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FIŞA DISCIPLINEI 

 

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 Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei Misiologie ortodoxă IV 2.2. Cod disciplină OLR4448 

2.3. Titularul activităţii de curs  Pr. Conf. Univ. Dr. Cristian Sonea 

2.4. Titularul activităţii de seminar  Drd. Adrian Radu Leș 

2.5. Anul de 

studiu 

I 2.6. 

Semestrul 

2 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei  

DF 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 Din care: 3.5 curs 28 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 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Studiul Noului Testament, studiul fundamentelor teologice şi exigenţelor 

misiunii creştine, studiul teologiei fundamentale şi dogmatice ortodoxe. 

 

4.2 de competenţe Cunoaşterea istoriei mântuirii şi a exigenţelor misiunii creştine 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Frecventarea cursului în proporţie de 70% 

Studenţii se vor prezenta la cursuri şi seminarii cu telefoanele mobile închise 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

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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6. Competenţele specifice acumulate 
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• Să cunoască terminologia de specialitate utilizată în teologia ecumenică; 

• Să demonstreze capacitatea de folosire adecvată a noţiunilor de teologia misionară şi 

ecumenică; 

• Să îşi formeze capacitatea de transmitere a mărturiei ecumenice creştine la nivel parohial; 

• Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a argumentelor în mărturia ecumenică creştină; 

• Să identifice şi să aleagă metodele optime de predare şi implementare a mărturiei 

ecumenice creştine. 
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• 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) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Originea și dezvoltarea mișcării ecumenice. 

Consiliul Ecumenic al Bisericilor: adunările 

generale 

prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

2. Conferințele misionare mondiale și 

conferințele Bisericilor Europene 

prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

3. Vocația ecumenică a Ortodoxiei prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

4. Consultațiile interortodoxe pe teme ecumenice prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

5. Ortodoxia românească în comunitatea 

ecumenică 

prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

6. Mărturie și contra-mărturie creștină ecumenică prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

7. Formare teologică ecumenică prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

8. Dialogul cu Biserica romano-catolică. 

Problema uniatismului 

prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor teologice ale mărturiei creştine 

ecumenice la nivel parohial şi în contextul lumii contemporane. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

• Să înţeleagă bazele revelaţionale şi particularităţile mărturiei 

ecumenice într-un context etnic şi confesional eterogen; 

• Să înţeleagă importanţa mărturiei ortodoxe autentice în orizontul 

ecumenic al lumii contemporane; 

• Să înţeleagă conceptele sociale şi culturale care contrazic învăţătura 

ortodoxă despre mărturia ecumenică autentică; 
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9. Dialogurile teologice bilaterale prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

10. Principelele opinii creştine referitoare la 

celelalte religii – retrospectivă istorică 

prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

11. Creştinismul şi celelate religii – poziţia 

teologiei ortodoxe actuale 

prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

12. Dialogul interreligios în context european și 

mondial 

prelegere, dezbatere 

sau discuţie colectivă 

1 prelegere 

 

Bibliografie: 

 

1. KALAITZIDIS, PANTELIS et al. (ed.), Orthodox Handbook on Ecumenism: Resources for Theological 

Education, Regnum Books International, 2014. 

2. BRIA, ION, Martyria/mission: the witness of the Orthodox churches today, Commission on World 

Mission and Evangelism, World Council of Churches, 1980.  

3. CHERHAȚ, ADRIAN,  Ethosul misionar ortodox, Presa Universitară Clujeană, 2019. 

4. PETRARU, GHEORGHE, Teologie Fundamentală şi Misionară. Ecumenism, Editura Performantica, Iaşi, 

2006.  

5. SCHMEMANN, ALEXANDER, Church, world, mission: reflections on orthodoxy in the West, St 

Vladimir's Seminary Press, 1979. 

6. SONEA, CRISTIAN, „The Mission of the Orthodox Church in Postmodernity”, în Studia Universitatis 

Babes-Bolyai. Theologia Orthodoxa, Vol. 63, Nr. 2/2018. 

7. SONEA, CRISTIAN, Paradigme misionare. De la Edinburgh la Sinodul din Creta, Presa Universitară 

Clujeană, 2017. 

8. SONEA, CRISTIAN, Teologia dialogului intercreștin. O introducere, Presa Universitară Clujeană, 2017. 

9. ANASTASIOS YANNOULATOS, Ortodoxia și problemele lumii contemporane, trans. Gabriel Mândrilă 

and Constantin Coman, Ed. Bizantină, București, 2003. 

