
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020_2021 
 

Anul de studiu 2/ Semestrul II 
 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE 

1.3. Departamentul  de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii 2020-2022 

1.6. Programul de studii/calificarea* Mediere Interculturală şi Interreligioasă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Antropologia ortodoxă în dialogul social 
contemporan 

2.2. Cod disciplină MED 202 

2.3. Titularul activităţii de curs BRUDIU RĂZVAN 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator BRUDIU RĂZVAN 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul IV 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 3 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

48 din care: 3.5. curs 36 3.6. seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp 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 18 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi ……. 14 

Total 152 

 

3.7 Total ore studiu individual 152 

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 Videoproiector, lap-top, flipchart, sistem audio  
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului sală dotată cu tablă 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  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; 

 2. Capacitatea de a desfăşura cercetări teologice independente, precum şi de a transfera 

teorii, metode şi cunoştiinţele dobândite în rândul comunităţilor creştine; 

 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 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; 

 2. Aplică tehnici de muncă eficiente în echipe multidisciplinare, pe diverse paliere 

ierarhice, respectând principii de credinţă ortodoxă; 

 3. Formulează strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin 

actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea noilor tehnologii informatice şi prin 

utilizarea limbilor moderne. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Disciplina urmăreşte deprinderea de a analiza şi decide logic şi 

riguros învăţătura Bisericii Ortodoxe privind originea şi finalul 

răului în condiţia istorică şi eternă. 

7.2 Obiectivele specifice  

- precizează conceptul de  fiinţă şi indică raportul acestuia cu istoria 

dogmei 

- fixează temeiurile biblice şi patristice ale conceptului de originea 

răului 

- identifică implicaţiile teologice ale  conceptului de suferinţă şi 

iubire; - distinge  asemănările şi deosebirile interconfesionale cu 

privire la Biserică; 

– prezintă  raportul dintre libertatea voinţei şi eternitatea iadului 

  
 

 
 

2. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Ființa și suferința 

Prelegere, discuții 

 

3ore fizice 

2. Suferința ca spirit și natură Prelegere, discuții 3 ore fizice 

3. Sensul ființei ca suferință și iubire 

Prelegere, discuții 

 

3 ore fizice 

4. Întruparea lui Dumnezeu: experierea deplină a 

suferinței și a iubirii 

Prelegere, discuții 

 

3 ore fizice 

5. Iubirea lui Hristos: sacrificiul ca șansă a ființei 

Prelegere, discuții 

 

3 ore fizice 

6. Cunoașterea existențială ca sens al ființei Prelegere, discuții 3 ore fizice 



 

7. Ființa omului: chipul divin în natura denaturată 

Prelegere, discuții  

 

3 ore fizice 

8.  Suferința și iubirea: condiția Ființei Absolute 

Prelegere, discuții 

 

3 ore fizice 

9 Crearea lumii din neființă 

Prelegere, discuții 

 

3 ore fizice 

10. Răul ca neființă 

Prelegere, discuții 

 

3  ore fizice 

11. Libertatea voinței ca posibilitate a răului Prelegere, discuții 3 ore fizice 

             12. Relativul și limita, ca posibilitate a răului 

Prelegere, discuții 

 

3 ore fizice 

 

             Bibliografie: 
 

1. REMETE, George, Suferinta omului şi iubirea lui Dumnezeu: o introducere, Editia a II-a reviyuită şi adăugită, 

Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2006; 

2. IDEM, Dogmatica Ortodoxă: manual pentru Seminariile teologice, Editia a IV-a revăzută şi adăugită, Alba Iulia, 

Edit. Reîntregirea, 2007; 

3. IDEM, Filosofia, Teologia si Providenţa în Credinţa Ortodoxă, An VI, (ian.-iun. 2001), 4. nr. 1, p. 21-30; 

4. IDEM, Teologia speculativă şi teologia pietistă, în Credinţa ortodoxă, An VIII, (iul.-dec. 2003), nr. 2, p. 18-27 

5. IDEM, Cunoaşterea prin tăcere, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2004; 

6. IDEM, Introducere în teologia lui W. Pannenberg, în vol. “Wolfhart Pannenberg, Teologia sistematică, vol. III”, 

Alba Iulia, 1999, pp. V-XIX; 

7. IDEM, Temeiurile dogmatice pentru cinstirea sfintelor icoane, în revista “Credinţa Ortodoxă”, nr. 2/1999; 

8. IDEM, Om şi cosmos în teologia Sf. Maxim Mărturisitorul şi a lui Jürgen Moltmann, în revista “Credinţa 

Ortodoxă”, nr. 1/2000, p. 32-50; 

