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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 2020-2021 
1.6. Programul de studii Mediere Interculturală şi Interreligioasă 
 
2. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea 
disciplinei 

Teme teologice în dialogul 
ecumenic contemporan. Evaluări 
şi perspective 

2.2. Cod disciplină MED 201 

2.3. Titularul activităţii de curs Himcinschi Mihai 
2.4. Titularul activităţii de seminar Himcinschi Mihai 
2.5. Anul de 
studiu 

II 2.6. 
Semestrul 

III 2.7. Tipul de 
evaluare 

E 2.8. Regimul 
disciplinei 

O  

 
3. Timpul total estimat 
3.1. Numar ore pe 
săptămână 

4 din care: 4.3. curs 3 4.1. 
seminar/laborator 

1 

3.4. Total ore din 
planul de 
învăţământ 

56 din care: 4.3. curs 42 
 

4.1. 
seminar/laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 
şi pe teren 

50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 1 
Examinări 1 
Alte activităţi (exersări practice) 2 
Total ore activităţi individuale 144 
 
 

3.7 Total ore studiu individual 144 
3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 
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 
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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 teologia 
ecumenică şi evoluția istorică a Bisericii într-un cadru polarizat 
cultural, politic și social 

7.2 Obiectivele specifice - principalul obiectiv este acela de a cunoaşte principiile teologiei 
ecumenice 
- 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.Ecumenismul- factor de stabilitate în lumea 
contemporamă 

Prelegere, dezbatere 3 ore 
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2. Triadologia în dialogul ecumenic 
contemporan 

Prelegere, dezbatere 3 ore 

3. Hristologia transcendentală Prelegere, dezbatere 3 ore 
4. Pnevmatologia: viziune interconfesională Prelegere, dezbatere 3 ore 
5. Antropologia şi cosmologia interconfesională Prelegere, dezbatere 3 ore 
6.Eclesiologia ca sobornicitate deschisă Prelegere, dezbatere 3 ore 
7.Infailibilitatea Bisericii Prelegere, dezbatere 3 ore 
8. Eshatologia creştină Prelegere, dezbatere 3 ore 
9. Exegeza dogmatică patristică Prelegere, dezbatere 3 ore 
10. Ontologia misionară a Bisericii Prelegere, dezbatere 3 ore 
11. Teologi moderni şi contemporani şi 
contribuţiile la dezvoltarea ecumenismului 

Prelegere, dezbatere 3 ore 

12. Apostolatul mirenilor şi calitatea vieţii 
creştine 

Prelegere, dezbatere 3 ore 

13. Mişcarea ecumenică şi misiunea creştină: 
conferinţe misionare mondiale, consultaţii 
misionare inter-ortodoxe, mărturia creştină 
comună 

Prelegere, dezbatere 3 ore 

14. Stadiul actual al Mişcării Ecumenice Prelegere, dezbatere 3 ore   
 

8.2 Seminar 
 

 
1. Exigenţele misiunii creştine şi legătura dintre 
ele. Predicarea Evangheliei 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

2. Transmiterea credinţei Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

3. Transmiterea Tradiţiei Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

4. Inculturarea Evangheliei. Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

5. Lumea - situaţia şi exigenţele ei. Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

6. Misiunea ca edificare a trupului lui Hristos - 
Biserica; Misiunea şi comunitatea parohială 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

7. Liturghie şi misiune. Dimensiunea misionară 
a Sfintei Liturghii şi dimensiunea liturgică a 
misiunii creştine. 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

8. Origine şi dezvoltarea Mişcării ecumenică 
până la a III-a Adunare generală a CEB, New 
Delhi, 1961. 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

9. Dezvoltarea Mişcării ecumenice de la New 
Delhi, 1961 până la a IX-a Adunare generală a 
CMB, Porto Alegre, 2006 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

10. Biserica Ortodoxă şi Mişcarea ecumenică. 
Principiile ecumenismului din punct de vedere 
ortodox 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

11. Unitatea văzută a Bisericii în teologia 
occidentală 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

12. Conferinţe misionare mondiale, consultaţii 
misionare inter-ortodoxe, mărturia creştină 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 
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comună 
13. Vocaţia şi deschiderea ecumenică a 
Ortodoxiei 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

