Iaşi, 1998. 
- Christoph Schönborn, Icoana lui Hristos, trad. de Pr. V. Răducă, Buc., 1996. 
- N. Stănescu, Sensul ortodox al icoanei, în “Ortodoxia”, nr. 2, 1956. 
- Leonid Uspenski, Teologia icoanei, trad. de T. Baconsky, Buc., 1994. 
- Pr. I. Mircea, Epistola întâi a lui Petru, teză de doctorat, extras din “Glasul Bisericii”, nr. 9-10, 1973. 
 
  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Feed-back pozitiv, din partea absolvenţilor şi a angajatorilor, privind calităţile, competenţele şi abilităţile 
dobândite. 
  

 
 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală  

10.4 Curs 50% participare la curs Examen scris şi oral 50% 
 

   
 

10.5 Seminar/laborator 75% participare la orele de seminar  50% 
Prezentarea unor lucrări de seminar 
elaborate după normele academice în 
vigoare 

  

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 titular de curs Semnătura titular de seminar 

01.10.2021 Prof.dr. Vasile Cristescu                                                                                                                                                            Prof.dr. Vasile Cristescu 

 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2021
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