
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea de Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă 

1.4. Domeniul de studii Teologie (Ortodoxă) 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Mediere interculturală şi interreligioasă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Direcţii şi curente în patristica 

comparată: Occident şi Orient 

2.2. Cod disciplină MED 106 

2.3. Titularul activităţii de curs Colda Lucian-Dumitru 

2.4. Titularul activităţii de seminar Colda Lucian-Dumitru 

2.5. Anul de 

studiu 

I 2.6. 
Semestrul 

II 2.7. Tipul de 

evaluare 

E 2.8. Regimul 

disciplinei 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

săptămână 
3 din care: 3.2. curs 2 3.3. 

seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din 

planul de 

învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. 
seminar/laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

şi pe teren 

60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 7 

Examinări 7 

Alte activităţi (exersări practice) 4 

Total ore activităţi individuale 158 

 

3.7 Total ore studiu individual 158 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Ecran de proiecţie, videoproiector, lap-top, 

flipchart, sistem audio 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C. P. 1. Capacitatea de a identifica probleme şi de a propune soluţii 

argumentate pentru ameliorarea dificultăţilor spirituale şi sociale în 

contextul pluralităţilor religioase şi culturale, şi de a stabili opţiuni 

valide din perspectiva doctrinei şi tradiţiei propriei Biserici. 

C. P. 2. Capacitatea de a desfăşura cercetări teologice independente, 

precum şi de a transfera teorii, metode şi cunoştiinţele dobândite în 

rândul comunităţilor creştine. 

C. P. 3. Capacitatea de a formula, de a redacta ştiinţific şi de a susţine 

public argumente şi teorii într-o manieră adecvată din punct de 
vedere academic. 

Competenţe 

transversale 

C. T. 1. Aplicarea strategiiilor de muncă riguroasă, eficientă şi 

responsabilă, de punctualitate şi conştiinciozitate misionară, pe baza 

principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi 

canonice pentru a dezvolta proceduri de mediere specifice cu caracter 

eclezial. 

C. T. 2. Aplică tehnici de muncă eficiente în echipe multidisciplinare, 

pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credinţă ortodoxă. 

C. T. 3. Formulează strategii de optimizare a pregătirii profesionale 

continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea noilor 

tehnologii informatice şi prin utilizarea limbilor moderne. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

La finalul cursului studenții masteranzi vor cunoaște principalele 

direcţii şi curente în patristica comparată şi evoluția istorică a 

Bisericii într-un cadru polarizat cultural, politic și social 

7.2 Obiectivele specifice - 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 Metode de predare Observaţii 

1 Revirimentul patristic în ortodoxia modernă Prelegere, discutii 4 ore 

2 Revirimentul patristic în catolicism Prelegere, discutii 3 ore 

3 Patristică şi neopatristică Prelegere, discutii 4 ore 

4 Patristică şi Filocalie Prelegere, discutii 3 ore 



5 Polifonia Tradiției patristice Prelegere, discutii 4 ore 

6. Patristica bizantină Prelegere, discutii 3 ore 

7. Neoisihasmul Prelegere, discutii 4 ore 

8. Elemente de aghiografie contemporană Prelegere, discutii 3 ore 

 

8.2 Seminar 

  

1 Teoria pseudomorfozei şi a captivităţii babilonice Expunere, conversație, lucru pe 
grupe 

2 ore 

2 Renaşterea filocalică şi euharistică în ortodoxia 

modernă 

Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

3 ore 

3 Marile figuri ale revirimentului patristic: Sf. 

Grigorie Palama şi Sf. Nicodim Aghioritul 

Expunere, conversație, lucru pe 
grupe 

3 ore 

4 Reprezentanţi ai neopatristicii ortodoxe: Dumitru 

Stăniloae, Justin Popovici, G. Florovsky ş.a. 

Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

3 ore 

5. Reprezentanţi ai neopatristicii catolice: J. 

Danielou, Y. Congars, H. U. Von Balthasar ş.a. 

Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 
3 ore 

Bibliografie: 
J. Mc Guckin, Dicţionar de Teologie patristică, Iaşi, Doxologia, 2014 

Andrew Louth, Gânditori ortodocși moderni. De la Filocalie până în prezent, Iași, 

Doxologia, 2017 

Dumitru Stăniloae, Viața și opera Sfântului Grigorie Palama, Sibiu, 1938 

J. Meyendorff, Introducere în studiul vieții și operei Sfântului Grigorie Palama, București, 

Nemira, 2014 

G. Florovsky, Biserica, Sciptura, Tradiția –Trupul viu al lui Hristos, Platytera, București, 

Ioan Ică jr. (ed.), Ediția opere complete Grigorie Palama, Deisis, Sibiu 

Ioan Ică jr. (ed.), Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse. 

Mărturiile Tradiției, Deisis, Sibiu, 2006 

Ioan Ică jr, Canonul Ortodoxiei, Deisis, Sibiu, 2008 

Justin Popovici, Omul și Dumnezeul-Om. Abisurile și culmile filosofiei, Deisis, Sibiu, 1997 

Yves Congar, La Tradition et les traditions Étude historique (Vol. I), Étude théologique (Vol, 

II), Paris, Fayard, 1960-1963 

Andrei Scrima, Duhul Sfânt și unitatea Bisericii. Jurnal de conciliu, Anastasia, București, 

2004. 

H. U. Von Balthasar, Liturghia cosmică. Lumea în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, 

Doxologia, 2017 

K. Chr. Felmy, Dogmatica experienței ecleziale. Înnoirea teologia ortodoxe contemporane, 

Deisis, Sibiu, 1999 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

 
  

- 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Evaluare 
frontală/orală pe 

baza unui subiect 

extras de student 

60% 

   

10.5 Seminar/laborator Verificare pe 

parcurs 
Elaborarea unei 
lucrări caracteristice 

cercetării şi 

redactării ştiinţifice 

20% 

Activitate la seminar Implicare în dezbateri 20% 

10.6 Standard minim de performanţă: Pentru obținerea notei 5 este nevoie ca studentul 

masterand să cunoască principalele direcţii şi curente patristice de provenienţă orientală sau 
occidentală puse într-o perspectivă comparativă. 

 

 

 

Data completării 

 

 

20.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

Data avizării în departament 

21.09.2020 

 

 

 

      Semnătura director de departament    

 
 

 


