
 

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 Artă sacră 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Formare duhovnicească  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr.pr. Dinu Adrian Lucian 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr.pr. Dinu Adrian Lucian 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Evp 2.7 Regimul disciplinei OP 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 58  
3.9 Total ore pe semestru 100 
3. 10 Numărul de credite 4 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum x 

4.2 de competenţe x 

 
 

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

x 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

x 

 



 

 
                 6. Competenţele specifice acumulate 
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 1. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniul formării 
duhovniceşti 

2. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, merítele şi 
limitele unor concepte şi/sau procese spirituale 

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de situaţii bine definite, tipice domeniului 
religios în parohie, în şcoală sau în familie 

4. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii de viaţă din şcoală şi 
familia 

5. Cunoaşterea şi asimilarea unor metode practice de viaţă duhovnicească, conform învăţăturii creştin 
ortodoxe. 

6. Posibilitatea utilizării şi a comunicării acestor principii în domeiul teologic pentru care se pregătesc 
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1.Utilizarea eficientă a resurselor şi a tehnicilor de învăţare pentru împlinirea duhovnicească 
2. Conştientizarea nevoii de formare duhovnicească continuă în familia, şcoală sau parohie 
3. Executarea responsabilă a îndatoririlor profesionale (Capelă, seminarii, cursuri) 

 
 
 

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

 
8. Conţinuturi  

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

1. Dumnezeu Sf. Treime: Cel ce formează duhovniceşte pe om Expunerea şi 
prezentarea interactivă 

(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 
face şi cursuri online) 

 

2 ore 
2. Biserica: persoanele în legătură duhovnicească si formarea 

duhovnicească a omului 
2 ore 

3. Formarea duhovnicească: preliminarii, condiţii, obiective 2 ore 
4. Rolul laicilor în Biserica Ortodoxă şi în alte confesiuni 2 ore 
5. Responsabilizare, auto-responsabilizare şi înduhovnicire în 

contemporaneitate 
1 oră 

6. Duhovnicul: lucrător al Harului. Personalitate, formare, aspecte ale 
lucrării duhovniceşti 

1 oră 

7. Ucenicul sau fiul duhovnicesc: noţiuni introductive, calităţile şi 
datoriile lui 

1 oră 

8. Paternitatea spirituală: istoricitate şi actualitate 2 ore 
9. Deviaţii şi inovaţii privind viaţa şi conduita creştinului de astăzi 1 oră 
 

Bibliografie 
- Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Spiritualitate creştină pe înţelesul tuturor, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002 
- Chryssavgis, John, Reîntregirea sufletului. Arta îndrumării duhovniceşti, Cuvânt înainte de Episcop Kallistos Ware, traducere 

în limba română de Luminiţa-Irina Niculescu, Editura Sofia, Bucureşti, 2006 
- Dinu, Pr. Adrian Lucian, Orizontul duhovnicesc al persoanei umane, Performantica, Iaşi, 2008 
- Irénée Hausherer, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin, Deisis, Sibiu, 1999 
- Vulcănescu, Mircea, Bunul Dumnezeu cotidian, studii despre religie, ediţie îngrijită de Maria Diaconu, Humanitas, Bucureşti, 

2004 
 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Formarea duhovnicească personală şi formarea ca formatori în acest domeniu 

7.2 Obiectivele specifice 

Să aibă capacitatea de a construi un program de viaţă în vederea formării lor duhovniceşti 
Să cunoască şi să pună în aplicare criteriile şi metodele adecvate pentru a deveni formatori 
duhovniceşti  
Să reuşească să pună în practica vieţii din familie, societate şi şcoală principiile vieţii 
creştin ortodoxe şi să ştie să le comunice adecvat 



 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1. Comportamentul în Facultatea de Teologie Dialogul şi conv. Euristică 

(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 

face şi seminarii  
online) 

 

1 oră 

2. Rugăciunea la Capelă 5 ore 
3. Duhovnicul şi ucenicul în Biserică 4 ore 
4. Relaţia teologului cu familia 3 ore 
5. Părintele duhovnicesc şi Adeverinţa de Spovedanie 3 ore 
6. Epitimia 4 ore 
7. Împărtăşirea teologilor în şcoală 4 ore 
8. Deviaţii şi inovaţii privind viaţa şi conduita teologului de astăzi 4 ore 

Bibliografie 
- Dinu, Pr. Adrian Lucian, Orizontul duhovnicesc al persoanei umane, Performantica, Iaşi, 2008 

 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 
1.  Adecvarea limbajului teologic la contextul academic de învăţare  
2.  Coroborarea formării duhovniceşti a studenţilor cu obiectivele şi lucrarea MMB  
3. Pregătirea duhovnicească a studenţilor pentru contexte specifice de misiune, altele decât pastoraţia 
 
 
 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 

10.4 Curs Parcurgerea bibliografiei, abilităţile de 
comunicare orală şi scrisă a cunoştinţelor 

Evaluare sumativă, test scris 50 %  

   
 

10.5 Seminar/laborator Prezentarea unor lucrări de seminar 
elaborate după normele academice 

Evaluare secvenţială, referat 25 % 
 Implicarea în activităţile practice stabilite Evaluare pe bază de itemi 25 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
   Îndeplinirea celor trei criterii menţionate anterior 

 
 
 
Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

01.10.2021 Conf. Dr. Pr. Adrian Dinu                                                                                                                                                                         Conf. Dr. Pr. Adrian Dinu                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2021 
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