
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul  Teologie și Asistență Socială 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii MUZICA RELIGIOASA  

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria Bisericească Universală 

 

2.2. Cod disciplină MR 306 

2.3. Titularul activităţii de curs Pr. Lect. univ. dr. Panaite Ovidiu 

2.4. Titularul activităţii de seminar Pr. Lect. univ. dr. Panaite Ovidiu 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei (O 

– obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

O 

CO 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 
2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din planul de 

învăţămînt 

28 din care: 3.5. curs 28  

 

3.6. seminar/laborator 0 

 

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 2- 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 57 



3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 28 

3.10 Numărul de credite 2  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Istoria muzicii                                                                                                     

Istorie universala 

4.2. De competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2. De desfăşurarea a seminarului/laboratorului Nu este cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe profesionale C1.Clasificarea cadrului istoric mai amplu, privind apariţia şi dezvoltarea Bisericii 

       C1.1. Formularea domeniului de cunoaştere a paradigmelor şi orientărilor actuale în 

materie de teologie istorică 

C2. Evidenţierea unor bio-bibliografii ale personalităţilor proeminente ale Bisericii 

        C2.1. Interpretarea datelor privind biobibliografiile marilor personalităţi ale Bisericii 

C3. Expunerea situației geo-politice a apariţiei şi dezvoltării instituţionale a Bisericii                                                                                                                           

C.3.1. Utilizarea avansată a strategiilor de contextualizare, precum şi a metodologiilor utilizate în 

particularizarea evenimentelor în cadrul geo-politic al derulării acestora                                                                                                               

C3.2 Enunţarea corectă a doctrinei cultului/Bisericii, precum şi a mijloacelor transmise de 

aceasta pentru desăvârşirea persoanei şi a lumii                                       C3. 3. Precizarea si 

utilizarea adecvată în comunicarea profesională a terminologiei specifice teologiei dogmatice;                                                       

C3.4Interpretarea dogmelor, învăţăturilor, conceptelor şi afirmaţiilor teologice, în context 

interconfesional interreligios şi intercultural;                                          C.3.5. Dezvoltarea şi 

aplicarea metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea exprimării şi argumentării unor 

învăţături de baza ale cultului/Bisericii;                C3.6 Susţinerea doctrinei proprii, în raport 

critic, apologetic, irenic, cu alte învăţături si ideologii;                                                                                                    

C3.7. Utilizarea resurselor doctrinare în acţiuni concrete de mărturisire şi popularizare a 

credinţei (la nivel fundamental);                                                          C3.8. Reproducerea fidelă şi 

argumentată a definiţiilor doctrinare de baza                C4. Prezentarea unei istorii a dialogului 

interreligios şi ecumenic                                 C5. Precizarea detaliată şi analiza lucidă a 

evenimentelor istorice definitorii pentru Biserica                                                                                                                  

C5.1. Descrierea integrală şi în detaliu a terminologiei istorice şi utilizarea unui limbaj teologic 

specific; orientarea spre o corectă şi bogată valorificare a izvoarelor istorice                                                                                                              

C5.2. Identificarea şi descrierea amănunţită a evenimentelor istorice, în ordine cronologică; 

interpretarea lor în contextul provocărilor lumii postmoderne 

Competenţe transversale  CT1. Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficientă şi responsabilă, de punctualitate si 

conştiinciozitate misionara, pe baza principiilor, normelor si valorilor doctrinare, religios-morale 



si canonice 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei La finalul cursului studenții vor cunoaște evoluția istorică a Bisericii într-un 

cadru polarizat cultural, politic și social 

7.2 Obiectivele specifice -Cunoştinţele dobândite vor permite înţelegerea altor cursuri, din domeniile 

studiilor biblice, practice şi sistematice.  

