
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 Teologie Comparată 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Geopolitica religioasă: Islam și 

creștinism în dialog 

2.2. Cod disciplină MTC 101 

2.3. Titularul activităţii de curs Jurcan Ioan Emil 

2.4. Titularul activităţii de seminar Jurcan Ioan Emil 

2.5. Anul de 

studiu 
I 2.6. 

Semestrul 
I 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 

învăţămînt 

56 din care: 4.5. curs 42 

 

4.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 43 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

şi pe teren 

50 

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

Tutoriat 8 

Examinări 10 

Alte activităţi (exersări practice) 3 

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 

 



 

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 

Disciplina are ca scop prezentarea extremismului religios de 

orice nuanţă prezent în societatea contemporană, modul 

violent de manifestare al acestuia, precum şi alternativa 

autentică a unei iniţiative religioase agapică, solidară şi 

empatică, atât în mediul creştin, dar şi la restul religiilor. 

7.2 Obiectivele specifice - Să identifice şi să prezinte cauzele actelor de violenţă 

manifestate în numele religiei de-a lungul timpului, dar mai 

ales în timpurile contemporane în diferite locaţii din lume. 

- Să analizeze cauzele pentru care astfel de manifestări au 

apărut în decursul timpului, cu o mai profundă sau mai 

scăzută intensitate. 

- Să propună eventuale soluţii de stopare şi de eradicare a 

acestor deviaţii religioase cu fundament extremist violent. 

- Să cultive ideea de autentică iubire agapică atât la nivel 

intrareligios, cât şi interreligios şi extrareligios, având ca 

puncte de plecare perceptele morale biblice noutestamentare. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Religie şi violenţă în preistorie Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

2. Religie şi violenţă la popoarele antice 

păgâne 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

3. Religie şi violenţă în Vechiul Testament Prelegere, discuţii 3 ore fizice 



4. Religie şi violenţă în Noul Testament Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

5. Religie şi violenţă în primul mileniu 

creştin 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

6. Religie şi violenţă în islam Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

7. Exemple de modele religioase violente 

în Evul Mediu: cruciadele şi inchiziţia 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

8. Religie, Reformă şi violenţă în sec. XVI Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

9. Religii violente şi sângeroase: 

precolumbienii 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

10. Violenţa în numele religiei la sectele 

neoprotestante din epoca contemporană 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

11. Amplificarea extremismului islamic în 

ultimele decenii 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

12. Religii în conflict: hinduism şi islamism Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

13. Persecuţiile în numele religiei: de la 

Nero la comunismul ateu 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

14. Teologia creştină agapică autentică la 

început de mileniu III 

Prelegere, discuţii 3 ore fizice 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Primele forme de violenţă religioasă Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

2. Sacrificiul uman la popoarele păgâne Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

3. Pasaje biblice vechitestamentare cu 

nuanţă violentă şi extremistă  

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

4. Pasaje biblice noutestamentare cu 

nuanţă violentă şi extremistă 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

5. Episoade violente în cadrul raportului 

Stat-Biserică în primul mileniu creştin 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

6. Jihadul islamic - argumente şi 

contraargumente coranice şi tradiţionale 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

7. Masacrele creştine medievale în numele 

credinţei şi victimele lor inocente 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

8. Reforma Protestantă şi războaiele 

religioase 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

9. Violenţăreligioasăîncadrulmisiunilor de 

încreştinareînLumea a Treia 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

10. Sectarism şi violenţă – exemple din 

ultimele decenii şi din întreaga lume 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

11. Atentatele islamice din Occident şi Dezbatere, dialog 1 oră fizică 



fundamentarea lor religioasă 

12. Religii în conflict: creştinism şi 

islamism 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

13. Religiiîn conflict: iudaismşiislamism Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

14. Iubirea ca element de coeziune şi de 

comuniune religioasă în societatea 

contemporană 

Dezbatere, dialog 1 oră fizică 

Bibliografie 

1. Emil Jurcan, DuhulSfântşiprovocărilecontemporane ale lumii, Edit. Reîntregirea, Alba 

Iulia, 1999, 415 p.; 

2. Idem,Feminismul: o analizăteologică, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia 2000, 205 p.; 

3. Idem, Maestrul oriental şiduhovniculcreştin, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia 2002, 151 

p.; 

4. Idem,Lumeareligioasăveche. Mesajeanticedesprerevelațiapierdută, Edit. Reintregirea, 

Alba Iulia, 2003, 340 p.; 

5. Idem, Lumeareligioasăcontemporană. Evoluțieșiproblematizare, Edit. Reîntregirea, 

Alba Iulia 2008, 314 p.; 

6. Idem, Satanismulîncadrulocultismului: o analizăcreştină, Edit. Reîntregirea, Alba 

Iulia 2008, 385 p.; 

7. Idem, Ipotezeteognosticeîndiferitegândirireligioase. O analizăcreştină. Edit. 

Reintregirea, Alba Iulia, 2009, 304 p.; 

8. Idem,Mișcareasatanistășiinfluențaeiînsocietateacontemporană, în rev. 

“StudiiTeologice”, Seria a II-a, Anul XLV (1993), Nr. 5-6, p. 89-112; 

9. Idem,Fundamentalismulislamic, înrevista “CredințaOrtodoxă”, Anul VI (2001) nr.2, 

iulie-decembrie, ISSN 1453 – 2050, p. 223 – 235; 

10. Idem, Câteva din cauzeleviolențeiislamului, în vol. „Violența 

«înnumeleluiDumnezeu». Un răspunscreștin”, EdituraReîntregirea, ISBN 973-8252-

11-3, Alba Iulia, 2002, p. 263 – 286; 

11. Idem,Coranul – argument pentruviolență?, în vol. „Violența «înnumeleluiDumnezeu». 

Un răspunscreștin”, EdituraReîntregirea, ISBN 973-8252-11-3, Alba Iulia, 2002, p. 

431 – 447; 

12. Idem,Dialogul inter-religiosînlumeacontemporană, în «OrizonturiTeologice», 

revistaFacultății de Teologie din Oradea, Anul III (2002), Nr. 2, ISSN 1582 – 1757, p. 

84 – 91; 

13. Idem,Violențareligioasăcasemnuneireligiozitățitegumentale. De la 

creștinismulextensiv la celintensivpentruomulmileniului al III-lea, 

„AltarulReîntregirii”, Anul X (2005) nr.1(ianuarie – iunie), serienouă,ISSN 1453 – 

2050, p.19 – 25; 

14. Nicolae Achimescu, Religii în dialog, Edit. Trinitas, Iaşi, 2005, 423 p.; 

Idem,Noile mişcări religioase, Edit. Limes, Floreşti-Cluj, 2012, 316 p. 

 

 

 

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% 

   
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 cunoască raportul dintre religie şi violenţă proliferat în cadrul societăţii actuale 

de anumite grupări religioase extremiste, precum şi răspunsul teologiei creştine la această 

problemă care pune în locul violenţei şi al urii iubirea agapică.  

 

 

 

Data completării 
 

 

20.09.2020 

Semnătura titularului de curs 

 

 

……………..…………. 

Semnătura titularului de 

seminar 

 

……………..…………. 

 
 

Data avizării în departament 

 

21.09.2020 

 
 

Semnătura director de departament    

 
 


