
 

 

 

             
 

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      Aghiografie 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Pr. Conf. Dr. Adrian DINU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Asist.dr. Alexandru Prelipcean 

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

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
 
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, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 33 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 97  
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 
 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum x 

4.2 De competenţe x 

 
 

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

x 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

x 

 



 

 

 

 
 
                 6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Să înțeleagă un text aghiografic 

C2. Să înțeleagă discursul teologic 

C3. Să scrie un text teologic pe o temă generică 

C4. Să întrețină o convorbire teologică 

   C5. Să prezinte o reflecție, un monolog pe o temă dată din viața unui sfânt 
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CT1. Să dobândească abilități de lucru în echipă 

CT2. Să învețe cum să învețe, în scopul dobândirii unor capacități de învățare autonomă 

CT3. Să fie capabil să folosească tehnologia informatică în scopul comunicării 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
8. Conţinut 

 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1.  Aghiografie ortodoxă. Definiția, obiectul și împărțirea 
disciplinei 

Descoperirea 
euristica, metode 
interactive, dialog 

(în funcţie de 
scenariul 

epidemiologic se pot 
face şi cursuri 

online) 
 

1 oră 

2.  Primii sfinți și cinstirea lor (Temeiurile cinstirii sfinților; 
modalități de cinstire a lor) 

1 oră 

3.  Sfânt și sfințenie conform Sf. Scripturi. 
Preserbare, serbare, odovanie: Sf. Treime, Rusaliile ș.a.  

1 oră 

4.  Modelul formator al vieții sfinților: preacinstirea Maicii 
Domnului 

1 oră 

5.  Sărbătorile mari și cele mici ale Maicii Domnului. 
Aspecte practico-liturgice și duhovnicești 

1 oră 

6.  Icoanele Maicii Domnului. Semn, semnificații, aspecte 
practico-liturgice 

1 oră 

7.  Prezența Maicii Domnului și a sfinților în Liturghia 
ortodoxă. Text, interpretare și simboluri duhovnicești 

1 oră 

8.  Sărbătorile mari (cu ţinere) - reguli practice referitoare la 
praznicele împărăteşti și la sărbătorile Sf. Cruci 

1 oră 

7.1 Obiectivul 

general 

 
 
 Să fie capabil sa folosească date, termeni și noțiuni din viața sfinților în practica vieții academice 
și personale 

7.2 Obiectivele 

specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
▪ Explice  elemente lexicale specifice limbii romane relativ la termenii liturgici 
▪ Descrie  structura unui  text teologico-practic 
▪ Utilizeze  sau să folosească elemente specifice comunicării teologice în  limba română;să fie 

capabil sa înțeleaga/utilizeze corect noțiuni teologice pentru decodarea/transmiterea sensului 
dorit; 

▪ Analizeze strategii adecvate pentru lectura si redactarea textului teologic în situații  
profesionale; 

▪ Calculeze corect utilizarea resurselor;  să facă strategii de analiză, comparație, clasificare, 
identificarea cauzalitatii, persuasiune, interpretare, evaluare teologică. 

▪  



 

 

 

9.   Sărbătorile sfinţilor cu cinstire generală în toate 
Bisericile Ortodoxe. Sărbătorile sfinţilor îngeri 

1 oră 

10.  Arhetipuri duhovnicești în creștinismul ortodox. 
Discernământul duhurilor în pnevmatologia creştină 

1 oră 

11.  
Sfinții închisorilor: actualitate și context teologic și 
practic. Neomartirii şi sfinţi naţionali ai diferitelor  
Biserici Ortodoxe 

1 oră 

12.  Canonizarea sfinților în Biserica Ortodoxă. 
Sfinţii ocrotitori ai României 

1 oră 

13.  Sfinții ca modele pentru educația tinerilor. Pedagogia 
modelelor în creştinism 

1 oră 

14.  
Neopatristica și sinteza eclesiologică: Biserică, sfințire și 
mântuire. Sfinţii Părinţi ai Ortodoxiei, exemple pentru 
contemporaneitate 

1 oră 

 
Bibliografie 

 

Referinţe principale: 

- , Patericul egiptean, Alba Iulia, 1991. 
- , Vieţile sfinţilor, Episcopia Huşilor, 1991-1997. 
- Paladie, Istoria lausiacă, scurte biografii de pustnici, traducere, introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, 

EIBMBOR, Bucureşti, 1993. 
- Fecioru, Pr. Dumitru, Scrierile Părinţilor apostolici, Bucureşti, 1979. 
 

