
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  - 

1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studii/Calificarea Comunicare biblică și eclezială 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei Christologie filosofică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Wilhelm Dancă 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Dr. Wilhelm Dancă 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 
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 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 20 

Examinări 20 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 40 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 155 

3.10 Numărul de credite 8 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Nu este cazul  

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului Prezență la cel puțin 50% din totalul orelor de curs ; studenții care nu vor  

participa la cel puţin jumătate din orele de curs nu vor putea primi nota maximă, 
indiferent de calitatea prestaţiei. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Prezenţa la minimum 50% din orele de seminar este condiţie de intrare în 
examen ; fiind vorba de un program masteral, studenții vor fi încurajați să 
prezinte, în cadrul cursului, sub forma unei expuneri de maximum 20 de minute, 
una din temele propuse în programă ; cei care nu vor fi prezentat o astfel de 
expunere vor întocmi un referat de 5-7 pagini, conform criteriilor academice, 
care va fi transmis titularului cu cel puțin o săptămână înainte de începutul 
sesiunii. 



 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale Capacitatea de a discerne mărturiile filosofilor modernității și ale celor din zilele 

noastre cu privire la identitatea umană și divină a lui Isus Christos. De asemenea, 
în ce măsură aceste mărturii filosofice se pretează a fi un fel de propedeutică în 
raport cu credința în Christos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. 

 

Competenţe transversale Capacitatea de a înţelege şi argumenta că, de fapt, christologia filosofică a fost 
„carnea și sângele” culturii occidentale, iar Christos a fost Întemeietorul culturii 
occidentale. De asemenea, abilitatea de a face deosebire între discursul filosofic 
și cel teologic cu privire la Christos. 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea faptului că Isus Christos ca eveniment istoric este relevant pentru 

filosofi, nu doar pentru cei din antichitatea creștină și Evul Mediu, ci și pentru cei 
din modernitate și din zilele noastre. 

7.2 Obiectivele specifice Înțelegerea faptului că Isus Christos este o problemă de existență personală și că 
filosoful credincios poate mijloci credința în Christos. 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1). Trecerea de la Christos ca ideal al moralității desăvârșite la 

Christos al credinței în limitele rațiunii la I. Kant; 

https://wilhelmdanca.ro/kant-isus-christos-ideea-personificata-

a-moralitatii/ 

Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

2). Christos salvat de filosofie împotriva teologilor de profesie  la 

G.F.W. Hegel; 

https://wilhelmdanca.ro/hegel-isus-christos-aparitia-lui-

dumnezeu-intr-un-om-2/ 

Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

3). Christos ca mijlocitor, paradox și model la S. Kierkegaard; 

https://wilhelmdanca.ro/kierkegaard-isus-christos-paradox-

model-cale-si-adevar/ 

Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

4). Christologia, ontologia trinitară și metafizica iubirii de 

aproapele la A. Rosmini; 

https://wilhelmdanca.ro/rosmini-isus-christos-cauza-exemplara-

adevarul-si-caritatea-lui-dumnezeu/ 

Email + Videoconferință (Zoom) + 
dezbatere 

2 ore 

5). Christos și AntiChrist la V. Soloviov; 

https://wilhelmdanca.ro/vladimir-soloviov-christos-si-antichrist/ 

Email + Videoconferință (Zoom)  + dezbatere 2 ore 

6). Iubirea-ură față de Isus și încercarea surprinzătoare de 

identificare la F. Nietzsche; 

https://wilhelmdanca.ro/nietzsche-sau-iubirea-ura-fata-de-isus-

christos/ 

Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

7). Christos spaniol între donchihotismul tragic și pietatea 

populară M. de Unamuno; 

https://wilhelmdanca.ro/miguel-de-unamuno-crede-intr-un-

christos-spaniol/ 

Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

8). Christos în gândirea rusă între kenoză și frumusețe la P. 

