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FIŞA DISCIPLINEI 

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Ortodoxă 
1.3 Departamentul Teologie Ortodoxă 
1.4 Domeniul de studii Teologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Teologie Ortodoxă Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1.Denumirea 

disciplinei 
MARI PATRIARHI AI BISERICII 

ORTODOXE 
2.2. Cod 
disciplină OLR0406 

2.3. Titularul activităţii de curs Pr. Lect. univ. dr. Bogdan Ivanov  

2.4. Titularul activităţii de seminar Pr. Lect. univ. dr. Bogdan Ivanov  

2.5. Anul de 
studiu 

II 2.6. 
Semestrul 

1 2.7. Tipul de 
evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul 
disciplinei 

DF 
 

 
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 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 47 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Cunoaşterea istoriei bisericeşti din  perioada primară 
4.2 de competenţe • Capacitatea de interpretare a izvoarelor. 

• Cunoaşterea problemelor fundamentale ale Istoriei bisericeşti 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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• Să demonstreze capacitatea situării în timp şi spaţiu personalităţilor istorice. 

• Să demonstreze capacitatea de a integra în discursul propriu cunoştinţele istorice 
dobândite.  

• Să stăpânească metodologia interpretării documentelor istorice. 

• Să aibă posibilitatea de dialog şi înţelegere a fenomenului istoric. 
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• Să aibă posibilitatea de a folosi cunoştinţele istorice în domeniul activităţii viitoare. 
 

• Să aibă capacitatea de relaţionare şi de conexare a cunoştinţelor de istorie 
bisericească pentru realizarea dialogului ecumenic şi interreligios. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Instituția patriarhatului în Biserica Ortodoxă prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Prezenţa minim 70%, cu materialele didactice specifice indicate de 
profesor. 

• Telefoanele mobile se ţin închise pe toată durata cursului  şi a 
examenului. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Pentru predarea cu întârziere a portofoliului de seminar, acesta va fi 
depunctat cu 0.5 pct./zi de întârziere. 

• Nepredarea la termen a portofoliului de seminar atrage neprimirea 
la examen. 

• Plagierea lucrării de seminar atrage după sine respingerea lucrării şi 
nepromovarea examenului. 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Să-l introducă pe student în domeniul istoriei bisericeşti şi al 
fenomenului istoric. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 

• Să-l facă pe student să cunoască mari personalități ale Bisericii 
Ortodoxe și problemele fundamentale ale istoriei bisericeşti 
specifice perioadei în care aceștia au activat.  

• Să înţeleagă şi să conştientizeze consecinţele evenimentelor 
istorice pentru lumea contemporană. 

• Să dezvolte capacităţi de realizare şi conducere a unui dialog 
interconfesional, ecumenic şi interreligios. 
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Patriarhul Ecumenic Meletie Metaxakis prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

2 prelegeri 

Patriarhul Ecumenic Athenagoras I prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

2 prelegeri 

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

Patriarhul Parteniei al III-lea al Alexandriei prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

Patriarhul Teodosie al IV-lea al Antiohiei prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

Patriarhul Timotei al Ierusalimului prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

Patriarhul Tikhon al Rusiei prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

2 prelegeri 

Patriarhul Pavle al Serbiei prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

Patriarhul Justinian 
al Bisericii Ortodoxe Române 

prelegere, dezbatere 
sau discuţie colectivă 

2 prelegeri 

        Bibliografie: 
• Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță (coord.), Istoria Bisericească Universală II. Situația generală a Bisericilor 

Ortodoxe din secolul al XI-lea până astăzi, Editura Basilica, București, 2021.   
• Pr. prof. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Milan Şesan, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria bisericească 

universală, vol. II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române 
(EIBMBOR), Bucureşti, 1993;  

• Christine Chaillot, Biserica Ortodoxă din Europa de Est în secolul XX, trad. De Liliana Donose 
Samuelson, Humanitas, București, 2011; 

• Ronald Roberson, Bisericile Creștine Răsăritene. O scurtă prezentare, Editura Sapienția, Iași, 2004 
• Pr. Prof. Nicolae Chifăr, Istoria creştinismului, vol. II, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 

