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 Cluj-Napoca
de Teologie Ortodoxă
de Teologie Ortodoxă
Teologie
Licenţă
Teologie Pastorală

2. Date despre disciplină
Pastorală: Preotul – păstor de suflete în societatea contemporană
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Arhim. Conf. univ. dr. Teofil Cristian Tia
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Arhim. Conf. univ. dr. Teofil Cristian Tia
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul 8 2.6. Tipul de evaluare C. 2.7 Regimul disciplinei Obl.
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs
12 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
3.7 Total ore studiu individual
51
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

1
12
ore
14
13
14
4
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Promovarea disciplinei „Parohia Ortodoxă – astăzi. Metode pastorale
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului



5.2 De desfăşurare a seminarului/laboratorului



Sală dotată cu videoproiector, sistem de sonorizare
pentru audiţii şi laptop
Sală dotată cu videoproiector, sistem de sonorizare
pentru audiţii şi laptop
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6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale









Competenţe
transversale





„Ajustarea” propriei personalităţi interioare la „modelul” Hristos;
Forţa de a creiona şi impune în spaţiul public a unei viziuni sănătoase, dinamice şi coerente despre
Dumnezeu, lume şi mecanismele societăţii postmoderne;
Competenţa consilierii psiho-duhovniceşti a oamenilor aflaţi în criză psiho-sufletească sau în derută
existenţială;
Capacitatea de a aplica metodele de terapie şi de corecţie pastorală a disfuncţionalităţilor prezente în
comunităţile parohiale contemporane;
Puterea de a se adapta continuu, într-o manieră „profesionistă”, la mutaţiile fundamentale survenite în
lumea contemporană (în raport cu societatea tradiţională);
Potenţialul de a călăuzi reconfortant şi de a consilia minimal diferitele categorii de vârstă (şi profesionale)
din aria proprie de responsabilitate, care vor apela la ajutorul preotului;
Deprinderea „tehnicii” generale a consilierii, cu perspectiva amplă a aptitudinilor concrete spre activarea
psihoterapiei pastorale;

Capacitatea „de”/şi deschiderea „spre” formare continuă în plan intelectual, duhovnicesc şi
psihologic;
Formarea capacităţilor şi a atitudinilor de investigare a realităţilor pastorale concrete ale lumii de
astăzi;
Formarea unei atitudini epistemice deschise şi inovatoare în universul pastoral-duhovnicesc.

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



7.2 Obiectivele specifice







Să-i conştientizeze pe viitorii preoţi de profilul ideal al preotului din subconştientul
colectiv; de asemenea, să-i formeze ca lideri ai unor viitoare comunităţi pastorale,
să-i modeleze din punct de vedere psiho-pastoral pe viitorii preoţi, să consolideze
identitatea lor de „profesionişti” ai credinţei, să fortifice vocaţia lor pastorală.
Să ştie întotdeauna identifica cuvintele „cheie”, formulele „cheie” şi stările
emoţionale de referinţă din subconştientul propriu;
Să intuiasă „invitaţiile la jertfă/dăruire de sine” pe care viaţa parohială la face şi să
cunoască elementele fundamentale ale teologiei sacrificiului;
Să cunoască modurile de „construcţie” a unei solide „culturi a inimii”, evitând
riscurile unei intervenţii pastorale diletante: tendinţa de a-i domina pe ceilalţi, setea
de a dobândi recunoaştere publică şi apreciere, dorinţa subtilă de a conduce; ispita
de a se impune nemotivat şi fără discernământ;
Să determine mecanismele de fortificare a dorinţei oamenilor de a-şi schimba în
bine viaţa, de a adera la autenticele valori, de a-şi remodela destinul în funcţie de
principiile constructive şi terapeutice ale creştinismului;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
8.1.1. Maturitatea duhovniceasc. Prihograma unui ideal.
Formarea duhovnicească deplină la preotul paroh;
8.1.2. Diagnostic duhovnicesc al erei postmoderne. Profilul ideal
al preotului din subconştientul colectiv. Era postmodernă, o eră
a vulnerabilităţii credinţei?
8.1.3. Tehnică psihologică şi trăire duhovnicească în demersul
pastoral;
8.1.4. Psihoterapia duhovnicească ortodoxă. Călătorie
duhovnicească prin subconştientul clerical;
8.1.5. Metodologia colocviului pastoral inspirată din metoda lui
Karl Rogers;
8.1.6. Dinamica psihologică a dialogului pastoral.
Responsabilitatea consiliatoare a preotului paroh;
8.1.7. Viziunea despre preot în istoria culturii. Antropologie
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Metode de predare







