
FIŞA DISCIPLINEI  
COURSE SYLLABUS  

 
1. DATE DESPRE PROGRAM  
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 
1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL TEOLOGIE ŞI STUDII SOCIAL-RELIGIOASE 
1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ  
1.6 Programul de studi / calificarea TEOLOGIE − STUDII RELIGIOASE 
 
2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ  
2.1 Denumirea disciplinei Istoria Bisericii 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Daniel BARBU  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Dr. Daniel BARBU 
2.4 Anul de studii 2 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu 
 
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 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5 Curs  28 3.6 Seminar 28 
3.7 Total ore studiu individual 94 3.8 Total ore pe semestru 150 3.9 Număr de credite 6 
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Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 
Pregătire texte, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat (opţional) 4 
Examinări 2 
Alte activităţi - 

 
4. PRECONDIŢII  
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 
 
5. CONDIŢII  
5.1 De desfăşurare a cursului Acces la internet şi staţii de lucru (laptop, tabletă etc.), video-conferinţă ZOOM 
5.2 De desfăşurare a seminarului Acces la internet, staţii de lucru (desktop, laptop, tablet etc.) şi la bibliotecă 
 
6. COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 
6.1 Competenţe profesionale 
 

La sfârșitul cursului studenții își vor însuși principalele noțiuni aferente perspectivelor, 
conceptelor şi teoriilor din aria istoriei ecleziastice în vederea înțelegerii metodelor pe 
care teologii pe pun în lucru pentru a da seama despre evoluţia instituţională şi doctrinală 
a Bisericii şi pentru a clarifica semnificaţia evenimentelor majore ce au marcat istoria 
bisericilor şi comunităţilor creştine. 

6.2 Competenţe transversale  
 
7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 

Studenţii vor avea posibilitatea de a dobândi competenţele analitice necesare pentru a se 
putea angaja, pe teren comparativ, în generalizări cu privire la modul în care credinţa şi 
politica se întâlnesc în spaţiul public contemporan. 

7.2 Obiective specifice 
 

După finalizarea cursului studenții vor cunoaște principalele teorii și abordări ale teologiei 
politice, vor înțelege principalele concepte puse în lucru și vor putea să realizeze cu 
ușurință studii comparative, folosind adecvat metode de cercetare specifice atât analizei 
politice, cât şi investigaţiei teologice. 

 
8. CONŢINUTU 
8.1. Curs  Metode de predare Observaţii 
1. Introducere: scopul şi metoda cursului  Prezentarea celor mai importante teorii 

și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

2. Ortodoxie şi erezie Prezentarea celor mai importante teorii Studenții sunt încurajați să 



 și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

3. Inventarea „creştinătăţii” 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

4. Monahismul şi viaţa consacrată 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

5. Expansiunea creştinismului în centrul, nordul 
şi estul Europei şi începuturile rivalităţii dintre 
vechea şi noua Romă 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

6. Geneza şi consolidarea doctrinară a Bisericii 
răsăritului 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

7. Schisma ireversibilă între creştinismul roman 
şi cel bizantin 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 
2 h 

8. Marea schismă, geneza opiniei publice şi 
dezbaterile constituţionale din Biserică 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

9. Reformă şi reforme în viaţa Bisericii 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

10. Confesionalizarea Bisericii romano-catolice 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

11. Confesionalizarea Europei 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

12. Separarea Bisericii de stat ca test al 
modernităţii 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

13. Mişcările harismatice şi penticostalismul 
 

Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

14. Dezbatere finală Prezentarea celor mai importante teorii 
și concepte puse în lucru de sub-
disciplina istoriei ecleziastice 

Studenții sunt încurajați să 
participe activ la dezbatere.  
 

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 
1. Importanţa istoriei evenimenţiale: scopul şi 
metoda seminarului 

Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

2. 325: Conciliul ecumenic de la Niceea Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

3. 638 (Ocuparea Ierusalimului de către arabi) - 
750 (Dinastia Abbasidă şi începuturile politicii 
sistematice de islamizare a populaţiilor de sub 
autoritatea califatului) 

Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la dscuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

4. cca. 270 (Antonie cel Mare se instalează în 
deşert) - cca. 550 (regula sf. Benedict) 

Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 



majore din istoria Bisericii. seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

5. 861: creştinarea slavilor de către Chiril şi 
Metodie 

Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

6. 787 (al doilea conciliu de la Niceea) - 843 
(Triumful Ortodoxiei) 

Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

7. 1054 - 1204 (Cruciada a IV-a) Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

8. 1411 (Conciliul de la Konstanz) Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

9. 1517 (Tezele lui Luther) Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

10. Receptarea decretelor conciliului de la 
Trento (1545-1563) 

Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

11. 1648: Pacea de la Westfalia Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

12. 1790 (Constituţia civilă a clerului) - 1791 
(ratificarea primului amendament al Constituţiei 
americane) 

Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 
seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

13. 1906: Azusa street revival Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 

Studenții sunt invitaţi să participe 
activ la discuţiile din timpul 



majore din istoria Bisericii. seminarului și să propună 
prezentări orale (10 minute) ale 
literaturii de specialitate (capitole 
de cărţi, articole), relevantă 
pentru tematica cursului.  

14. Dezbatere finală Examinarea consecinţelor voite şi 
neintenţionate ale unor evenimente 
majore din istoria Bisericii. 

Studenții sunt încurajați să 
participe activ la dezbatere.  
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9. SCURTĂ DESCRIERE*  
* COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI 
REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI  
Cursul investighează modul în care istoria civilizaţiei occidentale a determinat profilul instituţional şi parcursul temporal al Bisericii 
creştine pe durata lungă şi, în oglindă, impactul pe care dinamica proprie a Bisericii (surprinsă la nivelul instituţiilor, practicilor şi 
doctrinelor ce-i sunt sau i-au fost proprii) l-a avut asupra structurării acţiunilor colective şi evoluţiei societăţilor din Europa şi 
America de Nord.  
 
10. EVALUARE 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 
10.4 Curs  
 

Studenţii trebuie să dovedească o cunoaştere 
solidă a bibliografiei generale şi a temelor 
abordate la cursuri şi seminare. 

Examen final oral 50% 

10.5 Seminar 
 

Studenţii sunt încurajaţi să propună prezentări 
orale ale literaturii de specialitate (capitole de 
cărţi, articole), relevantă pentru tematica 
fiecărui curs; intenţia de a face asemenea 
prezentări trebuie anunţată cu o săptămână 
mai înainte. 

Participare activă la cursuri 
şi seminare. 
Scurte prezentări (10 
minute). 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă Nota finală 5 (cinci) 
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