
FIŞA DISCIPLINEI  
 
1. DATE DESPRE PROGRAM  
PROGRAM IDENTIFICATION DETAILS 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 
1.3 Departamentul  
Department 

DEPARTAMENTUL TEOLOGIE ŞI STUDII SOCIAL-RELIGIOASE 
DEPARTMENT OF THEOLOGY AND SOCIAL AND RELIGIOUS STUDIES  

1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ  
1.6 Programul de studi / calificarea TEOLOGIE − ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

STUDII RELIGIOASE 
 
2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ  
2.1 Denumirea disciplinei TEOLOGIE SOCIALĂ 
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 3 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 40 din care 3.5 Curs  20 3.6 Seminar 20 
3.7 Total ore studiu individual 24 3.8 Total ore pe semestru 125 3.9 Număr de credite 5 
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Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 
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 la o staţie de lucru (laptop, tabletă etc.); video-conferinţă ZOOM 
5.2 De desfăşurare a seminarului Acces la Internet, la o staţie de lucru (desktop, laptop, tabletă 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 teologiei sociale şi politice în vederea înțelegerii metodelor 
pe care teologii pe pun în lucru pentru a înţelege societatea contemporană şi a o 
confrunta sistematic, analitic şi critic cu mesajul creştin. 

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

Studenţii vor fi capabili să contextualizeze social principalele concepte ale teologiei 
fundamentale şi să evalueze modul în care oamenii trăiesc împreună în societate din 
perspectiva revelaţiei creştine. 

7.2 Obiective specifice 
 

După finalizarea cursului, studenții vor putea pune într-o relaţie sistematică şi critică 
experienţa socială şi credinţa creştină. 

 
8. CONŢINUTURI 
8.1. Curs  Metode de predare Observaţii 
1. Introducere: scopul şi metoda 
cursului  

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

2. Naşterea societăţii moderne şi Prezentarea celor mai importante teorii, Studenții sunt încurajați să 



procesul de secularizare a gândirii 
 

perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

citească şi să discute studiile din 
bibliografia recomandată. 

3. Ce este secularizarea? Definiţii 
sociologice şi dezbateri conceptuale 
 

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

4. Statul secular, laicitatea 
instituţionalizată şi pluralismul 
raţionalităţii practice 

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

5. Reacţii la secularizare: 
fundamentalismul religios 

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

6. Cum poate deveni teologia o ştiinţă a 
societăţii secularizate 

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

7. Patologii sociale şi soluţii creştine: 
recunoaşterea, achiziţia şi competiţia 

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

8. Patologii sociale şi soluţii creştine: 
egalitatea, dreptatea, libertatea, 
solidaritatea 

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

9. Biserica: societate perfectă sau 
societate alternativă? 

Prezentarea celor mai importante teorii, 
perspective și concepte teologice ce pot fi 
utilizate ca instrumente de analiză socială 

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

10. Dezbatere finală Discuții și dezbateri interactive pe baza textelor 
şi/sau a unor chestiuni de actualitate relevante 
pentru tematica cursului. 

Studenții sunt încurajați să 
participe activ la dezbatere.  

8.2. Seminar 
Seminar 

Metode de predare 
Teaching methods 

Observaţii 
Observations 

1. Scopul şi metoda seminarului. Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Sociologia secularizării: Peter Berger 
şi David Martin 
 

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Filosofia secularizării: Charles Taylor 
 

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Post-secularizarea şi „reîntoarcerea” 
religiei în spaţiul public  

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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.  

5. Biserica ca societas perfecta: tradiţia 
tomistă; Societatea ca locus theologicus 
în constituţia pastorală Gaudium et spes 
(1965) 

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Sociologia fenomenului religios: Emile 
Durkheim (1912), Ernst Troeltsch (1912), 
Max Weber (1911-1920) 

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Evanghelie şi societate: H. Richard 
Niebuhr (1951) 

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Contra-societatea creştină: John 
Howard Yoder (1972); Societatea 
tehnologică ca biserică alternativă: 
Jacques Ellul (1984) 

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Teologia ca ştiinţă a societăţii: John 
Milbank (1990) 

Studiul pe text al autorilor care au reflectat 
asupra condiţiilor în care teologia poate pune în 
evidenţă natura şi funcţiile societăţii. 

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. Dezbatere finală Discuții și dezbateri interactive pe baza textelor 
şi/sau a unor chestiuni de actualitate relevante 
pentru tematica cursului. 

Studenții sunt încurajați să 
participe activ la dezbatere.  

Bibliografie 
BERGER, Peter L., A Rumor of Angels. Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural, Doubleday, New York, 1969. 
BERGER, Peter L., The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion, Doubleday, New York and London, 1967. 
Compendiu de doctrină socială a Bisericii, Sapientia, Iaşi, 2007. 
BUDDE, Michael L., Robert W. BRIMLOW, editors, The Church as Counterculture, State University of New York Press, Albany, 2000. 
DURKHEIM, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, Paris, 1960. 
ELLUL, Jacques, La subversion du christianisme, La Table Ronde, Paris, 2001. 
ICĂ, Ioan I. jr., Germano MARANI, editori, Gândirea socială a Bisericii. Fundamente - documente - analize - perspective, Deisis, Sibiu, 
2002. 
LUTZ-BACHMANN, Matthias, Hg., Postsäkularismus. Zur Diskussion eines umstrittenen Begriffs, Campus Verlag, Frankfurt - New 
York, 2015. 
MARTIN, David, On Secularization. Towards a Revised General Theory, Ashgate, Aldershot, 2005.  
MILBANK, John, Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, second edition, Blackwell, Malden, MA and Oxford, 2006. 
MOLTMANN, Jürgen, God for a Secular Society. The Public Relevance of Theology, Fortress Press, Minneapolis, 1999. 
NIEBUHR, H. Richard, Christ and Culture, HarperOne, New York, 2001. 
TAYLOR, Charles, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. and London, 2007. 
TROELTSCH, Ernst, Die Soziallehre der christilichen Kirchen und Gruppen, JCB Mohr, Tübingen, 1912. 
YODER, John Howard, The Politics of Jesus. Vincit agnus noster, second edition, William B. Eerdmans and The Paternoster Press, 
Grand Rapids, MI. and Carlisle, 1994.  
WEBER, Max, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Hrsg. J. Winckelmann, J.C.B. Mohr, Tübingen, 
1972. 
 
9. SCURTĂ DESCRIERE*  
* COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI 
REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI  

Cursul îşi propune să exploreze în ce măsură societatea, cu precădere societatea modernă a vârstei seculare, poate fi tratată 
analitic ca un locus theologicus. Pe de o parte experienţa socială multiplă şi variată a vieţii comune va fi abordată ca o 
contextualizare a teologiei fundamentale, iar pe de altă parte, vor fi examinate alternativele pe care mesajul creştin le propune 
principalelor patologii sociale.  
 
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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