
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020_2021 
 

Anul de studiu I / Semestrul I 
 

Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ 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 MASTERAT 

1.6. Programul de studii/calificarea* TEOLOGIE COMPARATĂ/MEDIERE INTERCULTURALĂ ȘI INTERRELIGIOASĂ/2636, 
231/235, 231 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează programul de 
studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN 
DOMENIUL STUDIILOR RELIGIOASE. ETICĂ ȘI 

INTEGRITATE ACADEMICĂ 

2.2. Cod disciplină MTC 105/ 
MED 107 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Marius TELEA 

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

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

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar/laborator 2 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat - 

Examinări 2 
Alte activităţi ……. 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.9 Total ore pe semestru 28 

3.10 Numărul de credite** 8 

* 3.9. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă aferent unui 
credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.10. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
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 - 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului sală dotată cu videoproiector/tablă/flipchart 
  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  C 1. Capacitatea de identifica probleme și de a propune soluții argumentate pentru ameliorarea 
dificultăților sociale și spirituale în contextul pluralităților religioase și culturale, și de a stabili opțiuni 
valide din perspectiva doctrinei și tradiției propriei Biserici. 
            Cunoaște paradigmele și orientările actuale în materie de mediere religioasă pentru a funcționa ca 
moderator pe probleme de dialog inter-confesional și inter-religios; să opereze cu aparatul epistemologic 
specific domeniului studiat în rezolvarea de probleme; în evaluarea argumentelor, examinarea și selecția 
materialului faptic; să identifice zonele de tangență dar și de contrast a două sau mai multe culturi; să 
realizeze cercetări interdependente în probleme din domeniul comunicării interculturale și a medierii ca 
practici actuale, datele fiind expuse coerent, adecvat și argumentat în discursuri scrise și orale. 
C 2. Capacitatea de a desfășura cercetări teologice independente, precum și de a transfera teorii, metode 
și cunoștințele dobândite în rândul comunităților creștine. 
        Utilizează avansat strategiile de contextualizare, precum și metodologiile utilizate în particularizarea 
evenimentelor în cadrul geo-politic al derulării acestora 
CP 3. Capacitatea de a formula, de a redacta științific și de a susține public argumente și teorii într-o 
manieră adecvată din punct de vedere academic 
           Interpretează dogmele, conceptele și afirmațiile teologice, în context interconfesional interreligios 
și intercultural; dezvoltă și aplică metodelor de sistematizare a doctrinei, în vederea exprimării și 
argumentării unor învățături de bază ale cultului/Bisericii; susține propria doctrină în raport critic, 
apologetic, irenic, cu alte confesiuni, religii sau sisteme filosofice. 
CP 4. Identifică, descrie și interpretează amănunțit evenimentele istorice, în ordine cronologică, în 
contextul provocărilor lumii postmoderne  

Competenţe transversale CT 1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și 
conștiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religios-morale și 
canonice pentru a dezvolta proceduri de mediere specifice cu caracter eclezial 
CT 2. Aplică tehnici de muncă eficiente în echipe multidisciplinare, pe diverse paliere ierarhice, respectând 
principii de credință ortodoxă 
CT 3. Formulează strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea 
conținuturilor învățării, aplicarea noilor tehnologii informatice și prin utilizarea limbilor moderne.  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Se urmăreşte descrierea metodologiei şi a principalelor norme şi principii după 

care trebuie redactată lucrarea finală de dizertaţie. Masteranzii trebuie să 
dobândească abilitatea de a efectua muncă independentă de documentare-
cercetare și de a genera analize și concluzii cu caracter de originalitate.       

7.2 Obiectivele specifice - alegerea adecvată și aplicarea corectă a metodelor și tehnicilor însușite pe 
parcursul studiilor; 
- capacitatea studenților de a analiza, prelucra și interpreta informaţiile primite. 
- capacitatea de a trage concluzii și de a propune decizii pe baza rezultatelor 
analizelor efectuate 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- - - 

Bibliografie 
                                                                                                                                  - 

8.2. Seminar-laborator   

01. Cartea. Elementele definitorii ale cărţii 
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

02. Periodicele. Elementele definitorii ale publicaţiilor periodice  
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice  



03. Tipuri de lucrări ştiinţifice: lucrarea de seminar; lucrarea de dizertaţie  
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

04. Etapele elaborării lucrării de dizertaţie: alegerea subiectului, delimitare 
temei şi elaborarea planului lucrării 
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

05. Etapele elaborării lucrării de dizertaţie: informarea bibliografică 
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

06. Etapele elaborării lucrării de dizertaţie: adunarea şi selectarea materialului  
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

07. Etapele elaborării lucrării de dizertaţie: redactarea fişelor 
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

08. Etapele elaborării lucrării de dizertaţie: notele explicative şi trimiterile 
bibliografice  
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

09. Etapele elaborării lucrării de dizertaţie: redactarea bibliografiei şi lista de 
abrevieri 
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

10. Stabilirea şi modificarea aspectului unui document 
 

prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

11. Formatarea paginilor prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

12. Inserarea semnelor grafice şi a semnelor de punctuaţie  prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

13. Reguli privind despărţirea cuvintelor în silabe prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 
dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

2 ore fizice 

14. Consideraţii finale. Evaluarea cursului prezentare, conversaţie, 
aplicaţii, dezbateri, discuţii 

2 ore fizice 



dirijate, discuţii în 
grupe/grupuri, grupuri de 
lucru, discuţii libere, dialog, 
analize, studii de caz 

Bibliografie 
 
01. CHELCEA, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de diplomă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul științelor socio-umane, ediţia 
a IV-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Comunicare. Ro, 2007.  
02. FUNERIU, I., Principii şi norme de tehnoredactare computerizată, Timişoara, Editura Amarcord. 1997. 
03. GHERGHEL, Nicolae, Cum să scriem un articol ştiinţific, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996.   
04. LUPU, Ştefan, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Iaşi; Editura Sapienţia, 2000.  
05. POPESCU, Teodor, M., „Îndrumări metodice de lucru pentru studenţii în teologie”, în „STUDII TEOLOGICE”, anul VIII (1956), nr. 7-8, pp. 498-
530.  
06. RAD, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific, ediţia a III-a, Iaşi, Editura Polirom, 2007. 
07. STOICA I., Bibliografia şi informarea documentară, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1975. 
08. VULPE, Magdalena, Ghidul cercetătorului umanist. Introducere în cercetarea şi redactarea ştiinţifică, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2002. 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de aprofundare a 
tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator, eventual de către 
toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori 

reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, ale asociaţiilor profesionale şi ale angajatorilor 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs          100 % 

10.6 Standard minim de performanţă:  
Masterandul trebuie să aibă o frecvenţă satisfăcătoare şi să participe în mod activ la celelalte activităţi din cadrul orelor de seminar. 

 
      
   
            
 
     
   
 
 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

21.09.2020 
 
- 

Marius TELEA 

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

21.09.2020 
 
- 

 

Director de Departament 

 
Pr. lect. univ. dr. Dragoș ȘUȘMAN 

 


