FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Teologie Ortodoxă
Teologie
Licenţă
Teologie Ortodoxă Pastorală

Retorica Amvonului

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul

Prof. Dr. Vasile Gordon
Prof. Dr. Vasile Gordon
I
2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Cerc de Omiletică
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

1
14
ore
14
10
5
2
1
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe


5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Frecventarea cursului în proporţie de 70%
 Studenţii se vor prezenta la cursuri şi seminarii cu telefoanele mobile
închise
 Termenul susţinerii predicii la seminarii este stabilit de titular de
comun acord cu studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe
motive obiectiv întemeiate. Nu sunt acceptate lucrările care nu sunt
elaborate în conformitate cu exigenţele şi metodologia de redactare şi

prezentare a predicii.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Raportul Omileticii cu celelalte discipline teologice şi complementaritatea ei specială cu Catehetica;
• Studierea generală a principalelor repere din istoria predicii;
• Studierea specială a principalelor repere din istoria predicii la români;
• Analizarea strategiei omiletice de redactare şi prezentare a predicii.
• Studierea elementelor de omiletică practică: planul predicii şi exemplificări, pentru fiecare gen în parte.



Reguli de muncă eficientă, atitudini responsabile faţă de domeniul teologie, pentru valorificarea
creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

• Formarea deprinderilor necesare misiunii de predicator
• Evidenţierea importanţei disciplinei Omileticii în contextul celorlalte discipline
teologice, pentru informarea şi formarea studenţilor în vederea misiunii
învăţătoreşti;
• Însuşirea cunoştinţelor şi strategiilor pentru a predica în conformitate cu idealul
educaţional creştin ortodox;
• Cultivarea calităţilor intelectuale, morale şi fizice necesare unui bun predicator;
• O bună orientare a studenţilor în bibliografia omiletică, cu prioritate din spaţiul
Teologiei, dar şi din cel laic (pedagogie, psihologie, literatură etc.).

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Propovăduirea cuvântului - dimensiune esenţială a slujirii
preoţeşti. Noţiuni introductive în disciplina Omileticii

Prelegere, discuţii

2 ore

2. Predica ortodoxă: obiective, metode, scop, orientare
bibliografică

Prelegere, discuţii

2 ore

3. Predica în Vechiul Testament

Prelegere, discuţii

2 ore

4. Predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Prelegere, discuţii

2 ore

5. Predica Sfinţilor Apostoli

Prelegere, discuţii

2 ore

6. Întâlnirea predicii creştine cu retorica greco-romană

Prelegere, discuţii

2 ore

7. Predica în perioada patristică

Prelegere, discuţii

2 ore

8. Predica în perioada post-patristică

Prelegere, discuţii

2 ore

9. Predica în perioada modernă şi contemporană

Prelegere, discuţii

2 ore

10. Predica în Biserica Ortodoxă Română până în sec. XX
(partea I)

Prelegere, discuţii

2 ore

11. Predica în Biserica Ortodoxă Română până în sec. XX
(partea a II-a)

Prelegere, discuţii

2 ore

12. Predica în Biserica Ortodoxă Română în sec. XX
(partea I /1900-1948);

Prelegere, discuţii

2 ore

13. Predica în Biserica Ortodoxă Română în sec. XX
(partea a II-a/1948-1989)

Prelegere, discuţii

2 ore

14. Predica în Biserica Ortodoxă Română în sec. XX
(partea a III-a/după 1989)

Prelegere, discuţii

2 ore

Bibliografie
SUPORT CURS: Pr. Prof. Vasile Gordon, Introducere în Omiletică, Edit. Univ. Bucureşti, 2001 (Biblioteca Facultăţii); Site-ul:
ebooks.unibuc.ro/Teologie/omiletica/index.htm;
Anexă curs: Pr. Prof. V. Gordon, Mergând învăţaţi…Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste an,
EIBMBOR, Bucureşti, 2006 (Bibliotecă);
ORIENTARE BIBLIOGRAFICĂ GENERALĂ: Pr. Prof. V. Gordon (coordonator), Bibliografie catehetică, metodică şi
omiletică (PDF, 33 pagini; Biblioteca Facultăţii; Site-ul Facultăţii: Materiale pentru studenţi – Practice – Pr. Prof. V. Gordon –
Bibliografie…)

8.2 Seminar / laborator
1. Predica în Vechiul Testament

2. Mântuitorul Hristos - Învăţătorul Desăvârşit

3. Parabolele Mântuitorului – o analitică a receptivităţii

4. Predica în veacul de aur al Bisericii – reprezentanţi de
seamă

Metode de predare
Prezentare + metode
interactive, discuţii +
întrebări şi răspunsuri
cu studenţii pe tema
cursului
Prezentare + metode
interactive, discuţii +
întrebări şi răspunsuri
cu studenţii pe tema
cursului
Prezentare + metode
interactive, discuţii +
întrebări şi răspunsuri
cu studenţii pe tema
cursului
Prezentare + metode
interactive, discuţii +
întrebări şi răspunsuri
cu studenţii pe tema
cursului

