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
Master
CONSILIERE PASTORALĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHO-SOCIALĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

EMIGRAŢIE ŞI CONVERTIRE. CONSILIEREA PASTORALMISIONARĂ A EMIGRANŢILOR DIN DIASPORA ŞI A
CONVERTITILOR LA ORTODOXIE
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 II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DC
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
14 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
83
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

2
28
ore
38
15
23
4
2
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 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).

Competenţe
Profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Cunoașterea celor mai importante curente, strategii și metode misionare actuale
 Însușirea unor noțiuni și cunoștințe fundamentale referitoare la organizarea
comunităţilor din diaspora
 Interprearea dificultăților de comunicare și relaționare dintre credincioşii de
confesiuni şi religii diferite
 Manifestarea unei conduite optime create în domeniul interpretării fenomenelor și
experiențelor religioase
 Utilizarea eficentă a metodologiei științifice și a strategiilor misionare destinate
cunoașterii caracterului și personalității convertiţilor
 Dobândirea unor competențe misionar-pastorale necesare care vizează strategiile de
comunicare ale preotului sau duhovnicului cu emigranţii şi convertiţii

Competenţe
transversale





Identificarea și aplicarea unor elemente de interdisciplinaritate / transdisciplinaritate
în cadrul activităților misionar-pastorale de consiliere/ de comunicare
Respectarea și dezvoltarea valorilor morale și etice în context eterogene din punct de
vedere religios şi confesional
Contextualizarea spiritului critic bazat pe argumente preluate din lucrările de
specialitate

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



7.2 Obiectivele
specifice






Cunoaşterea exigenţelor mărturiei creştine în diaspora ortodoxă și
conștientizarea necesităţii abordării unei pastoraţii misionare
speciale în spaţiile traditional eterodoxe.
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 nivelul comunităţilor din diaspora;
Să înţeleagă importanţa mărturiei ortodoxe autentice în orizontul
cultural al lumii contemporane;
Să-şi formeze compentenţe speciale în vederea consilierii
emigranţilor şi convertiţilor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Propedeutică teologică. Scurtă introducere în
vocabularul teologic misionar.
2. Eclesiologia ortodoxă în dialog cu alte
concepţii despre natura Bisericii.

Metode de predare
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă
prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

Observaţii
1 prelegere
1 prelegere

3. Fundamentele unităţii Bisericii.
Intercomuniunea în viziunea ortodoxă.
4. Rolul Ortodoxiei în lumea creştină de azi.
Perspective teologice, istorice şi demografice
5. Biserica autocefală şi Biserica „naţională”.
Eclesiologia naţională, mit fondator al
diasporei
6. Misiune între cei de alte credinţe. Specificul
misiunii creștine în spațiile neortodoxe
7. Diaspora europeană şi diaspora americană.
Similitudini, particularităţi, deosebiri
8. Misiune și mărturie în comunitățile din
diaspora. Consilierea credinciosului emigrant
și a familiilor mixte în diaspora
9. Misiune, convertire şi prozelitism

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

1 prelegere

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

1 prelegere

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

1 prelegere

13. Consilierea convertiților

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

14. Îndrumarea duhovnicească a convertiţilor

prelegere, dezbatere
sau discuţie colectivă

1 prelegere

10. Modele de convertire
11. Procesul convertirii
12. Psihologia convertitului

1 prelegere
1 prelegere

1 prelegere
1 prelegere

1

prelegere

1 prelegere
1 prelegere

Bibliografie:
1. Occidentali convertiti la Ortodoxie. Drumuri spre Adevar - Editura Lumea Credintei, Ed.
Lumea Credinţei, 2012
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. Gabriel-Viorel Gârdan, Românii ortodocşi din America - Documente, Volumul I, Presa
Universitară Clujeană, 2010.
5. Ioan Ică jr., Germano Marani, Gândirea socială a Bisericii, Ed. Deisis, Sibiu, 2002.

6. Cristian Sonea, Omul, chip al lui Hristos. Trimiterea şi responsabilitatea lui în lume, teză de
doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2010.
7. Idem, „Mărturia creştin ortodoxă într-un context etnic, confesional şi religios eterogen în
viziunea arhiepiscopului Anastasios Yannoulatos”, în Ethos şi etnos. Aspecte teologice şi sociale
ale mărturiei creştine. Acta conferinţei internaţionale „Etica-etnie-confesiune”, Stefan ILOAIE
(coord.), Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2008, pp. 270-282;
8. Idem, „Theology and Theologies. The Ambivalence and the Limitation of Language Throughout
History”, în Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition Today, Ed. Universităţii „Aurel
Vlaicu”, Arad, 2014;
9. Idem, „Confessional Religious Education or Ecumenical Religious Education? Case Study of the
Orthodox Confessional School from Cluj-Napoca”, în Review of Ecumenical Studies, Sibiu, nr.
2, 2013, pp. 183-193.
10. Idem, „Paradigma misionară ortodoxă şi stadiul actual al cercetării în domeniul Misiologiei la
noi în ţară”, în Credinţă şi viaţă în Hristos. Anuarul Episcopiei Sălajului, anul I, 2008, pp. 429442;
11. Idem, „Man’s Mission as Mediator for the Entire World according to Saint Maximus Confessor ́s
Theology”, în International Journal of Orthodox Theology (IJOT) , nr. 3, 2012, pp. 175-193.
12. Idem, „Împlinirea misiunii omului de mijlocitor pentru lume în teologia Sfântului Maxim
Mărturisitorul”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, nr. 1, 2011, pp.103 –
110;
13. Idem, „Ecumenismul la nivel parohial în viziunea părintelui profesor Ioan I. Ică”, în Analele
Ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Tomul IX, 2005-2006, Ed. Renaşterea, ClujNapoca, 2008, p. 197-210;
14. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire. Noţiuni şi orientări pentru teologia şi practica
pastorală, trad. Paul Brusanowski, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001.
15. Ioannis Zizioulas, Euharistie – Episcop – Biserică, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009.
8.2 Seminar / laborator
Suferinţă şi emigraţie. Suferinţă şi convertire