14. Misiunea creştină ortodoxă în context 
ecumenic şi contribuţii ortodoxe la teologia 
ecumenică 

Prelegere, discuţii, lecturi, 
analize  

1 oră 

Bibliografie 
1. +ANASTASIOS Yannoulatos, Ortodoxia și problemele lumii contemporane, Ed. Bizantină, 
București, 2003  
2. BEL, pr. prof. dr. Valer, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj Napoca, 2004  
3. BRIA, pr. prof. dr. Ion, Liturghia după Liturghie, Ed. Athena, București, 1996  
4. +Dr. DANIEL Ciobotea, Patriarhul B.O.R., Confessing the Truth in Love. Orthodox Perceptions of 
Life, Mission and Unity, Editura Trinitas, Iași, 2001  
5. DAVID, diac. prof. dr. Petre I., Invazia sectelor asupra creştinismului secularizat şi intensificarea 
prozelitismului neopăgân în România, după decembrie 1989, vol. I-III, 1997-2000  
6. HIMCINSCHI, pr. prof. dr. Mihai C., Misiune şi dialog: ontologia misionară a Bisericii din 
perspectiva dialogului interreligios, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003  
7. MUREȘAN, pr. lect. dr. Radu Petre, Atitudinea Bisericilor Tradiționale Europene față de 
prozelitismul advent, Ed. Universității din București, 2007  
8. +Dr. NIFON Mihăiţă, Arhiepiscopul Târgoviştei, Misiologie creştină, Ed. Asa, Buc. 2006  
9. PESTROIU, pr. lect. dr. David, Liturghie și misiune, în col. „Pastorală misionară – misiologie 
pastorală”, nr. 20, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011  
10. PETRARU, pr. prof. dr. Gheorghe, Misiologie ortodoxă (vol.1,2), Ed. Panfilius, Iaşi, 2004  
11.TACHE, pr. prof. dr. Sterea, Credinţă şi misiune, Ed. Arhiep. Buc., Bucureşti, 1999 
12. Pr. prof. dr. Ion BRIA, Martyria - Mission. The Wilness of the Orthodoxe Churches, WCC 
Publictations,  Geneva, 1980.  
13. Idem, Go Forth in Peace. Orlhodox Perspectives on Mission, WCC Publications, Geneva, 1986.  
14. Idem, Destinul Orodoxiei, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1989.  
15. Idem, Ph. Chauson, J. Gadille, M. Spindler, Dictionnaire oecumenique de missiologie, Cerf, Labor 
et Fides, Paris, Geneva, 2003. 
 16. Ioan ICĂ jr., G. Marani, Gândirea socială a Bisericii. Fundamente, documente. analize, 
perspective, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.  
17. Pr. V. NECHITA, Pr. Gh. PETRARU, Ecumenismul ca primăvară..., Ed. Vasiliana 98, Iaşi. 2006.  
18. Mitropolit Antonie PLĂMĂDEALĂ, Ca toţi să fie una, Bucureşti, 1979.  
19. Prezenţa Bisericilor într-o Europă unită. O nouă dimensiune a dialogului ecumenic şi inter-religios. 
Lucrările simpozionului internaţional, Arad. 19-20 mai 2005. 
 20. Simpozionul internaţional ,, Ortodoxia românească şi rolul ei în Mişcarea ecumenică. De la New 
Delhi la Porto Alegre, 1961 - 2006.  
21. Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III. Acta Conferinţei internaţionale 
desfăşurate la Cluj-Napoca în zilele de 22 - 24 mai 2003. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 
aferent programului 

- 
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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 

70% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe 
parcurs 

Elaborarea unei 
lucrări caracteristice 
cercetării şi 
redactării ştiinţifice 

20% 

Activitate la seminar Implicare în dezbateri 10% 
10.6 Standard minim de performanţă: Pentru obținerea notei 5 este nevoie ca studentul 
masterand să poată numi şi caracteriza în linii generale principalele teme teologice abordate în 
cadrul dialogului ecumenic contemporan, atât din perspectivă ortodoxă, cât şi din perspectivă 
interconfesională. 
 
 

Data completării 
 

 
20 septembrie 2020 

Semnătura titularului de curs 
 

 
……………..…………. 

Semnătura titularului de 
seminar 
 

……………..…………. 

 
 

Data avizării în departament 
 
……………..…………. 

 
 

Semnătura director de departament    
 
……………..…………. 

 
 

 

 