Florenski; 

Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

9). Înțelepciunea crucii la E. Stein; Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

https://wilhelmdanca.ro/kant-isus-christos-ideea-personificata-a-moralitatii/
https://wilhelmdanca.ro/kant-isus-christos-ideea-personificata-a-moralitatii/
https://wilhelmdanca.ro/hegel-isus-christos-aparitia-lui-dumnezeu-intr-un-om-2/
https://wilhelmdanca.ro/hegel-isus-christos-aparitia-lui-dumnezeu-intr-un-om-2/
https://wilhelmdanca.ro/kierkegaard-isus-christos-paradox-model-cale-si-adevar/
https://wilhelmdanca.ro/kierkegaard-isus-christos-paradox-model-cale-si-adevar/
https://wilhelmdanca.ro/rosmini-isus-christos-cauza-exemplara-adevarul-si-caritatea-lui-dumnezeu/
https://wilhelmdanca.ro/rosmini-isus-christos-cauza-exemplara-adevarul-si-caritatea-lui-dumnezeu/
https://wilhelmdanca.ro/vladimir-soloviov-christos-si-antichrist/
https://wilhelmdanca.ro/nietzsche-sau-iubirea-ura-fata-de-isus-christos/
https://wilhelmdanca.ro/nietzsche-sau-iubirea-ura-fata-de-isus-christos/
https://wilhelmdanca.ro/miguel-de-unamuno-crede-intr-un-christos-spaniol/
https://wilhelmdanca.ro/miguel-de-unamuno-crede-intr-un-christos-spaniol/


https://wilhelmdanca.ro/edith-stein-stiinta-crucii-si-cristologia-

fenomenologica/ 

10). Christos adevărul Vieții la M. Henry; 

https://wilhelmdanca.ro/michel-henry-cristos-adevarul-vietii/ 

Email + Videoconferință (Zoom) + dezbatere 2 ore 

Bibliografie 
- Immanuel Kant, Religia în limitele rațiunii pure, trad. Radu Gabriel Pârvu, Ed. Humanitas, București 2004. 
-  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Viața lui Isus, trad. Alexandru Boboc, Ed. Paideia, București 1994. 
- -----------------------------------------, Spiritul creștinismului și destinul său, trad. Dragoș Popescu, Ed. Paideia, București 2002. 
-------------------------------------------, Prelegeri de filosofie a religiei, trad. D. D. Roșca, Editura Humanitas, București 1995. 
- Sören Kierkegaard, Fărâme filosofice, trad. Adrian Arsinevici, Ed. Amarcord, Timișoara 1999. 
--------------------------, Școala creștinismului, trad. Mircea Ivănescu, Ed. Adonai, București 1995. 
- Antonio Rosmini, Introducere în filozofie, trad. Raluca Anca Popescu, Ed. Ars Docendi, București 2002. 
- Vladimir Soloviov, Povestire despre AntiChrist, trad. Dana Cojocaru, Ed. Humanitas, București 2005. 
- Friedrich Nietzsche, AntiChristul, trad. Vasile Muscă, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca 2003. 
- Miguel de Unamuno, Christul lui Velazquez, trad. Sorin Mărculescu, Ed. Humanitas, București 2015. 
- Pavel Florenski, Stâlpul și Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în douăsprezece scrisori, trad. Emil Iordache, Iulian 
Friptu și Dimitrie Popescu, Ed. Polirom, Iași 1999. 
- Edith Stein, Știința Crucii. Un studiu asupra lui Ioan al Crucii, trad. Ricarda Maria Terschak, Ed. Carmelitană, Ciofliceni 2012. 
- Michel Henry, Eu sunt Adevărul. Pentru o filosofie creștină, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu 2000. 
- -------------------, Întrupare. O filosofie a trupului, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu 2003. 
- -------------------, Cuvintele lui Christos, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu 2005. 
 