Sibiu, 2008; 
• Pr. Prof. Viorel Ioniţă (coord.), Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al 

XXI-lea. Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011; 
• Olivier Clement, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, Adevăr și Libertate. Ortodoxia în 

contemporaneitate, trad. Mihai Maci, Editura Deisis, Sibiu, 1997; 
• Virgil Gheorghiu, Viața patriarhului Athenagoras, trad. Cristian-Dumitru Moldovan, Editura 

Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009; 
• Vasil T. Stavridis, Two Ecumenical Patriarchs from America: Meletios IV Metaxakis (1921-

1928) and Athenagoras I Spyrou (1948-1972), in Greek Orthodox Theological Review,  vol. 44, 
no 1-4, 1999, pp. 55-84; 

• Michael Prokurat, Alexander Golitzin, Michael D. Peterson, Historical Dictionary of the 
Orthodox Church, Scarecrow Press, London, 1996   

• Jane Swan, Chosen for his people: a biography of patriach Tikhon, Holy Trinity Seminary Press, 
Jordanville, 2015; 

• Daniel M. Rogich, The Walking Saint: Patriarch Pavle of Serbia, Hesychia Press, 2019 
• Alexandru Briciu, Patriarhul Justinian în lumina vremurilor: interviuri comemorative, Editura 

Trinitas, 2019; 
• Christine Chaillot (ed.), Biserica Ortodoxă din Europa de Est în secolul XX, Editura Humanitas, 

București, 2011 
• Eadem, Biserica Ortodoxă din Europa Occidentală, în secolul XX, Editura Renașterea, Cluj-

Napoca, 2015 
 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Patriarhia Ecumenică în secolul XX. dezbatere sau discuţie 2 seminarii 
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 colectivă 
Patriarhia Alexandriei în secolul XX dezbatere sau discuţie 

colectivă 
2 seminarii 

Patriarhia Antiohiei în secolul XX dezbatere sau discuţie 
colectivă 

2 seminarii 

Patriarhia Ierusalimului în secolul XX dezbatere sau discuţie 
colectivă 

2 seminarii 

Patriarhia Rusă în secolul XX dezbatere sau discuţie 
colectivă 

2 seminarii 

Patriarhia Română în secolul XX dezbatere sau discuţie 
colectivă 

2 seminarii 

Relațiile inter-ortodoxe  
la începutul secolului XXI  

dezbatere sau discuţie 
colectivă 

2 seminarii 

 
 
Bibliografie 

• ESTE IDENTICĂ CU CEA DE LA CURS 

 

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. De asemenea, 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 • Cunoaşterea 

evenimentelor, 
problemelor şi a 
personalităţilor din 
istoria Bisericii 

EXAMEN 
condiţionat de: 

• predarea 
portofoliului de 
seminar.  
 

IANUARIE 2023, ora 9.00 
IANUARIE 2023, ora 
16.00 
 
RESTANȚE 
FEBRUARIE 2023, ora 
16.00 

75% 
 
 
 
 
 • Demonstrarea 

competenţelor reale de 
înțelegere a 
semnificației 
evenimentelor istorice. 

• Identificarea 
principalelor etape din 
istoria Bisericii creştine 
în epoca studiată. 

10.5 Seminar/laborator • Înţelegerea şi însuşirea 
problematicii tratate la 
curs şi seminar. 

Prezentarea unui 
portofoliu care va conține 
lucrare de seminar, fișe de 
lucru, etc. 

25% 

• Capacitatea de a integra 
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într-un discurs 
interpretativ propriu 
temele teologice și 
istorice discutate. 

 
Portofoliul se predă la 
data ultimului seminar din 
ianuarie 2023 

• Respectartea 
standardelor pentru 
lucrările cu caracter 
ştiinţific, coerenţa în 
abordarea tematică, 
atingerea unui nivel al 
gândirii şi al exprimării 
sintetice. 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Să demonstreze capabilitatea situării în timp şi spaţiu a evenimentelor şi problemelor de istorie a 

Bisericii. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

     8 Mai 2022    

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  