10. PETROS VASSILIADIS, Orthodox Perspectives on Mission, Regnum Books, 2013 

11. VASSILIADIS, PETROS, Eucharist and witness: Orthodox perspectives on the unity and mission of the 

church, WCC Publications, 1998.  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Sondaj de opinie: Ce întelegeți prin sintagma 

„Dialog interreligios”? 

expozitivă, discuţie 

colectivă, fişă de 

lucru 

2 seminarii 

2. Sondaj de opinie: Ce înțelegeți prin sintagma 

„Doalog ecumenic”? 

expozitivă, discuţie 

colectivă, fişă de 

lucru 

2 seminarii 

3. Sondaj de opinie: Ce părere aveți cu privire la 

capacitatea de dialog și comunicare a Bisericii 

Ortodoxe Române cu societatea 

contemporană? 

expozitivă, discuţie 

colectivă, fişă de 

lucru 

2 seminarii 

4. Documente teologice ortodoxe în perspectiva 

Mişcării ecumenice 

expozitivă, discuţie 

colectivă, fişă de 

lucru 

2 seminarii 

5. Poziţia părintelui Dumitru Stăniloae cu privire 

la ecumenism şi mişcarea ecumenică 

expozitivă, discuţie 

colectivă, fişă de 

lucru 

2 seminarii 

6. Poziţia părintelui George Florovsky cu privire 

la ecumenism şi mişcarea ecumenică 

expozitivă, discuţie 

colectivă, fişă de 

lucru 

2 seminar 

7. Poziţia sfântului Iustin Popovici cu privire la expozitivă, discuţie 1 seminar 
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ecumenism şi mişcarea ecumenică colectivă, fişă de 

lucru 

8. Poziţia comunităţii monahale de la muntele 

Athos cu privire la ecumenism şi mişcarea 

ecumenică 

expozitivă, discuţie 

colectivă, fişă de 

lucru 

1 seminar 

Bibliografie: 

 

1. SONEA, CRISTIAN, Teologia dialogului intercreștin. O introducere, Presa Universitară Clujeană, 

2017. 

2. BARTOLOMEU I, Patriarhul ecumenic de Constantinopol, Biserica şi problemele lumii de azi. Vocatia 

universală a ortodoxiei, Ed. Trinitas, Iasi, 1997.  

3. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Ca toţi să fie una, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979. 

4. IRINEU MIHALCESCU, Teologia luptatoare, editia a II-a, Editura Episcopiei Romanului si Husilor, 

1994. 

5. IUSTIN POPOVICI, Biserica ortodoxa si ecumenismul, Petru Voda, 2002. 

6. ROSE, SERAFIM, Ierom., Ortodoxia si religia viitorului, Chisinau, 1995. 

7. DAVID J. BOSCH, Dynamique de la mission chretienne. Histoire et avenir des models missionnaires, 

Karthala, Paris, Geneve, 1995. 

8. Your Will Be Done. Orthodoxy in Mission, ed. by G. Lemopoulos, WCC, Geneve, 1989. 

9. DUMITRU STĂNILOAE – M.A. Costa de Beauregard, Mică dogmatică vorbită, Ed. Deisis, Sibiu, 2000. 

10. PR. PAVEL AUREL, CIPRIAN TOROCZKAI, Adevăratul și falsul ecumennism. Perspective ortodoxe 

asupra dialogului dintre creştini, Editura Universităţii Lucian Blaga,  Sibiu, 2010. 

11. SONEA, CRISTIAN, „Mission of the Oethodox Church in Poostmodernity. Identity, Pluralism and 

Communion”, in Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Orthodoxa, vol. 63, nr. 2, p. 5-17, dec. 2018. 

12. SONEA, CRISTIAN, „Missio Dei – the contemporary missionary paradigm and its reception in the Estern 

Orthodox missionary theology”, in Review of Ecumenical Studies, nr. 1/2017, pp. 70-91. 
13. SONEA, CRISTIAN, „The Liturgy after Liturgy and Deep Solidarity. The Orthodox Understanding of Christian 

Witness and its implication for Human Society”, in Mission Studies, vol. 37, nr. 3, dec. 2020. 

 

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 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs - Cunoaşterea exigenţelor 

mărturiei creştine la nivel 

parohial, însuşirea şi 

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 

Examen scris, condiţionat 

de predarea şi susţinerea 

lucrărilor de seminar. 

75% 
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teologice în perspectiva 

punerii în practică a 

exigenţelor mărturiei 

creştine.  

10.5 Seminar/laborator - Înţelegerea şi însuşirea 

problematicii arătate la 

curs şi seminar; 

- Capacitatea de a integra 

într-un discurs propriu a 

informaţiilor şi 

conceptelor asimilate; 

- Flexibilitatea în 

elaborarea lucrărilor/ 

eseurilor tematice propuse, 

care reflectă o bună 

cunoaştere a informaţiilor, 

precum şi capacitatea de 

modificare a lor în varii 

moduri 

Elaborarea şi susţinerea 

unei lucrări de seminar 

repartizate de titularul 

activităţilor de seminar, la 

data stabilită, din cursul 

semestrului şi predarea 

acesteia în seminarul din 

penultima săptămână de 

activitate didactică. 

25% 

13.6 Standard minim de performanţă 

Analiza conceptelor sociale şi culturale care contrazic învăţătura ortodoxă despre mărturia creştină. 

Interpretarea particularităţi mărturiei ortodoxe autentice în orizontul ecumenic al lumii contemporane. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

23. 04.  2022    ...............................   ................................... 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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