Metode de predare
expozitivă, discuţie
colectivă, fişă de
lucru, prezentare în
Power-Point
Diaspora americană. Organizarea primelor
expozitivă, discuţie
comunităţi de ortodocşi
colectivă, fişă de
lucru, prezentare în
Power-Point
Diaspora americană. Organizarea actuală a
expozitivă, discuţie
comunităţilor de ortodocşi
colectivă, fişă de
lucru
Diaspora din Europa. Organizarea primelor
expozitivă, discuţie
comunităţi de ortodocşi
colectivă, fişă de
lucru
Organizarea actuală a diasporei Bisericii
expozitivă, discuţie
Ortodoxe Române
colectivă, fişă de
lucru
Pastoraţia în diaspora. Întemeierea unei expozitivă, discuţie

Observaţii
2 seminarii

1 seminar (invitat Pr.
Conf. Univ. Dr. Gabriel
Gârdan)
1 seminar (invitat Pr.
Conf. Univ. Dr. Gabriel
Gârdan)
1 seminar (invitat Pr.
Conf. Univ. Dr. Vlaicu
Patriciu)
2 seminarii (invitat Pr.
Conf. Univ. Dr. Vlaicu
Patriciu)
2 seminarii (invitaţi preoţi

comunităţi. Provocări şi dileme

colectivă, fişă de
lucru, audiţii şi
vizionări video
Convertiţi la Ortodoxie. Figuri celebre (Serafim expozitivă, discuţie
Rose, Olivier-Maurice Clément, Kallistos Ware, colectivă, fişă de
Jean-Claude Larchet, Tristan Enghelhart, Placide lucru
Deseille, Karl Christian Felmy etc.)

ortodocşi din diaspora)

Teologia diasporei

1 seminar

Teologia convertiţilor

Convertiri asumate
circumstanţă.

şi

convertiri

de

expozitivă, discuţie
colectivă, fişă de
lucru
expozitivă, discuţie
colectivă, fişă de
lucru
expozitivă, discuţie
colectivă, fişă de
lucru

2 seminarii

1 seminar

1 seminar

Bibliografie:
1. Pr. prof. dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989.
2. Idem,Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Ed. România creştină, Bucureşti, 1999.
3. Idem, Liturghia după Liturghie. O tipologie a misiunii apostolice şi mărturiei creştine azi,
Ed. Athena, Bucureşti, 1996.
4. Idem, Ortodoxia în Europa. Locul spiritualităţii române, Ed. Trinitas, Iaşi, 1995.
5. Arhiepiscop prof. dr. Nifon Mihăiţă, Misiologie creştină. Curs pentru Facultatea de
teologie, Ediţia a II-a, Bucureşti, 2005.
6. Pr. prof. dr. Vasile Nechita, Radiografii misionare, Ed. Vasiliana 98, Iaşi, 2006.
7. Dumitru Popescu, Omul fără rădăcini, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001.
8. Pr. prof. dr. Ioan Săuca, editor, Orthodoxy and Cultures, WCC Publications, Geneva, 1996.
9. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999
10. Kallistos Ware, Rolul părintelui duhovnicesc, http://www.crestinortodox.ro/sfaturiduhovnicesti/rolul-părintelui-duhovnicesc-68450.html
11. Anastasios Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Ed. Bizantină,
Bucureşti, 2003.

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. 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
50%

10.4 Curs

- Cunoaşterea
Examen scris, condiţionat
exigenţelor mărturiei
de predarea şi susţinerea
creştine în dispora şi
lucrărilor de seminar.
utilizarea registrului
terminologic şi
conceptual propriu
disciplinei;
- Asimilarea
informaţiilor
fundamentale referitoare
la mărturia creştină la
nivel comunităţilor
ortodoxe;
- Capacitatea de
relaţionare a
informaţiilor cu cele din
cadrul celorlalte
discipline teologice în
perspectiva punerii în
practică a exigenţelor
mărturiei creştine.
10.5 Seminar/laborator
- Înţelegerea şi însuşirea Elaborarea şi susţinerea
50%
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
 Însuşirea obiectivelor specifice menţionate la punctul 7.2 din fişa disciplinei.

Data completării
27 februarie 2014
...................................

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

Semnătura titularului de seminar

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

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

