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

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

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Parohie, misiune, pastoraţie
2.2 Titularul activităţilor de curs
Pr. lect. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Pr. lect. univ. dr. Cristian Sebastian Sonea
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul 7 2.6. Tipul de evaluare ES 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: ..................
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

1
14
ore
16
14
16
6
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Studiul Vechiului Testament, Studiul Noului Testament,
fundamentelor teologice şi exigenţelor misiunii creştine
4.2 de competenţe

Studiul

Cunoaşterea istoriei mântuirii şi a exigenţelor misiunii creştine

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 predării şi susţinerii lucrării de seminar 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 elaborare şi expunere a unei
lucrări ştiinţifice (studierea temei pe baza bibliografiei indicare şi expunerea
cu respectarea metodologiei citării).
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Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Să cunoască terminologia de specialitate utilizată în teologia misionară;
 Să demonstreze capacitatea de folosire adecvată a noţiunilor de teologia misionară;
 Să îşi formeze capacitatea de transmitere a mărturiei creştine la nivel parohial;
 Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a argumentelor în mărturia creştină;
 Să dobândească deprinderea de a utiliza instrumentele de diagnoza parohială în vederea
unei mărturii creştine eficiente;
 Să identifice şi să aleagă metodele optime de predare şi implementare a mărturiei creştine.

Competenţe
transversale





Să demonstreze preocuparea pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin
asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi: documentarea, elaborarea unor
sinteze bibliografice adecvate, eventual a unor referate şi articole de specialitate;
Să participe la proiecte, având caracter ştiinţific şi să demonstreze capacitatea de a
identifica oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.

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








Cunoaşterea exigenţelor mărturiei creştine la nivel parohial în
contextul lumii contemporane.
Să înţeleagă bazele revelaţionale şi particularităţile mărturiei creştine
într-un context etnic şi confesional eterogen;
Să înţeleagă specificul misiunii creştine exprimat în exigenţele
mărturiei ortodoxe la nivel parohial;
Să înţeleagă importanţa mărturiei ortodoxe autentice în orizontul
cultural al lumii contemporane;
Să înţeleagă conceptele sociale şi culturale care contrazic învăţătura
ortodoxă despre mărturia creştină;
Să dezvolte abilităţile argumentative ale studenţilor în sensul
obiectivelor precizate anterior.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Parohia astăzi şi raţiunea existenţei ei ca o
comunitatea mărturisitoare
a. Comunitatea mărturisitoare în contextul
lumii secularizate şi globalizate
Biserica universală – Parohia – Biserica locală
De la episcopocentrismul Bisericii locale la
episcopocentrismul comunităţii parohiale
a. Relaţia dintre unitatea euharistică a parohiei şi
unitatea euharistică episcopală în perioada
dinainte de apariţia parohiei
Structura comunităţii parohiale
a. Clericii şi laicii – poporul mărturisitor al lui
Dumnezeu
b. Sfânta Liturghie – izvorul şi scopul oricărei
acţiuni misionare
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Metode de predare
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

Observaţii
1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

1 prelegere

Parohia – spaţiu de tămăduire duhovnicească şi
desăvârşire creştină
a. Păcatul ca boală duhovnicească
b. Tămăduirea duhovnicească

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

Necesitatea unui părinte duhovnicesc în lucrarea
de tămăduire duhovnicească

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

Parohia – spaţiu de dobândire a desăvârşirii
creştine
a. Îndumnezeirea – scopul vieţii creştinului în
comunitatea parohială
b. Dobândirea desăvârşirii creştine în cadrul
comunităţii parohiale
Parohia ca modelul creştin de comunitate-societate
a. Necesitatea unui părinte duhovnicesc în
lucrarea de dobândire a desăvârşirii creştine
Misiunea de îmbogăţire şi revitalizare a vieţii
duhovniceşti în comunitatea parohială
a. Responsabilitatea preotului pentru problemele
şi nevoile comunităţii parohiale
1. Organizarea vieţii parohiale
2. Necesitatea catehizării şi a studiului biblic
3. Grija pentru suferinzi
Misiunea de îmbogăţire şi revitalizare a vieţii
duhovniceşti în comunitatea parohială
a. Responsabilitatea preotului pentru problemele
şi nevoile comunităţii parohiale
1. Cazuri speciale
2. Parohia şi tinerii
Preotul paroh şi problematica slujirii lui
a. Taina paternităţii duhovniceşti
b. Duhovnicul mărturisitor

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

Preotul paroh şi problematica slujirii lui
a. Arsenalul preotului mărturisitor
b. În jurul problemelor Tainei Mărturisirii