-Tematica permite cunoaşterea elementelor de bază ale creştinismului la 

nivel doctrinar, cultic şi de morală; înţelegerea cadrului care a generat o 

teologie a istoriei; identificarea unor personalităţi şi a unor momente istorice 

care servesc drept modele în formarea generaţiilor de studenţi; analiza în 

evoluţie genetică a creştinismului şi a raporturilor interbisericeşti; 

înţelegerea actualei configuraţii creştine; identificarea unor posibile modele 

de dialog interreligios şi intercreştin; deschiderea spre dialog şi depăşirea 

unor sensuri retrograde de a înţelege şi a aplica teologia istorică; dobândirea 

unor cunoştinţe care ajută la crearea unor viziuni integrative în noua 

configuraţie europeană. 

Obiectivele formativ-educative ale prezentului curs urmăresc 

realizarea unei conştiinţe identitare superioare, o conştiinţă a duhovniciei 

creştine, temeinic organizată în jurul Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs(2 ore fiecare titlu de curs) Metode de predare Observaţii 

1. Probleme de introducere în studiul Istoriei Bisericeşti Universale 

Prelegere, discutii  

2.Situația lumii antice la apariția creștinismului Prelegere, discutii  

3.Istoricitatea Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos Prelegere, discutii  

4. Întemeierea Bisericii şi răspândirea creştinismului. Sinodul de la 

Ierusalim 
Prelegere, discutii  

5.Persecuțiile împotriva creștinilor Prelegere, discutii  

6.Martiriul și cultul martirilor. Controverse și schisme Prelegere, discutii  

7.Răspândirea creștinismului și învățământul creștin Prelegere, discutii  

8.Biserica în timpul lui Constantin cel Mare  Prelegere, discutii  

9. Sinodul I Ecumenic 
Prelegere, discutii  

10. Sinodul II Ecumenic Prelegere, discutii  

11. Sinodul III Ecumenic Prelegere, discutii  

12. Sinodul IV Ecumenic Prelegere, discutii  

13. Sinodul V Ecumenic Prelegere, discutii  

14. Sinodul VI Ecumenic Prelegere, discutii  



8.2 Bibliografie 

 BĂBUŞ, Pr. Emanoil, Introducere în Istoria Bisericească Universală, Editura Σοφία, Bucureşti, 2002, 326 p 

 CHIFĂR, Pr. Nicolae, Istoria creştinismului, 4 vol., Editura Trinitas, Iaşi, 1999-2005. 

 COMBY, Jean, Să citim istoria Bisericii, 2 vol., traducere de Mihaela Voicu şi Mariana Petrişor, Editura Arhiepiscopiei Romano-

Catolice, Bucureşti, 1999-2001, 171 p. + 239 p. 

 DRĂGOI, Pr. Eugen, Istoria creştinismului în date, Episcopia Dunării de Jos, Galaţi, 2004. 

 GABOR, Pr. Dr. Adrian, Biserica şi Statul în primele patru secole, Editura Sophia, Bucureşti, 2003. 

 HERTLING, Ludwig S.J., Istoria Bisericii, ediţie îngrijită şi traducere de Pr. Prof. Dr. Emil Dumea, Editura Ars Longa, Iaşi, 

2001, 671 p. 

 MARROU, Henri-Irénée, Biserica în antichitatea târzie 303-604, Editura Universitas, Bucureşti, 1999 

 POPESCU, Teodor M.; BODOGAE, Pr. Teodor; STĂNESCU, George Gh., Istoria bisericească universală, 2 vol., Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1956. 

 RĂMUREANU, Pr. Prof. Dr. Ioan, Istoria bisericească universală, ediţia a II-a, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 654 p. 

 RĂMUREANU, Pr. Prof. Dr. Ioan; ŞESAN, Pr. Prof. Dr. Milan ; BODOGAE, Pr. Prof. Dr. Teodor, Istoria Bisericească 

Universală, 2 vol., Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1987-1993, 604 p. + 606 p. 

 REMETE, George, Contribuţii la studiul Istoriei Bisericeşti Universale, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001. 

 

 

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

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

11. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finala Examen scris 60% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Ex Verificare pe parcurs - Ex. Portofoliu de 

lucrari practice 
40% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

C.1. Clasificarea cadrului istoric mai amplu, privind apariţia şi dezvoltarea Bisericii  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 25.06.2013         ……………..………….                          …………………………. 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

    3.07.2013.      ……………………. 
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