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
Teologie Ortodoxă
Teologie Ortodoxă
Teologie
Licenţă
Teologie Ortodoxă Didactică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Probleme fundamentale de Istoria Bisericii Ortodoxe Române
2.2 Titularul activităţilor de curs
Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Pr. Asist. Drd. Cosmin Cosmuţa
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 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
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3
2
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
18
15
15
2
8

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 desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele
mobile închise.
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord
cu studenții. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv
întemeiate.
Pentru predarea cu întârziere a eseurilor sau a lucrărilor de
seminar/laborator, acestea vor fi depunctate cu 0.5 pct./zi de întârziere.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază cu care operează cercetarea istorică în general
şi cea a istoriei bisericeşti în special;


Dezvoltarea unei atitudini ştiinţifice critice în evaluarea evenimentelor istorice;



Aplicarea învăţămintelor desprinse din evenimentele istorice la situaţia de astăzi, în scopul
evitării greşelilor trecutului;



Stimularea cercetărilor personale în vederea aprofundării diferitelor teme abordate;



Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin
asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;



Să accepte implicarea în activităţi de cercetare care ar presupune finalizarea prin întocmirea
de referate şi articole de specialitate;

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






Să familiarizeze studenţii cu principalele evenimente şi personalităţi
din Istoria Bisericii Ortodoxe Române;
Să surprindă corect specificul evoluţiei istorice a Bisericii Ortodoxe
Române în cadrul societăţii româneşti;
Să înţeleagă contextul în care au apărut şi s-au desfăşurat/dezvoltat
evenimentele/personalităţile prezentate în curs;
Să dezvolte abilităţile argumentative ale studenţilor;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Începuturile vieţii creştine în Dacia
2. Mărturii lingvistice despre originea şi vechimea
creştinismului la români
3. Martiri creştini în ţinuturile dunărene la începutul
sec. al IV-lea
4. Mărturii arheologice despre răspândirea
creştinismului în nordul Dunării, sec. III-VI
5. Eparhia Tomisului până la sfârşitul sec. al VI-lea
6. Mitropolia Transilvaniei și Episcopia Vadului în
sec. XV-XVI
7. Mitropolitul Andrei Șaguna
8. Biserica Ortodoxă din România în timpul lui
Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)
9. Recunoașterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române (1885)
10. Înființarea Patriarhiei Române (1925)

Metode de predare
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere

Observaţii

11. Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române (1948)
prelegere
12. Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române
prelegere
(partea I)
13. Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române
prelegere
(partea a II-a)
14. Configurația canonică și administrativă a Bisericii prelegere
Ortodoxe Române. Diaspora Ortodoxă românească
Bibliografie selectivă
-Bărbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins Keith, Papacostea Şerban, Teodor Pompiliu, Istoria
Românilor, Bucureşti, 1998.
-Coman Ioan G., Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, 1979.
-Gudea Nicolae, Ghiurco Ion, Din istoria creştinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea, 1988.
-Moraru Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Națiune. Cultură, vol. III,
tom I, București, 2006.
-Patriarhie, Autocefalie, Slujire Sfântă, Bucureşti, 1995.
-Păcurariu Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Iaşi, ed. a III-a, 2004.
-Păcurariu Mircea, Începuturile Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, Bucureşti, 1980.
-Pop Ioan Aurel şi colaboratorii, Istoria Transilvaniei, vol. I (până în 1541), Cluj-Napoca, 2003
-Popescu Emilian, Inscripţiile greceşti şi latine din sec. IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, 1976.
-Rămureanu Ioan, Rolul elementului românesc în creştinarea ungurilor, în rev. „Biserica Ortodoxă
Română”, XCVIII (1980), nr. 1-2, p. 173-196.
-Rămureanu Ioan, Actele martirice. Studiu introductiv, traducere, note şi comentarii…, Bucureşti, 1982.
-Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987.
-Theodorescu Răzvan, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (sec. X-XIV),
Bucureşti, 1974.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
Pătrunderea şi răspândirea creştinismului în Dacia
Întocmirea şi
2 seminarii
prezentarea de lucrări 2 seminarii
Organizarea bisericească în primele secole creştine
de seminar cu
Informaţii despre viaţa creştină în fosta Dacie în a
2 seminarii
doua jumătate a mileniului I şi la începutul mileniului subiecte legate de
temele predate la curs
al II-lea
Organizarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania în
2 seminarii
secolele XV-XVI
Importanța păstoririi Mitropolitului Andrei Șaguna
2 seminarii
Schimbări aduse de reformele lui Alexandru Ioan
2 seminarii
Cuza în viața Bisericii Ortodoxe din România
Autocefalie și Patriarhie în Biserica Ortodoxă Română
2 seminarii
Bibliografie selectivă
-Bărbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins Keith, Papacostea Şerban, Teodor Pompiliu, Istoria
Românilor, Bucureşti, 1998.
-Coman Ioan G., Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, 1979.
-Moraru Alexandru, Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, ClujNapoca, 2001.
- Moraru Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Națiune. Cultură, vol. III,
tom I, București, 2006.
-Păcurariu Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Iaşi, ed. a III-a, 2005, vol. II, Iași2006 și vol.
III, Iași, 2008.
-Popescu Emilian, Inscripţiile greceşti şi latine din sec. IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, 1976.
-Rămureanu Ioan, Rolul elementului românesc în creştinarea ungurilor, în rev. Biserica Ortodoxă Română,
XCVIII (1980), nr. 1-2, p. 173-196.
-Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987.
-Theodorescu Răzvan, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (sec. X-XIV),
Bucureşti, 1974.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 În vederea stabilirii conţinuturilor cursurilor şi a alegerii metodelor de predare/învăţare, titularii
disciplinei au ţinut seama de faptul că potenţialii angajatori din domeniu au nevoie de absolvenţi cu o
bună pregătire practică şi teoretică.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Cunoaşterea sistemului şi
Examen oral. Accesul la
a metodelor de lucru
examen este condiţionat de
specifice Istoriei
participare la examinarea
bisericeşti;
parţială ţinută în decursul
semestrului şi de
Înţelegerea desfăşurării
concomitente a proceselor prezentarea unui referat în
cadrul seminarului.
de încreştinare şi de
etnogeneză a românilor;
mărturii ale vechimii
creştinismului românesc
Cunoaşterea etapelor de
organizare bisericească la
noi, de la primele
Episcopii la întemeierea
Mitropoliilor, la obținerea
Autocefaliei și ridicarea la
rangul de Patriarhie;
10.5 Seminar/laborator
Însuşirea şi înţelegerea
Prezentarea lucrării de
problematicii tratate la
seminar.
curs şi seminar;
Tema se stabileşte de către
Capacitatea de a întocmi şi cadrul didactic titular de
seminar, de comun acord cu
prezenta o lucrare de
fiecare student.
seminar, cu un subiect
legat de tematica abordată Participarea activă la
la curs. Se vor urmări două analizarea lucrărilor
prezentate pe parcursul
aspecte: 1. Conţinut; 2.
semestrului
Metodologia elaborării
10.6 Standard minim de performanţă
 Parcurgerea cursului semestrial, cu bibliografia adiacentă.

10.3 Pondere din
nota finală
80%

20%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

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

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