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere
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Bibliografie:
1. Arhiepiscop Andrei Andreicuţ, Spovedanie şi comuniune, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia. 2001.
2. Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastoraţie. Coordonate pentru o strategie misionară, Ed. Renaşterea,
Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 2006.
3. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989.
4. Ioan Ică jr., Germano Marani, Gândirea socială a Bisericii, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.
5. Idem, „Provocarea globalizării: mutaţia umanului”, în vol. Biserică şi multiculturalitate în Europa
sfârşitului de mileniu, PUC, 2001.
6. Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Sofia, Bucureşti, 2001.
7. Gheorghios Metallinos, Parohia - Hristos în mijlocul nostru, trad. pr.prof Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu,
2004.
8. Constantin
Necula,
Catehizarea
adulţilor
–
necesitate
pastorală,
http://revistateologica.ro/_old/blog.php?id=274
9. Cristian Sonea, Omul, chip al lui Hristos. Trimiterea şi responsabilitatea lui în lume, teză de
doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2010.
10. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica
pastorală, trad. Paul Brusanowski, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001.
11. Kalistos Ware, Rolul părintelui duhovnicesc, http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/rolulpărintelui-duhovnicesc-68450.html
12. Ioannis Zizioulas, Euharistie – Episcop – Biserică, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009.
8.2 Seminar / laborator
Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine. Mărturiile
Tradiţiei şi ale teologiei contemporane

Metode de predare
expozitivă, discuţie
colectivă, fişă de
lucru
Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă,
expozitivă, discuţie
în concepţia părintelui Dumitru Stăniloae
colectivă, fişă de
lucru
Boala şi tămăduirea sufletului în Tradiţia ortodoxă
expozitivă, discuţie
după Hierotheos Vlachos
colectivă, fişă de
lucru
Rolul terapeutic al părintelui duhovnicesc, după Jean expozitivă, discuţie
Claude Larchet
colectivă, fişă de
lucru
Viaţa ca dar de la Dumnezeu în viziunea lui John expozitivă, discuţie
Breck
colectivă, fişă de
lucru
Omul fără rădăcini în teologia părintelui Dumitru expozitivă, discuţie
Popescu
colectivă, fişă de
lucru
Preotul în Biserică, în lume, acasă în viziunea
expozitivă, discuţie
Mitropolitului Antonie Plămădeală
colectivă, fişă de
lucru
Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, în
expozitivă, discuţie
viziunea Mitropolitului Antonie Plămădeală
colectivă, fişă de
lucru
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Observaţii
2 seminarii

2 seminarii

1 seminar

1 seminar

2 seminarii

2 seminar

1 seminarii

1 seminari

Bibliografie:
1. John Breck, Darul sacru al vieţii, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2001.
2. Jean-Claude
Larchet
Rolul
terapeutic
al
părintelui
duhovnicesc,
http://www.crestinortodox.ro/morala/rolul-terapeutic-părintelui-duhovnicesc-70879.html
3. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001.
4. Teodor M. Popescu, Biserica şi cultura, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.
5. Mitropolit Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996.
6. Idem, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Sibiu, 1983.
7. Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse - mărturiile Tradiţiei, Ed.
Deisis, Sibiu, 2006.
8. Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi
practica pastorală, trad. Paul Brusanowski, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001.

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
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

- Cunoaşterea exigenţelor
Examen scris, condiţionat
mărturiei creştine la nivel
de predarea şi susţinerea
parohial, însuşirea şi
lucrărilor de seminar.
utilizarea registrului
terminologic şi conceptual
propriu disciplinei;
- Asimilarea informaţiilor
fundamentale referitoare la
mărturia creştină la nivel
parohial;
- Capacitatea de
relaţionare a informaţiilor
cu cele din cadrul
celorlalte discipline
teologice în perspectiva
punerii în practică a
exigenţelor mărturiei
creştine.
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10.3 Pondere din
nota finală
80%

10.5 Seminar/laborator

- Înţelegerea şi însuşirea
Elaborarea şi susţinerea
20%
problematicii arătate la
unei lucrări de seminar
curs şi seminar;
repartizate de titularul
- Capacitatea de a integra
activităţilor de seminar, la
într-un discurs propriu a
data stabilită, din cursul
informaţiilor şi
semestrului şi predarea
conceptelor asimilate;
acesteia în seminarul din
- Flexibilitatea în
penultima săptămână de
elaborarea lucrărilor/
activitate didactică.
eseurilor tematice propuse,
care reflectă o bună
cunoaştere a informaţiilor,
precum şi capacitatea de
modificare a lor în varii
moduri
10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea generală a noţiuni de teologie, a particularităţilor şi sarcinilor acesteia, a noţiunii de Revelaţie
şi a modurilor acesteia,a căilor de transmitere a Revelaţiei, a raportului dintre Revelaţie, dogmă şi teologie, a
învăţăturii creştine despre Dumnezeu-Sfânta Treime şi a însuşirilor lui Dumnezeu, a raportului dintre fiinţa
şi însuşirile lui Dumnezeu, a învăţăturii creştine despre crearea lumii şi a antropologiei creştine;crearea,
constituţia şi menirea omului, starea primordială, căderea şi urmările acesteia,a providenţei divine.

Data completării
7 septembrie 2013

Semnătura titularului de curs
...............................

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

Semnătura titularului de seminar
...................................

Semnătura directorului de departament
…............................
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