Se mai pot consulta: 
-  Miguel de Unamuno, Agonia creștinismului, trad. Radu I. Petrescu, Editura Institutul European, Iași 1993. 
- ----------------------------, , trad. Grigore Dima, Editura Humanitas, București 2009. 
-  Michel Henry, Întrupare. O filosofie a trupului, trad. Ioan Ică jr., Editura Deisis, Sibiu 2003. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1). Dacă omul nu ar fi păcătuit, Dumnezeu s-ar mai fi întrupat? 
(Sth III, q. 1, a. 3) 

Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

2). Christos a avut credință? (Sth III, q. 7, a. 3) Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

3). Anti-Christul poate fi numit căpetenia tuturor celor răi? (Sth 

III, q. 8, a. 8) 

Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

4). În Cuvânt, sufletul lui Christos a cunoscut toate lucrurile? (Sth 
III, q. 10, a. 2) 

Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

5). Christos a avut liber arbitru? (Sth III, q. 18, a. 4) 

 

Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

6). Se cuvenea ca Isus Christos să se roage? (Sth III, q. 21, a. 1) 
 

Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

7). Nașterea lui Christos trebuia să se manifeste tuturor 

(oamenilor)? (Sth III, q. 36, a. 1) 

 

Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

8). Trebuia să sufere Christos pentru eliberarea oamenilor (Sth III, 

q. 46, a. 1) 

Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

9). Se cuvenea ca Isus Christos să moară? (Sth III, q. 50, a. 1) Email + Video (Zoom) Dezbatere+ analiză de 
text 

2 ore 

10). Necesitatea Învierii (Sth III, q. 53, a. 1) Email + Video (Zoom) Dezbatere+analiză de 
text 

2 ore 

Bibliografie 

- Toma de Aquino, Summa theologiae III. 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
 Cursul permite cunoașterea faptului că, în ciuda proceselor de secularizare și de ocultare a credinței creștine în modernitate și 
postmodernitate, filosofii au avut un cuvânt de spus despre Christos. Cursul oferă chei de descifrare a rădăcinilor religioase, 
christologice ale culturii contemporane. 

https://wilhelmdanca.ro/edith-stein-stiinta-crucii-si-cristologia-fenomenologica/
https://wilhelmdanca.ro/edith-stein-stiinta-crucii-si-cristologia-fenomenologica/
https://wilhelmdanca.ro/michel-henry-cristos-adevarul-vietii/


 
10.Evaluare 
 

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

10.4 Curs 

- Înţelegerea diferenței dintre 
cristologia filosofică și 
cristologia teologică în 
contextul modernității; 
- Capacitatea de a percepe 
condițiile raționale de 
posibilitate a naturii și 
persoanei lui Isus Christos; 
-Familiaritate cu bibliografia de 
specialitate 

examen Răspuns la examenul final: 50% 

10.5 Seminar/laborator 

-Înţelegerea problemelor 

christologice tratate la curs şi 

seminar; 

- Capacitatea de a utiliza corect 

metodele, modelele de gândire 

critică parcurse; 

- Evaluarea argumentelor 

proprii sau susţinute de alţii; 

Prezentare portofoliu Testarea continuă pe parcursul 

semestrului: 20% 

Referate, proiecte 30% 

 

10.6 Standard minim de performanţă: 

  - Capacitatea de a înţelege felul în care s-au raportat filosofii modernității la Isus Christos. De asemenea, explicarea faptului că 

filosofii credincioși pot pregăti teoretic terenul pentru acceptarea credinței în Christos. 

  - Capacitatea de a întocmi o lucrare scrisă/expunere orală, corectă şi la obiect, cu un plan articulat, însoţită de minime referinţe 

bibliografice. 

 

 

Data completării 
2 septembrie 2020 

 

Semnătura titularului de curs 
Prof. Dr. Wilhelm Dancă 

Semnătura titularului de seminar 
Prof. Dr. Wilhelm Dancă 

 

 
 

Data avizării în department 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 

 

 


