
              

 

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 
1.6 Programul de studii/Calificarea Artă Sacră 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

 Teologie Dogmatică şi Simbolică 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Pr.dr. Neacșu Sorin-Vasile (Nathanael) 
2.3 Titularul activităţilor de seminar - 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 
Semestrul 1 

2.6 Tipul de 
evaluare E 

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 2  seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 28 

din care:  3.5 
curs 28  seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 122  
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 
 

4. Precondiţii (dacă 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 sistematice. 
 
 

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

 Prezenţa, în proporţie de 75% la orele de curs. 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorul
ui 

 Prezenţa, conform Regulamentului de activitate didactică, la cel puţin 80% 
din activităţile de seminar. 



 
                 6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP1. Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic; 
CP2. Analiza teologică (explicarea) şi soluţionarea programelor de studiu, 

problemelor şi conflictelor din domeniul asistenţei sociale. 
    

Competenţe  

transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de 
punctualitate, conştiinciozitate şi responsabilitate socială, pe baza 
principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice; 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse 
paliere ierahice, respectând principii de credinţă religioasă; 

CT3. Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin 
actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi 
prin utilizarea limbilor străine; 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 

Obiectivul 

general 

  Cunoaşterea şi aprofundarea temelor dogmatice ce constituie punctul de plecare 
al aprofundării temelor dogmatice de bază 

7.2 

Obiectivele 

specifice 

• Comunicarea conţinuturilor şi experienţelor din viaţa Bisericii şi actualizarea 
personală a sensului lor comunitar. 

• Verificarea comunicării conţinuturilor învăţăturii de credinţă prin gradul de 
receptivitate şi răspuns al studenţilor. 

 
 

 
 
 
 
8. Conţinut 

 

8.1 Curs 
Metode de 

predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 
1.  Noțiunea, cuprinsul și înțelesul Teologiei Expunere 2h 

2.  
Dogmele ca adevăruri revelate, păstrate, 
propovăduite, explicate și definite de Biserică 
pentru mântuire. 

   Expunere  2h 

3.  Despre Revelația dumnezeiască. Revelația                                                                                                         
naturală și supranaturală 

 Expunere 2h 

4.  Formele transmiterii Revelației credinței creștine: 
Sf. Scriptură și Sf. Tradiție.  

 Expunere 2h 

5.  
Cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea pe calea 
catafatică și apofatică-legătura dintre ele. 

 Expunere 2h 

6.  Atributele sau numirile dumnezeiești  Expunere 2h 

7.  Taina Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură și 
Teologia patristică. 

 Expunere 2h 

8.  Formularea și învățătura dogmei Sfintei Treimi. 
Problema adaosului “Filioque”. 

 Expunere 2h 

9.  
Terminologia trinitară: fiinţă, ipostas, natură, 
persoană şi perihoreză. Proprietăţile comune şi 
distincte ale Persoanelor Sfintei Treimi.  

 Expunere 2h 

10.  Crearea omului. Antropologia biblică și teologică 
 

 Expunere 2h 

11.  Constituţia omului.Starea a primordială a omului.  Expunere 2h 



12.  Căderea protopărinților și urmările ei Expunere 2h 

13.  
Pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. 
Hainele de piele. 

Expunere 2h 

14.  Crearea lumii nevăzute. Îngerii buni şi îngerii 
căzuţi. 

 Expunere 2h 

 
Bibliografie 

Teologia Dogmatică și Simbolică, Manual pentru Facultățile de Teologie, editura Renașterea, Cluj, 
2004. 
Nikos Matsoukas, Teologia Dogmatică și Simbolică, ed. Bizantină, București, 2006.                                                                                                                                            
Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, ed. 2, Bucureşti, 1997 .                                                                                                                                                                                                                                    
Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii Răsăritului, trad. de Pr. V. Răducă, Bucureşti, 1992. 
Ion Bria, Teologia Dogmatică și Ecumenică, Ion Bria, ed. România Creștină, București, 1999.  
Ion Bria, Hermeneutica teologică, ed. Andreiană, Sibiu, 2009. 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor 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 Evaluări parțiale 
semestriale 

Examen scris sau/și oral 

30% 

70% 

10.5 Seminar/ 
Laborator    

10.6 Standard minim de performanţă 
- cunoaşterea de ansamblu a materiei studiate; 
- reprezentarea corectă a noţiunilor fundamentale. 
- 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 Pr.dr. Neacșu Sorin-Vasile (Nathanael)       ......................................... 
 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2021  ........................................................... 
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