Strategii didactice
interactive;
recursul la
materialul didactic
în format Power
Point;
audiţii, dezbateri;
prelegeri cu foarte
diminuat statut
monologic;
expunere
interactivă de
poziţii;

Observaţii






DVD-ul cu expuneri Power
Point: Viaţa
duhovnicească şi
confuziile psihoemoţionale. Repere pe
traseul sfinţirii destinului,
cuprinzând imagini cu
„texte esenţializate”, Alba
Iulia, 2011;
Folosirea
videoproiectorului şi a
sistemului de sonorizare;
Aplicarea unor



pastorală;
8.1.8. Vocaţia europeană a Ortodoxiei Române. Ortodoxia –
şansa Europei? Saturaţie raţionalistă şi apetit de mistică în
Occidentul de astăzi;
8.1.9. Descreştinarea: o apocalipsă a culturii. „Manevrarea”
portretului negativ al preotului prin mass-media.
8.1.10. Scleroza Modernităţii. Profilul identitar al preotului în
Evul Mediu, în Modernitate şi în Post-Modernitate.
8.1.11. Homo Oeconomicus şi criza sensului vieţii. „Foamea de
bani” din cultura contemporană.
8.1.12. Contramisiunea preotului prin incultură.

dialog;

chestionare de stimulare a
interesului studenţilor
pentru temele dezbătute;

Bibliografie:













NECULA, Pr. Prof. Dr. Nicolae D., Cultura preotului – condiţie esenţială a succesului pastoral în vremea noastră, în
„Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă «Patriarhul Justinian» a Universităţii din Bucureşti – 2002”, Bucureşti, p. 311324;
PLĂMĂDEALĂ, Mitropolit Dr. Antonie, Preotul în biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996;
TIA, pr. conf. dr. Teofil, Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Exigenţele psihoterapiei pastorale”, Edit. „Reîntregirea”
(Colecţia „Academica”) Alba-Iulia, 2006;
Idem, Noţiuni elementare de psihologie pastorală sanitară; pastoraţia bolnavilor terminali, Edit. „Reîntregirea” (Colecţia
„Academica”) Alba-Iulia, 2006;
Idem, Metodologia colocviului pastoral (inspirată din metoda lui Karl Rogers), Edit. „Reîntregirea” (Colecţia
„Academica”) Alba-Iulia, 2006;
Idem, Tehnică psihologică şi trăire duhovnicească în demersul pastoral, Edit. „Reîntregirea” (Colecţia „Academica”)
Alba-Iulia, 2006;
Idem, Caracterologie. Curs pastoral de cuvioşie, onestitate si bun simţ, Edit. „Reîntregirea” (Colecţia „Academica”) AlbaIulia, 2006;
Idem, Psihologia vârstei a III-a. Pastorala pensionarilor, Edit. „Reîntregirea” (Colecţia „Academica”) Alba-Iulia, 2006;
Idem, Elemente de psihoterapie pastorală. Călătorie duhovnicească prin subconştientul clerical, Edit. „Reîntregirea”
(Colecţia „Academica”) Alba-Iulia, 2006;
Să fotografiem împreună postmodernitatea. Anatomia lumii de mâine, Edit. „Reîntregirea” (Colecţia „Academica”) AlbaIulia, 2006;
Idem, Contra-misiunea preotului prin incultură, Edit. „Reîntregirea” (Colecţia „Academica”) Alba-Iulia, 2006;

8.2 Seminar / laborator
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Metode de predare

Universul axiologic al tinerilor de astăzi. Dominaţia
relativismului moral în societăţile bunăstării materiale
„instalate” confortabil în istorie;
Sensul existenţei concrete cotidiene. Concepte deprimante
din punct de vedere pastoral: ateism practic, raţionalism
exacerbat, materialism hedonist. Psihoterapie pastorală;
Bipolaritatea creştinismului, fundamentat atât pe Cruce, cât şi
pe Înviere. Viziunea antropologică eronată a iluminismului şi
corecţia pastorală restantă;
Rolul predominant al mass-mediei în demersul educativformativ contemporan. „Şcolile paralele”, „individul
antenelor” şi dezrădăcinarea postmodernă; Fractura
cultură/religie şi economie/tehnologie;
Pedagogia, pastorala şi educaţia interculturale – urgenţă a
timpurilor noastre; credinţa reactivă şi credinţa prospectivă;
Criza conştiinţei de apartenenţă eclesială. Confruntarea
constructivă din sânul comunităţilor religioase maturizate sub
aspect duhovnicesc; mutaţii de conduită vizibile şi verificabile
la omul întors la Dumnezeu;
Noi instrumente de convertire şi edificare permanentă a
comunităţii eclesiale;

Bibliografie


Observaţii

Teme





dezbateri;
audiţii;
prezentări Power
Point cu imagini.