9. IDEM, Temeiurile ierarhiei bisericeşti, în revista ”Credinţa Ortodoxă”, nr. 1/2001, p. 146-157; 

10. IDEM, Iisus Hristos, contemporanul necunoscut, în „Studii Teologice”, nr. 3-4/2004, pp. 15-39; 

11. Stăniloae, Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, Edit. Mitropoliei Olteniei, 1987; 

12. IDEM, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, Edit. Mitropoliei Olteniei, 1990; 

13. IDEM, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, 1993; 

14. IDEM, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, 2010. 

 
 

a. Seminar-laborator Metode de lucru Observații 

Ființa și suferința 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
.1 oră fizică 

Suferința ca spirit și natură 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Sensul ființei ca suferință și iubire 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Întruparea lui Dumnezeu : experierea deplină a suferinței și a 

iubirii 

Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Iubirea lui Hristos: sacrificiul ca șansă a ființei 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Cunoașterea existențială ca sens al ființei 
Dezbatere, analize lucrări 
seminar 

1 oră fizică 

Ființa omului: chipul divin în natura denaturată 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Suferința și iubirea: condiția Ființei Absolute 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 



Crearea lumii din neființă 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Răul ca neființă 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Libertatea voinței ca posibilitate a răului 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Relativul și limita, ca posibilitate a răului 
Dezbatere, analize lucrări 

seminar 
1 oră fizică 

Bibliografie 
 

Bibliografie 

1. REMETE, George, Suferinta omului şi iubirea lui Dumnezeu: o introducere, Editia a II-a reviyuită şi adăugită, 

Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2006; 

2. IDEM, Dogmatica Ortodoxă: manual pentru Seminariile teologice, Editia a IV-a revăzută şi adăugită, Alba Iulia, 

Edit. Reîntregirea, 2007; 

3. IDEM, Filosofia, Teologia si Providenţa în Credinţa Ortodoxă, An VI, (ian.-iun. 2001), 4. nr. 1, p. 21-30; 

4. IDEM, Teologia speculativă şi teologia pietistă, în Credinţa ortodoxă, An VIII, (iul.-dec. 2003), nr. 2, p. 18-27 

5. IDEM, Cunoaşterea prin tăcere, Alba Iulia, Edit. Reîntregirea, 2004; 

6. IDEM, Introducere în teologia lui W. Pannenberg, în vol. “Wolfhart Pannenberg, Teologia sistematică, vol. III”, 

Alba Iulia, 1999, pp. V-XIX; 

7. IDEM, Temeiurile dogmatice pentru cinstirea sfintelor icoane, în revista “Credinţa Ortodoxă”, nr. 2/1999; 

8. IDEM, Om şi cosmos în teologia Sf. Maxim Mărturisitorul şi a lui Jürgen Moltmann, în revista “Credinţa 

Ortodoxă”, nr. 1/2000, p. 32-50; 

9. IDEM, Temeiurile ierarhiei bisericeşti, în revista ”Credinţa Ortodoxă”, nr. 1/2001, p. 146-157; 

10. IDEM, Iisus Hristos, contemporanul necunoscut, în „Studii Teologice”, nr. 3-4/2004, pp. 15-39; 

11. Stăniloae, Dumitru, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, Edit. Mitropoliei Olteniei, 1987; 

12. IDEM, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Craiova, Edit. Mitropoliei Olteniei, 1990; 

13. IDEM, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, 1993; 

14. IDEM, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Bucureşti, Edit. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, 2010. 

 

 
 

3. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte şi aplică în mod corect cunoștințe de misiune și dialog în raport cu celelalte confesiuni creștine folosind 

cu discernământ şi corect terminologia privind lucrarea pastoral-misionară a Bisericii. 

 

 
4. 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 Evaluare pe parcurs Evaluare practică 30% 

10.6 Standard minim de performanţă: pentru obținerea notei 5 studentul masterand trebuie să îşi însuşească 

cunoştinţele de bază ale învăţăturii de credinţă ortodoxe referitoare la antropologie, precum şi modul în 
care aceasta poate contribui într-un mod benefic la dialogul Bisericii cu societatea contemporană.  

 
      
   
           
   
 
 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

21.09.2020 
BRUDIU RĂZVAN 

 
- 



Data avizării în departament Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

21.09.2020 

 

 
 

Director de departament 

 
Pr.lect.univ.dr. Dragoș Ioan Șușman 

  



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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 

    100%  
 

 

10.5 Seminar/laborator 
 

- - - 
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  
 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 100%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
- 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

 
*  

Data completării 

 

21.09.2020 

……………..…………. 

Semnătura titularului de curs 

 

 
……………..…………. 

Semnătura titularului de 

seminar 

 

……………..…………. 

 

 

Data avizării în departament 

21.09.2020 

……………..…………. 

 

 

      Semnătura director de departament    

 

……… …… 

 

 


