
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 
1.3 Catedra  TEOLOGIE 
1.4 Domeniul de studii  
1.5 Ciclul de studii  MASTERAT 
1.6 Programul de studii  ASB/CBE/PCE 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  Antropologie iudeo-creștină 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect dr Tarciziu-Hristofor ȘERBAN 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect dr Tarciziu-Hristofor ȘERBAN 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare sumativă 2.7 Regimul disciplinei Obl 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 8 
Examinări 20 
Alte activităţi ..................................................  
3.7 Total ore studiu individual 158 
3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 42 
3.10 Numărul de credite 8 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum   Nu este cazul 
4.2 de competenţe   Să fie familiarizați cu terminologia biblică și teologică 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului Participare la cursurile desfășurate on-line în proporție de minim 50% 
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Participare la seminariile desfășurate on-line în proporție de minim 50% 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale  
Competenţe transversale  

 



7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei O bună înțelegere a antropologiei din perspectiva iudeo-creștină 
7.2 Obiectivele specifice  O bună familiarizare cu doctrina antropologică biblică și cu cea a Magisteriului 

Bisericii. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1 Introducere – Problematizare – Organziarea cursului Prelegere on-line 1 prelegere 
2 Misterul persoanei: Abordări ale misterului uman; Misterul și 
demnitatea persoanei 

Prelegere on-line 1 prelegere 

3 Antropologia biblică (Gn 1 și 2) Prelegere on-line 1 prelegere 
4 Demnitatea persoanei umane în lumina Conciliului Vatican II Prelegere on-line 1 prelegere 
5 Demnitatea persoanei umane în lumina Sfinților Părinți  Prelegere on-line 1 prelegere 
6 Antropologia din perspectivă filosofică Prelegere on-line 1 prelegere 
7 Către o viziune deplină a persoanei Prelegere on-line 1 prelegere 
8 Trupul: Întrebări actual referitoare la trup Prelegere on-line 1 prelegere 
9 Trupul din perspactiva autorilor psalmilor Prelegere on-line 1 prelegere 
10 Trupul din perspectiva relatărilor vindecărilor Prelegere on-line 1 prelegere 
11 Trupul în învățătura și în atitudinile lui Isus Prelegere on-line 1 prelegere 
12 Trupul în învățătura paulină Prelegere on-line 1 prelegere 
13 Trupul în învățătura papei Ioan Paul II și Benedict XVI Prelegere on-line 1 prelegere 
14 Concluzie Prelegere on-line 1 prelegere 
Bibliografie 
Comisia Biblică Pontificală, Ce este omul? – Un itinerariu de antropologie biblică, Sapientia, Iași, 2020. 
Țuțea Petre, Omul – Tratat de antropologie creștină, Ed Timpul. 
T.H. Șerban, Slujirea omului întreg – Mic tratat de antropologie – Suport de curs 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
1 Introducere: Gaudium et Spes o antroplogie pentru astăzi    
2 Condiția omului în lumea contemporană Prezentare referat și dezbatere  
3 Vocați omului – Demnitatea persoanei umane Prezentare referat și dezbatere  
4 Comunitatea umană Prezentare referat și dezbatere  
5 Activitatea umană în lume Prezentare referat și dezbatere   
6 Misiunea Bisericii în lumea contemporană Prezentare referat și dezbatere   
7 Probleme stringente ale zilelor noastre: Demnitate căsătoriei și 
a familiei și promovarea ei 

Prezentare referat și dezbatere   

8 Promovarea culturii: a) Situația culturii în lumea de azi Prezentare referat și dezbatere   
9 b) Principii privind promovarea culturii Prezentare referat și dezbatere  
10 c) Îndatoririle mai urgente ale creștinilor în privința culturii Prezentare referat și dezbatere  
11 Viața economico-socială Prezentare referat și dezbatere  
12 Viața comunității politice Prezentare referat și dezbatere  
13 Promovarea păcii și construirea comunității popoarelor Prezentare referat și dezbatere  
14 Concluzie   
Bibliografie 
Conciliul Vatican II: Gaudium et Spes – https://www.magisteriu.ro/gaudium-et-spes-1965/ 
Benedict XVI: Spe Salvie – https://www.magisteriu.ro/spe-salvi-2007/ 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

https://www.magisteriu.ro/gaudium-et-spes-1965/�
https://www.magisteriu.ro/spe-salvi-2007/�


 O bună și corectă înțelegere a ce este omul reprezintă un bun suport în înțelegerea problemelor de etică, morală, drept canonic, 
civil și penal. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

* capacitatea de înțelegere a 
problematicii antropologiei 
* capacitate de identifica și de a 
expune principalele trăsături ale  
ființei/persoanei umane în per-
spectivă iudeo-creștine 

 
 

Examen 

 
 

50% 

10.5 Seminar 

* capacitatea de a trata o temă 
antropologică din domeniul Ma-
gisteriului Bisericii.  

 
Susținere referat în timpul 

semestrului 

 
50% 

 
10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării 
 
 

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

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 
Data avizării în department 

 
......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 
 

 


