
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  
1.4 Domeniul de studii Teologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea Teologie Ortodoxă Pastorală 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Teologie Fundamentală (Apologetică ortodoxă) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.dr.pr. Adrian-Sorin Mihalache 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr.pr. Adrian-Sorin Mihalache 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 
 

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 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 31 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 83  
3.9 Total ore pe semestru 125 
3. 10 Numărul de credite 5 

 

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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 - Cunoaşterea terminologiei, teoriilor şi conceptelor specifice domeniului Teologiei apologetice ortodoxe; 
- Cunoașterea autorilor și dezvoltărilor teologice care constituie repere ale teologiei apologetice ortodoxe; 
- Cunoașterea principalelor teorii științifice recente, privitoare la univers, la lumea vie și a perspectivelor 

teologice privitoare la acestea; 
- Integrarea și valorificarea cunoştinţelor teologice în cadrele culturale și științifice actuale; 
- Identificarea, elaborarea şi dezvoltarea unor cercetări care utilizează principii consacrate în domeniu, într-o 

abordare interdisciplinară teologie-filosofie-știință; 
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 - Asumarea unor roluri şi responsabilităţi specific competenţelor obţinute, educațională, de dialoc 

interdisciplinar; 
- Dobândirea spiritului critic și a capacităților reflexive și exercitarea lor în interpretarea adecvată a datelor 

domeniului de specialitate; 
- Relaţionarea interpersonală eficientă şi deprinderea unor valențe profesionale interdisciplinare; 

 
 
 

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

 
 

8. Conţinuturi 
 

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

  
Observaţii 

1. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. Ioan 
Damaschinul 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

eficient, interesant, 
problematizant, cu 
finalizare potrivit 
intenţiei originare 

în dinamica 
acumulării de 

cunoştinţe 

2. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. Ioan 
Damaschinul 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

3. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. Ioan 
Damaschinul 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

4. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Rațiunile generale ale 
Creației. Ființa 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

5. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Rațiunile generale ale 
Creației. Mișcarea 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

6. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Rațiunile generale ale 
Creației. Diferența 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

7. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Rațiunile generale ale 
Creației. Poziția 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

8. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Rațiunile generale ale 
Creației. Unirea 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

9. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Rațiunile generale ale 
Creației. Omul – Laborator (Ergasterion) al 
Creației și Verigă de legătură (Syndesmos) între 
cer și pământ. 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea viziunii teologice despre lume şi viaţă cu o deschidere interdisciplinară 
față de reflecția filosofică și de rezultatele științifice recente 

7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea studenţilor cu terminologia teologică şi cu autori consacrați ai 
apologeticii ortodoxe cu privier la Dumnezeu, la Creație și la om, în contextual 
reflecției filosofice și a datelor ştiinţifice actuale.  
 
Identificarea deosebirilor și a zonelor de convergență între perspectivele teologiei 
apologetice, abordările filosofice și teoriile științifice actuale despre Univers și 
viață. 



10. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Creația ca dar și 
Euharistie. 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

11. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Maxim Mărturisitorul. Creația ca dar și 
Euharistie. 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

12. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Grigoria Palama. Triadele. 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

13. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Grigoria Palama. Triadele. 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

14. Mențiuni cu caracter apologetic în opera Sf. 
Grigoria Palama. Cunoașterea ca viață în 
Dumnezeu. 

expunere, curs 
interactiv 

2 ore 

 
Bibliografie 

- Apologetică Ortodoxă, Vol. 1, în Colecția Cursuri, Manuale și Compendii de Teologie Ortodoxă, coord. Adrian 
Lemeni, Pr. Răzvan Ionescu Diac. Sorin Mihalache, Pr. Cristinel Ioja, BAsilica 2013 

- Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloea, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.I-III, Bucureşti, 1978. 
 

 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode 
de 
predare 

 Observaţii 

1. Valente apologetice în Viața lui Moise, Sf. 
Grigorie de Nyssa 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

aprofundare, problematizare, 
convingeri, acţiune 

2. Valente apologetice în Viața lui Moise, Sf. 
Grigorie de Nyssa 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

3. Valente apologetice în Viața lui Moise, Sf. 
Grigorie de Nyssa 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

4. Valente apologetice în Viața lui Moise, Sf. 
Grigorie de Nyssa 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

5. Valente apologetice în Omilia 4-a, Sf. Grigorie 
Palama 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

6. Valente apologetice în Omilia 9-a, Sf. Grigorie 
Palama 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

7. Valente apologetice în Omilia 16-a, Sf. Grigorie 
Palama 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

8. Valențe apologetice în Cuvântările 
teologice ale SF. Grigorie de Nazianz 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

9. Valențe apologetice în Cuvântările 
teologice ale SF. Grigorie de Nazianz 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

10. Valențe apologetice în Cuvântările 
teologice ale SF. Grigorie de Nazianz 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

11. Valențe apologetice în Cuvântările 
teologice ale SF. Grigorie de Nazianz 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

12. Valențe apologetice în opera lui Dionisie 
Areopagitul 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

13. Valențe apologetice în opera lui Dionisie 
Areopagitul 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

14. Valențe apologetice în opera lui Dionisie 
Areopagitul 

expunere, 
conversaţie 

 1 orǎ 

 

Bibliografie 
- Sf. Grigorie Palama, Omilii, vol. I-III, Editura Anastasia, București, 2012 
- Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântări teologice, Editura Anastasia 1993. 
- Dionisie Areopagitul, Despre numele divine și Teologia mistică, Editura Polirom, 2018 
- Sf. Grigorie de Nyssa, Viața lui Moise, Editura Sf. Gheorghe Vechi, 1995. 

 
 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Filosofia limbajului, cogniţie, experienţă, dialog cu filosofia şi ştiinţa 
 
 
 

 

 
 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare  

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 

10.4 Curs participare curs  scris şi oral 60%  scris, 20% oral, 20% 
lectură de specialitate 

   
 

10.5 Seminar/laborator participare 75% seminarii   

prezentarea lucrărilor de seminar întocmite 
după criteriile academice în vigoare; 
bibliografie obligatorie 

  

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota 6 

 
 
Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

1.10.2021 .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ........................... .............. 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2021 
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