
 

 

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  Misiologie ortodoxă 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Pr. Gheorghe Petraru 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. Dr. Pr. Sorin-Vasile Neacșu 

2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul II 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 89  
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 și conceptelor specifice domeniului Teologie, ortodox şi 
interconfesional; 

- Utilizarea adecvată a cunoștințelor generale în cadrul contextualizat; 
- Evaluarea obiectivă a unor realități și principii, în baza cunoștințelor dobândite, grilă hermeneutică 

teologică 
- Elaborarea unor lucrări specifice în cadrul domeniului de studiu, misiologie, apologetică, 

sectologie, ecumenism 
- Accesarea și integrarea conceptelor specifice domeniului în context precis. 
- Identificarea, elaborarea și dezvoltarea unor cercetări profesionale personale, din perspectiva 

principiilor consacrate în domeniu, interdisciplinaritate teologie-filosofie religioasă, antropologie 
teologică -psihologie religioasă, eclesiologie-sociologie religioasă 
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- Capacitate de relaționare comunitară și comunicare interpersonală eficientă; 
- Asumarea unor roluri și responsabilități specific competențelor obținute, pastorală şi misionară, 

educaţională 
- Dobândirea spiritului de reflecție și exercitarea lui în interpretarea datelor domeniului de 

specialitate 
- Relaționarea eficientă interpersonală și profesională 
  

 
 

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

 
 

8. Conţinuturi 
 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Fenomenologie şi prozelistism sectar 
 

expunere, 
conversaţie, curs 
interactiv 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu 
finalizare potrivit intenţiei 
originare în dinamica 
acumulării de cunoştinţe 

2. Structuri neoprotestante (baptiştii, evangheliştii, 
adventiştii, penticostalii, iehoviştii, mormonii)  şi noi 
mişcări religioase 

 

expunere, 
conversaţie, curs 
interactiv 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu finalizare 
potrivit intenţiei originare în 
dinamica acumulării de 
cunoştinţe 

3. Biserica locală – orizont al evanghelizării şi al mărturiei 
creştine în perspectiva relaţiei cu structurile politice şi 
civice 

 

expunere, 
conversaţie, curs 
interactiv 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu finalizare 
potrivit intenţiei originare în 
dinamica acumulării de 
cunoştinţe 

4. Spaţiu şi timp sacru; lăcaşul de cult – centrul liturgic al 
creaţiei 

 

expunere, 
conversaţie, curs 
interactiv 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu finalizare 
potrivit intenţiei originare în 
dinamica acumulării de 
cunoştinţe 

5. Sărbătorile bisericeşti 
 

expunere, 
conversaţie, curs 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu finalizare 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Viziunea ortodoxă în context intercreştin şi interreligios 

7.2 Obiectivele specifice 

Pregătirea de specialitate a cursanţilor pentru cercetare misiologică, misionarism 
creştin ortodox in context secularist, pluralist creştin si religios, ecumenic, pe de 
o parte, si apărarea dreptei credinţe mântuitoare fata de prozelitismul sectar, al 
noilor mişcări religioase, fata de ateism si secularism, indiferenta religioasa. 



 

interactiv potrivit intenţiei originare în 
dinamica acumulării de 
cunoştinţe 

6. Spiritualitate misionară şi Tainele Bisericii 
 

expunere, 
conversaţie, curs 
interactiv 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu finalizare 
potrivit intenţiei originare în 
dinamica acumulării de 
cunoştinţe 

7. Sfânta Fecioară Maria; Sfinţii; Icoanele şi obiecţii 
neoprotestante 

 

expunere, 
conversaţie, curs 
interactiv 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu finalizare 
potrivit intenţiei originare în 
dinamica acumulării de 
cunoştinţe 

8. Eshatologie particulară – reîncarnare; Eshatologie 
universală - milenarism 

expunere, 
conversaţie, curs 
interactiv 

3 ore - eficient, interesant, 
problematizant, cu finalizare 
potrivit intenţiei originare în 
dinamica acumulării de 
cunoştinţe 

Bibliografie 

- Îndrumări misionare, Bucureşti, 1986 
- Pr.conf.dr. Gh. Petraru, Misiologie Ortodoxă, Iaşi, 2002 
- Idem, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Ed. Performantica, Iaşi, 2006  
- Idem, Ortodoxie şi prozelitism, Iaşi, 2000 
- Diac.prof. P.I. David, Călăuza creştină, Arad, 1987 
- Nicolae Achimescu, Noile mişcări religioase, Iaşi, 2002 
- Chr. Felmy, Dogmatica experienţei eclesiale, Deisis, 2000 

 
 
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Temeiul revelaţional, biblic al misiunii Bisericii expunere, conversaţie  2 ore 

2. Misiunea creştină, în istorie. expunere, conversaţie 2 ore 
3. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase expunere, conversaţie 3 ore 

4. Dialog intercreştin şi interreligios 
 

expunere, conversaţie 3 ore 
5. Aspecte dogmatice, cultice respinse de secte şi fundamentare 

ortodoxă 
expunere, conversaţie 2 ore 

Bibliografie 

- Îndrumări misionare, Bucureşti, 1986 
- Pr.conf.dr. Gh. Petraru, Misiologie Ortodoxă, Iaşi, 2002 
- Idem, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Ed. Performantica, Iaşi, 2006  
- Idem, Ortodoxie şi prozelitism, Iaşi, 2000 
- Diac.prof. P.I. David, Călăuza creştină, Arad, 1987 
- Nicolae Achimescu, Noile mişcări religioase, Iaşi, 2002 
- Chr. Felmy, Dogmatica experienţei eclesiale, Deisis, 2000 
 
  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Dialog ecumenic şi interreligios, controversă cu sectele şi noile mişcări religioase 
 

 



 

 

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,  parcurgere 
bibliografie obligatorie 

oral 60% examinare 
orală, 40% 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 

01.10.2021 Prof.dr.pr. Gheorghe Petraru                                                                                                                     Asist. Dr. Pr. Sorin-Vasile Neacșu 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2021 
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