Referinţe suplimentare: 

- Plămădeală, Antonie, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Editura Sofia, Bucureşti, 2010 (ediţia a III- a). 
 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1.   Primii sfinți și cinstirea lor (Temeiurile cinstirii sfinților; 
modalități de cinstire a lor) 

Descoperirea euristica, 
metode interactive, 

dialog 
(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 

face şi seminarii 
online) 

 

1 h 

2.   Sfânt și sfințenie conform Vechiului Testament 1 h 
3.   Sfânt și sfințenie conform Noului Testament 1 h 

4.  Primii sfinți: viața, activitatea, minuni și trăire a credinței la 
Sf. Irineu de Lyon (+ 202) 

1 h 

5.   Icoanele semnificative ale Maicii Domnului. Semnificații și 
aspecte practico-liturgice  

1 h 

6.   Fecioara Maria în Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 1 h 

7.  Preacinstirea Maicii Domnului: sărbători mari și mici și 
trăirea credinței mariale în Moldova  

1 h 

8.   Dumnezeu - Biserica – sfântul și teologul de azi 1 h 
9.   Cuvinte înţelepte de la sfinţi şi despre sfinţi. Neopatristica 1 h 
10.  Modele de sfinți: pustnici, harismatici, tămăduitori ș.a. 1 h 

11.  Sfinţii ocrotitori ai României. Canonizări de sfinți ăn epoca 
comunistă 

1 h 

12.  Sfinţii ocrotitori ai României. Canonizări de sfinți ăn epoca 
actuală 

1 h 

13.  Sfinții ca modele pentru educația tinerilor. Pedagogia 
modelelor în creştinism: Arhim. Arsenie Boca 

1 h 

14.  Pedagogia modelelor în creştinism: mari duhovnici 
contemporani 

1 h 

 

 



 

 

 

Bibliografie 

- Plămădeală, Antonie, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Editura Sofia, Bucureşti, 2010 (ediţia a III- 
a). 

- Popescu, Dumitru, Ortodoxie şi contemporaneitate, Editura Diogene, Bucureşti, 1996. 
- Rămureanu, Pr. Prof. Dr. Ioan, Actele martirice, Bucureşti, 1982. 
- Sakmoghani, Atanasie I., Mamele eroine ale sfinţilor trei ierarhi, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2012. 
- Stăniloae, Dumitru, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Bucureşti, 1993. 
- Filin, Igor, Noi minuni ale sfântului Nicolae, Editura Sofia, Bucureşti, 2004. 
- Chira, Iustinian, Portrete de sfinţi americani, Editura Anestis, 2008 
- Jurcan, Emil, Duhovnicul creştin şi maestrul oriental, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice revizuite 
anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea  sunt  discutate  şi  aprobate  în  cadrul Biroului  Curricular, în sensul  
armonizării cu  alte discipline.  
Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil  direct, corespondenţa  dintre conţinut şi aşteptările 
comunităţii academice, a reprezentanilor comunității, a asociatiilor profesionale si angajatorilor.  
Ca scop primar, disciplina AGHIOGRAFIE ORTODOXĂ urmăreşte să ofere studenţilor  premise optime pentru  
următorii  ani de studiu  din cadrul  programului de Licenţă. În perspectiva angajării în ogorul Bisericii, imediat după 
absolvire sau în timpul anilor de masterat și-sau  de doctorat cei ce au urmat acest curs au fundamentată credința în 
valorile perene ale Ortodoxiei. 
 
 
 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 

 

10.1 Criterii de evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Media dintre nota de la seminarii si 
nota examinării orale Scris, oral 20% si 80% 

10.5 Seminar/ Laborator  Practica în Capelă și evaluarea 
lucrării scrise Scris, oral  

10.6 Standard minim de performanţă: Promovare cu nota minima 5 
x 

 
 
 
Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

01.10.2021 Conf. Dr. Pr. Adrian Dinu                                                                                                                                                                         Asist.dr. Alexandru Prelipcean 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2021 
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