
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2020-2021 

 
Anul de studiu: 2 / Semestrul: 1 

 
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 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 Masterat (2019-2021) 

1.6. Programul de studii/calificarea* Teologie Comparată  

* 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 Uniatismul: soluţia ecumenică medievală şi rănile 
conflictelor confesionale în Europa şi în lume  

2.2. Cod disciplină MTC 205 

2.3. Titularul activităţii de curs Albu V. Alin 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Albu V. Alin 

2.5. Anul de studiu 2 2.6. Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

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

Apr 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 5 

Examinări 12 

Alte activităţi ……. 7 

 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 5 

* 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 Videoproiector, lap-top, flipchart 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului --- 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C5. Cunoaşterea şi înțelegerea evoluției Bisericii Ortodoxe Române 

- dobândirea deprinderii de a analiza și interpreta datele referitoare la istoria Bisericii 
Ortodoxe Române şi la istoria naţională; 

- dezvoltarea unei atitudini critice, selective şi sistematice faţă de informaţia istorică; 
- înţelegerea genetică a faptului istoric, în geneza şi evoluţia acestuia; 
- surprinderea raţiunilor profunde, uneori chiar providenţiale, ale unor momente „cheie” 

din intervalul studiat; 



- identificarea celor mai importante evenimente şi personalităţi care au marcat evoluţia 
istorică a Transilvaniei în intervalul studiat; 

- facilitarea înţelegerii altor cursuri, în special din domeniul studiilor istorice, acolo unde se 
presupune interdisciplinaritatea. 

Competenţe transversale Aplicarea regulilor de cercetare a evenimentelor istorice, a unor atitudini responsabile faţă de 
domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Informarea obiectivă asupra trecutului Bisericii Ortodoxe Române, ca baza 
profesională adecvată 

7.2 Obiectivele specifice - să descrie conceptele, metodele şi domeniile de cercetare specifice 
teologiei istorice; 
- să identifice cele mai importante evenimente şi personalităţi care au 
marcat evoluţia istorică a BOR şi a culturii româneşti; 
- să evalueze corect și critic datele istorice şi să sesizeze dinamica 
evenimentelor; 
- să interpreteze realităţile istorice prin valorificarea cercetărilor 
fundamentale în domeniu (a bibliografiei de bază); 
- să aplice principiul interpretării corecte a fenomenului istoric prin raportare 
justă la modul lui de influenţă asupra prezentului 

 
8. Conţinuturi* 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

1. Dezbinarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania în 1698-1701 Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

O săpt. 

2. Mitropolia de la Alba Iulia şi catolicismul habsburgic la înc. 
sec. al XVIII-lea 

Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

O săpt. 

3. Biserica Greco-catolică din Transilvania până la Inochentie 
Micu 

Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

O săpt. 

4-5. Episcopul Inochentie Micu Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

Două săpt. 

6-7. Defecțiuni ale Greco-Catolicismului în sec. al XVIII-lea Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

Două săpt. 

8-9. Alba Iulia în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea: Ortodoxie și 
Greco-Catolicism 

Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

Două săpt. 

10-11. Bisericile Ortodoxă şi Greco-Catolică din Transilvania în a 
doua jumătate a sec. al XVIII-lea 

Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

Două săpt. 

12. Mişcarea naţională transilvăneană în sec. 18 Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

O săpt. 

13-14. Şcoala Ardeleană Prelegere, discuţii, cercetare pe documente, 
material didactic editat 

Două săpt. 
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8.2. Seminar-laborator   

1. Unirea cu Biserica Romei – prezentare generală a momentului 
1698-1701 

prezentare, aplicaţii, dezbateri, discuţii dirijate, 
grupuri de lucru, analize, studii de caz 

 

2. Istoriografia unirii religioase de la 1700 în perioada 
postdecembristă 

prezentare, aplicaţii, dezbateri, discuţii dirijate, 
grupuri de lucru, analize, studii de caz 

 

3. Protopopul Vasile de Alba Iulia şi cele două încercări de 
defectare a unirii de la 1707, 1711 

prezentare, aplicaţii, dezbateri, discuţii dirijate, 
grupuri de lucru, analize, studii de caz 

 

4. Drama episcopului Inochentie Micu sau românii între aspiraţiile 
naţionale şi politica europeană hegemonică şi confesionalizantă 
(vieneză şi papală) 

prezentare, aplicaţii, dezbateri, discuţii dirijate, 
grupuri de lucru, analize, studii de caz 

 

5. Politica religioasă a Vienei în Transilvania în secolul al XVIII-
lea 

prezentare, aplicaţii, dezbateri, discuţii dirijate, 
grupuri de lucru, analize, studii de caz 

 

6. Reacţii antiunioniste la jumătatea secolului al XVIII-lea în 
Transilvania 

prezentare, aplicaţii, dezbateri, discuţii dirijate, 
grupuri de lucru, analize, studii de caz 

 

7. Biserica Ortodoxă din Transilvania în perioada episcopilor 
sârbi 

prezentare, aplicaţii, dezbateri, discuţii dirijate, 
grupuri de lucru, analize, studii de caz 

 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Disciplina oferă atât metode specifice de cercetare istorică, de corelare a informațiilor și integrare a lor în procesul de înțelegere a 
evoluției comunităților românești din trecut până în prezent, cât și conținuturi, informații concrete despre trecutul Bisericii Ortodoxe 
Române și istoria națională, care să facă posibilă înțelegerea prezentului și a profilului / identității românești, ca premisă pentru o 
integrare europeană veritabilă și pentru o exprimare coerentă a propriilor specificități și valori. 

 
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 scrisă sau frontală/orală pe 
baza unui subiect extras de student 

100% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţă:  
- cunoaşte personalitățile și evenimentele importante ale Bisericii Ortodoxe Române 
- pentru nota 5 (cinci), studentul trebuie să cunoască elementele esențiale ale cursului, care sunt evidențiate în manual (bold , italic, 
underline). 

  
 
     

Data completării Titular de curs Titular de seminar 

20.09.2020 
Albu Viorel Alin 

 
Albu Viorel Alin 

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

21.09.2020 
  

Director de departament 

 



 

Pr.lect.univ.dr. Dragoș Șușman 


