
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ 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 

Abordări pedagogice în 

cercetarea din teologia 

interconfesională 

2.2. Cod disciplină MED 209 

2.3. Titularul activităţii de curs Opriş Dorin 

2.4. Titularul activităţii de seminar Opriş Dorin 

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 
Semestrul 

III 2.7. Tipul de 

evaluare 

C 2.8. Regimul 

disciplinei 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

săptămână 

3 din care: 3.1. curs 1 3.2. 

seminar/laborator 

2 

3.4. Total ore din 

planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.1. curs 14 3.2. 
seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

şi pe teren 

60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 10 

Examinări 3 

Alte activităţi (exersări practice) 10 

Total ore activităţi individuale 133 

 

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

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, laptop, 

flipchart, sistem audio 

5.2. de desfăşurarea a Sală dotată cu tablă 



seminarului/laboratorului  

 

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 
 Să utilizeze metodologia investigativă educaţională în 

contexte de cercetare interculturală şi interreligioasă, 

pornind de la diferite modele pedagogice. 

7.2 Obiectivele specifice  Să definească operaţional conceptul de cercetare 

pedagogica, evidenţiindu-i specificul şi caracteristicile 

 Să inventarieze funcţiile demersurilor investigative 

pedagogice din perspectiva teoretica si practica, în 

contexte de cercetare interculturală şi interreligioasă 

 Să descrie designul unei cercetări pedagogice, să 

expliciteze fiecare etapa si sa îl exemplifice 

 Să elaboreze proiecte de cercetare pedagogică în care să 

se sesizeze interdependenţele dintre titlul cercetării, 

ipoteza cercetării, variabilele independente şi cele 

dependente şi concluzii, în contexte de cercetare 

interculturală şi interreligioasă 

 
 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Pedagogia, teologia şi cercetarea 

interdisciplinară. Posibilităţi, modele şi 

provocări pentru demersurile investigative din 

spaţiul intercultural şi interreligios. Conceptele 

Prelegerea, Problematizarea, 

Conversaţia, Studiul de caz 

2 



fundamentale: metodă, metodologie.   

2. Tipurile fundamentale de investigaţie 

pedagogică utilizate în contexte de cercetare 

interculturală şi interreligioasă 

Prelegerea, Problematizarea, 

Conversaţia 
2 

3. Proiectarea cercetării. Metoda observaţiei. 

Particularizări. Metoda anchetei sociologice. 

Metoda sociometrică în cunoaşterea grupului 

educaţional. Particularizări 

Prelegerea, Studiul de caz 

Conversaţia 

2 

4. Metoda şi metodologia experimentală. Şanse 

şi provocări în contexte de cercetare 

interculturală şi interreligioasă 

Prelegerea, Analiza 

documentelor, Conversaţia 

2 

5. Metodele calitative aplicate în cercetarea 

educaţională. Particularizări 

Prelegerea, Conversaţia, 

Analiza documentelor 

2 

6. Metoda studiului de caz; anamneza şi 
autobiografia. Particularizări 

Prelegerea, Conversaţia, 
Studiul de caz 

2 

7. Elaborarea raportului de cercetare. 

Particularizări pentru contexte de cercetare 

interculturală şi interreligioasă 

Prelegerea, Conversaţia 2 

8.2 Seminar 

1.a. Istoric şi actualitate ale cercetării în 

contexte investigative interculturale şi 

interreligioase. 

b. Proiectarea cercetării pedagogice. Aplicaţii: 

- alegerea şi definirea unei teme de cercetare 

- operaţionalizarea conceptelor din titlul temei 

(exemplificări) 

- alegerea şi analiza indicatorilor (indicatori de 

date factuale, observaţionali, indicatori 

psihopedagogici şi sociali) 

- stabilirea tipului de cercetare 

- alegerea metodelor de colectare a datelor 

adecvate indicatorilor 

- stabilirea planului cercetării (etape, acţiuni) 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 

4 

2. Metoda observaţiei. Întocmirea şi folosirea 

unei fişe de observaţie. Aplicaţii: 

- alegerea indicatorilor observaţionali şi 

exprimarea lor în formă observabilă 

(comportamentală) 

- stabilirea tipurilor de observaţie adecvate 

conţinutului observaţiei şi indicatorilor aleşi 

- schiţarea unei fişe de observaţie ca instrument 

de cercetare 

- dezbateri pe marginea utilităţii şi valorificării 

fişei de observaţie 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 

4 

3. Ancheta sociologică pe bază de chestionar 

scris. Aplicaţii: 

- alegerea şi analiza indicatorilor operaţionali 

- alegerea şi analiza tipurilor de întrebări 

adecvate indicatorilor operaţionali 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 

4 



- organizarea şi plasarea întrebărilor în 

formularul de chestionar 

- selecţia eşantionelor 

- stabilirea condiţiilor de aplicare a 

chestionarului 

  

4. Aplicaţii şi problematizări privind folosirea 

tehnicilor sociometrice: 

- alegerea şi analiza indicatorilor sociometrici 

- formularea întrebărilor şi elaborarea 

chestionarului sociometric 

- prelucrarea datelor: matricea sociometrică şi 

sociograma 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 

4 

5. Proiectarea unui experiment psihopedagogic. 

Aplicaţii: 

- definirea temei de cercetare experimentală 

- stabilirea variabilelor independente şi 

dependente 

- stabilirea grupurilor experimentale şi de 

control 

- planificarea etapelor experimentului 

- elaborarea planurilor experimentale de control 

al variabilelor 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
4 

6. Testele de cunoştinţe. Elaborare şi utilizare: 
- tipologia testelor de cunoştinţe 

- tehnica construirii unui test de cunoştinţe 

- evaluarea testului (validitate, fidelitate, 

sensibilitate 

- etalonarea testului de cunoştinţe (tehnici de 

etalonare) 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
4 

7. Analiza şi interpretarea datelor. Elaborarea 

raportului de cercetare: 

- analiza, prelucrarea şi interpretarea statistică a 

datelor colectate 

- sintetizarea şi prezentarea grafică a datelor 

- structura unui raport de cercetare 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 

4 
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 Opriş, D.; Opriş, M., Religia şi educaţia de mâine. Cercetări pedagogice, Cluj-Napoca, 
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 Opriş, M.; Opriş, D., Cercetare şi religie. Repere şi demersuri comune, Cluj-Napoca, 

Editura Eikon, 2013.

 Voiculescu, F., Voiculescu, E, Măsurarea în ştiinţele educaţiei, Editura Institutul 
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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 

70% 

 Activitate la seminar Elaborarea unei 

lucrări caracteristice 

cercetării şi 
redactării ştiinţifice 

30% 

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

masterand să enumere câteva metode pedagogice de factură religioasă cel mai des folosite atât 

în arealul ortodox, cât şi în cel interconfesional. 
 

 

 

Data completării 

 
 

20.09.2020 

Semnătura titularului de curs 
 
 

 
 

……………..…………. 

Semnătura titularului de 

seminar 
 

 
 

……………..…………. 

 
 

Data avizării în departament 

 
21.09.2020 

 
 

Semnătura director de departament 

 

……………..…………. 
 

- 