Arhim. Teofil Tia, Viaţa duhovnicească şi confuziile psiho-emoţionale. Repere pe traseul sfinţirii destinului, Alba Iulia,
Edit. Reîntregirea, 2011, Ediţia a VII-a (978-606-509-185-6). 1300 p., DVD exclusiv în format digital: Power Point cu
imagini relevante şi texte esenţializate;
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Idem, Reînnoire profetică şi fidelitate faţă de Tradiţie: exigenţe pastorale ale epocii post-iluministe, Alba Iulia, Edit.
Reîntregirea, 2011, Ediţia a VII-a (ISBN 978-606-509-180-1), 1300 p., DVD exclusiv în format digital: Power Point cu
imagini relevante şi texte esenţializate;
Idem, Noţiunea de „sărăcie” în cultura postmodernă. Pentru o pastorală a săracilor erei post-industriale, Edit.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2009(8)(7), 28 p.
TIA, Pr. conf. dr. Teofil, Elemente de Pastorală Misionară pentru o societate post-ideologică, Edit. Reîntregirea, Alba
Iulia, 2003.
Idem, Reîncreştinarea Europei? Exegeza religiei în misiologia şi pastorala occidentală contemporană, Edit. Reîntregirea,
Alba Iulia, 2001;
Idem, Fertilizarea creştină a culturii, Edit. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003;
Idem, Pastorala misionară într-o Europă descreştinată. Exigenţe şi priorităţi, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 28 p.
Idem, Pedagogia pastorală şi criza valorilor, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009(8)(7), 28 p.
Idem, Strategii de comunicare a credinţei. Cateheza în universul cultural al adulţilor de astăzi, Edit. Reîntregirea, Alba
Iulia, 2009(8)(7), 28 p.
Idem, Pastoraţia tinerilor în era postmodernă. Tendinţele socio-culturale ale lumii contemporane, Edit. Reîntregirea,
Alba Iulia, 2009(8)(7), 28 p.
„Dezvăluiri ale lucrurilor ascunse de le întemeierea lumii” (Matei 13,35). Condiţia umană între violenţă, sacrificiu şi
crimă. Retrospectivă pastoral-istorică. Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009(8)(7), 28 p.
Enciclopedia di pastorale. Fondamenti (a cura di Bruno Seveso e Luciano Pacomio), Edizioni Piemme, Casale
Monferrato, 2000, 700 p.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Chestionarele se aplică de către studenţi în parohiile de origine, pentru a conştientiza fiecare „fractura” dintre
real şi ideal şi urgeneţele existente;
Centrul Eparhial angajator îşi face constant cunoscute exigenţele, prin intermediul şi graţie cooptării cadrelor
didactice la examenele pentru ocupare a posturilor vacante de „parohi”;

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Exprimarea cursivă, coerentă,
fluidă, elegantă, rafinată;
Scrierea corectă, fără greşeli
gramaticale, lizibilă;

10.2 Metode de evaluare
(O.) Examinare orală

10.3 Pondere din nota finală

(S.) Examinare scrisă şi
chestionar

60%

Inteligenţă în aplicarea
(P.) Practică: aplicaţii; referat
practică a celor învăţate;
Virtuozitate şi maiestuozitate în gândire,
Conversaţia,
vehicularea cu lejeritate a termenilor
expunerea orală
tehnici, argumente concrete ale
potenţialului de a abstractiza etc.

25%

15%

10.6 Standard minim de performanţă
 Cunoaşterea teoretică a jumătate din materialul predat şi analizat la cursuri şi existent în broşurile predate
studenţilor asigură studentului nota 5 (cinci).
Data completării
Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

1 Oct. 2013
Data avizării în departament
1 Oct. 2013

Semnătura Directorului de Departament
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