Observaţii
1 seminar

1 seminar

2 seminarii

3 seminarii

5. Repere bibliografice reprezentative ale Omileticii
româneşti în secolul al XVIII- lea

6. Repere bibliografice reprezentative ale Omileticii
româneşti în secolul al XIX- lea

7. Repere bibliografice reprezentative ale Omileticii
româneşti în secolul al XX- lea

Prezentare + metode
interactive, discuţii +
întrebări şi răspunsuri
cu studenţii pe tema
cursului
Prezentare + metode
interactive, discuţii +
întrebări şi răspunsuri
cu studenţii pe tema
cursului
Prezentare + metode
interactive, discuţii +
întrebări şi răspunsuri
cu studenţii pe tema
cursului

2 seminarii

2 seminarii

3 seminarii

Bibliografie
Predicile părinţilor şi scriitorilor bisericeşti:
Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvinte la praznice împărăteşti, Bucureşti, 1942
Idem, Omilii la Facere (I), Bucureşti, 1987 (vol. 21 din P.S.B.)
Idem, Omilii la Facere (II), Bucureşti, 1989, (vol. 22 din P.S.B.)
Idem, Omilii la Matei, Bucureşti, 1994, (vol. 23 din P.S.B.)
Sf. Macarie Egipteanul, Omilii duhovniceşti, vol. 34 din P.S.B., Bucureşti, 1992
Sf. Chiril al Alexandriei, Comentar la Sf. Evanghelie după Luca, Oradea, 1998
Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaimeron, Omilii la Psalmi, Omilii şi cuvântări, Bucureşti, 1996
Manuale, cărţi şi studii:
Belu, pr. prof. dr. Dumitru , Curs de Omiletică, ms. dactil., f.a., 405 p
Chilea, pr. prof. dr. Sebastian, Consideraţii omiletice actuale, în ,,O.”, Anul XIX (1967), nr. 1
Idem, Predica de succes, în ,,M.O.”, Anul XVIII (1954), nr. 1-3, p. 38
Cristescu, pr. prof. dr. Grigorie, Predică pentru vremea ta!, în ,,G.B.”, Anul XI (1950), nr. 9-10.
Idem, Omilie “mare” şi “ omilie mică” sau omilie “ tematică” şi omilie ”exegetică”?, în ,,M.M.S.”, Anul XXXIV (1958), nr. 1-2
Dura, pr. asist. Nicolae, Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi omiletică a preotului, în „M.B.”, Anul XXXIII (1983), nr. 3-4
Galeriu, pr. prof. dr. Constantin, Preoţia ca slujire a cuvântului, în ,,O. ”, Anul XXXI (1979), nr. 2
Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Predica ocazională, (Pareneza), E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2001
Idem, Introducere în Omiletică, Bucureşti, 2001
Idem, Mergând, învăţaţi…, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2006
Idem, Predica, parte integrantă a cultului divin, în ,,G.B. ”, Anul L (1992 ), nr. 3-4
Idem, Poeta nascitur, orator fit. Vocaţia omiletică a Mitropolitului Antonie Plămădeală, în ,,S.T.”, Anul I (2005), nr. 4
Idem, Biserica şi Scoala. Analize omiletice, catehetice şi pastorale, Bucureşti, 2003
Idem, Factori ai reuşitei predicii: noţiuni de limbaj, stil, gestică, material ilustrativ etc., în ,,S.T.”3-4/1998
Idem, Bibliografie omiletică
Mitrofanovici, prot. dr. Vasile, Omiletica Bisericii dreptcredincioase răsăritene, Cernăuţi, 1875
Popescu, pr.Victor N., Predica în cultul creştin, în ,,B.O.R.” 4-6/1944
Toader, lect. dr. Ioan, Metode noi în practica omiletică, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1997
Idem, Retorica amvonului, Cluj, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinuturile unităţilor de învăţare au fost elaborate în urma consultării specialiştilor pe disciplină din
facultăţile de profil, pe baza Programei analitice aprobate la nivelul Patriarhiei Române. În egală
măsură, au fost luate în calcul aşteptările principalilor angajatori ai absolvenţilor acestei specializări:
structurile eclesiale, structurile de asistenţă socială, structurile din domeniul educaţional.

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

Examen scris

50%

-

-

-

Verificare pe parcurs

Test de evaluare

30%

- Activitate la seminar

-

20%

10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoştinţe minime pentru nota 5: tratarea cel puţin a unui subiect de examen, indicarea unei minime
bibliografii şi răspunsul corect la o întrebare suplimentară

Data completării
14.09.2013

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Pr.prof.univ.dr. Vasile GORDON

Pr.prof.univ.dr. Vasile GORDON

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
Pr.prof.univ.dr. Ştefan ILOAIE

