
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 (2020-2022) 

1.6. Programul de studii Mediere Interculturală şi Interreligioasă (2020-

2021) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Comunicare şi comuniune 2.2. Cod disciplină MED 204 

2.3. Titularul activităţii de curs Dura Coriolan Nicolae 

2.4. Titularul activităţii de seminar Dura Coriolan Nicolae 

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 
Semestrul 

IV 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 1 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de 

învăţământ 

36 din care: 3.5. curs 12 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

şi pe teren 

55 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

Tutoriat 14 

Examinări 10 

Alte activităţi (exersări practice) 5 

Total ore activităţi individuale 164 

 

3.7 Total ore studiu individual 164 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 36 

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, prin cultura dialogului, 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 vor cunoaște principiile comunicării 

specifice spaţiului ecesial, principii determinate de evoluția 

istorică a Bisericii într-un cadru polarizat cultural, politic și 

social 

7.2 Obiectivele specifice - principalul obiectiv este acela de a cunoaşte principiile medierii 

conflictelor interreligioase și interrculturale 

- 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.Biserica: loc, timp şi spaţiu al cuminecării şi 

comunicării 

Prelegere, discuţii 1 oră 

2.Modelul Sfintei Treimi ca viziune paradigmatică a 

comunicării 

Prelegere, discuţii 1 oră 

3.Principiile comunicării şi blocatori în comunicare Prelegere, discuţii 1 oră 

4.Spațiul personal și comunicarea nonverbală Prelegere, discuţii 1 oră 

5. Ascultarea activă la Carl Rogers Prelegere, discuţii 2 ore 

6.Limbajul spațiului eclesial Prelegere, discuţii 1 oră 

7.Dezvoltarea comunicării Prelegere, discuţii 1 oră 

8.Teoria dialogului și a competenței pentru dialog Prelegere, discuţii 1 oră 

9.Spațializarea eclesială a comunicării Prelegere, discuţii 2 ore 

10.Teologia Logosului și relația omului cu logosul 

seminal 

Prelegere, discuţii 1 ora 

 
8.2 Seminar 

1. Antropologia teologică Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

2. Antropologia psihologică Expunere, conversație, lucru pe 
grupe 

2 ore 

3. Învăţarea experienţială Expunere, conversație, lucru pe 
grupe 

2 ore 

4. Dezvoltarea abilităţilor de învăţare şi comunicare 

la studenţi 

Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

5. Reguli de comunicare: metoda ESPERE Expunere, conversație, lucru pe 
grupe 

2 ore 

6. Ciclul de învăţare la David Kolb Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

7.Abordarea teologică a conflictului Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

8. Ascultarea activă Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

9. Will Schutz: Includere, control, deschidere Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

10. Paradigma: Corporalitate, proiecţie, rol Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

11. Andragogia Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 



12. Dezvoltare personală: comunicare Expunere, conversație, lucru pe 

grupe 

2 ore 

   

 

Bibliografie: 

 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, Bucureşti, 2006. 

2. Opriş, Dorin (coord.), Coordonate ale cercetării pedagogice în domeniul educaţiei religioase, 

Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009. 

3. Opriş, Dorin, Dimensiuni creştine ale pedagogiei moderne, Ediţia a II-a, Editura Sf. Mina, 

Iaşi, 2010. 

4. Opriş, Monica, Demersuri investigative în educaţia religioasă, Editura Reîntregirea Alba 

Iulia, 2010. 

5. Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti, volumul 4: Viaţa de familie, Editura Evanghelismos, 

Bucureşti, 2003. 

6. McDowell, Josh, Manual de consiliere a tinerilor, Editura Noua Speranţă, Cluj Napoca, 1999. 

7. McDowell, Josh, Sunt un tată bun?, Editura Scriptum, Oradea, 2005. 

8. Monahia Siluana Vlad, Bădescu Ramona, Unde-ţi este bucuria, omul lui Dumnezeu?, 

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2008. 

9. Monahia Siluana Vlad, Meşteşugul bucuriei: cum dobândim bucuria deplină, ce nimeni n-o 

va lua de la noi. Conferinţe şi răspunsuri la întrebările tinerilor, Editura Agaton, Făgăraş, 

2006. 

10. Monahia Siluana Vlad, Pr. Gabriel Sorescu, Tinerii şi Biserica, Editura Mitropolia Oltenia, 

Craiova, 2009 

11. Panaite Ovidiu, Prin joc spre viaţă, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2011. 

12. Bulacu, Mihail, Pedagogia creştin-ortodoxă, Editura Şcoala Brâncovenească, Constanţa, 

2009 

 

12. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

 
 

13. 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 

50% 

   

10.5 Seminar/laborator Activitate la seminar Elaborarea unei 

lucrări caracteristice 

cercetării şi 
redactării ştiinţifice 

20% 

 Implicare în dezbateri 30% 

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

masterand să precizeze modalitatea în care se realizează în cadrul teologiei ortodoxe 

- 



 
 

 

Data completării 

 
 

20.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

 

 

Semnătura titularului de 

seminar 

 

 
 

Data avizării în departament 

 
21.09.2020 

 
 

Semnătura director de departament 

 

 
 

comunicarea şi comuniunea oamenilor între ei, pe orizontală, şi între ei şi Dumnezeu, pe 

verticală. 


