
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE TEOLOGIE CATOLICĂ 

1.3 Catedra   

1.4 Domeniul de studii TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea COMUNICARE BIBLICĂ ȘI ECLESIALĂ  

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  Comunicare instituțională eclezială 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Pr. lect. Dr. Eduard Giurgi 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare  oral 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/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

30 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 10 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 10 

Examinări 5 

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

3.7 Total ore studiu individual    135 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 148 

3.10 Numărul de credite 8 

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

4.2 de competenţe  nu e cazul  

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Prezență la cel puțin 50% din totalul orelor de curs în sistem on-line 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Prezență la cel puțin 50% din totalul orelor de curs în sistem on-line 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale  Dobândirea cunoștințelor și abilităților pentru : 1. Împărtășirea 

mesajului creștin în diferite medii și cu ajutorul mijloacelor de 
comunicare socială. 2. Furnizarea către comunitățile creștine de 



Asistență privind comunicarea instituțională și dezvoltarea campaniilor 
de relații publice; 3. Susținerea de discursuri publice și prezentări 
eficiente, folosindu-se diferite tehnologii de comunicare. 

Competenţe transversale  Integrarea cunoștințelor în ansamblul materiilor ce privesc teologia șI Biblia  

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea unor cunoștințe teoretice și practice privind comunicarea 

socială în general și cea eclesială și biblică în special. 

7.2 Obiectivele specifice  Capacitatea de a aplica noțiunile dobândite la situațiile concrete ce privesc 
comunicarea eclesială șI biblică . 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs: Comunicare instituțională eclezială Metode de predare Observaţii 

1. Introducere 
 

2. Generalități  privind modelele de comunicare instituțională 
 
3. Sisteme deschise de comunicare 

 
4. Rețele de comunicare 

 
5. Generalități privind comunicarea în cazul Bisericii 

 
6. Repere ecleziologice în privința comunicării 

 
7. Aplicarea principiilor cibernetice la dimensiunea 

pneumatic-instituțională a Bisericii 
 8.     Observații teologice asupra principiilor cibernetice 
 9.     Sensus fidelium Şi consensus fidelium 
 10.   Implementarea practică a principiilor cibernetice în cadrul 
eclezial. 

 
 
 

 
 
 
 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

  
 
 
 
 
 
 2 ore  

Bibliografie 
 
Catehismul Bisericii Catolice, mai ales nr. 748-962; 1113-1134; 1210-1690; de asemenea 668-682; 954- 
959; 988-1060; 2816-2821. 
Conciliul Vatican II, Constituția pastorală despre Biserica în lumea contemporană, Gaudium et spes. 
„ „ , Decret privind apostolatul laicilor, Apostolicam actuositatem 
„ „ , Constituția dogmatică despre Biserică, Lumen gentium 
„ „ , Decret privind mijloacele de comunicare socială, Inter mirifica  
 
 
Facultative: 
 
A. de Peretti, Tehnici de comunicare, Iați 2002. 
V. Petercă, Globalizare Şi comunicare, Washington – București 2004 
V. Tran, Teoria comunicării, București 2002  

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Comunicarea în Constituția pastorală Gaudium et spes  
 

 
WhatsApp +Email + Videoconferință 

(Zoom) + dezbatere 
 

  
 1 ore 

 
2. Diferențele dintre Biserică și societatea civilă ce intervin în 
cazul comunicării  
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

1 ore 

3. Relația dintre Biserică și lume în Ecclesiam suam a lui Paul al 
VI-lea  

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

1 ore 



4. Reflectarea în comunicare a problemei împărtășirii autorității 
și magisteriului  
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore 

5. Distincția tradițională dintre ecclesia docens și ecclesia discens 
 și problema comunicării 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 

2 ore  

 
6. Comunicarea în Decretul privind apostolatul laicilor 
Apostolicam actuositatem  
 

 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

 
 

 
 
 2 ore  

7. Comunicarea în Constituția dogmatică despre Biserică, Lumen 
gentium 
 

WhatsApp +Email + Videoconferință 
(Zoom) + dezbatere 

  

 1 ore 

Bibliografie 
  
Catehismul Bisericii Catolice, mai ales nr. 748-962; 1113-1134; 1210-1690; de asemenea 668-682; 954- 
959; 988-1060; 2816-2821. 
Conciliul Vatican II, Constituția pastorală despre Biserica în lumea contemporană, Gaudium et spes. 
„ „ , Decret privind apostolatul laicilor, Apostolicam actuositatem 
„ „ , Constituția dogmatică despre Biserică, Lumen gentium 
„ „ , Decret privind mijloacele de comunicare socială, Inter mirifica  
 
Facultative: 
 
A. de Peretti, Tehnici de comunicare, Iași 2002. 
V. Petercă, Globalizare Şi comunicare, Washington – București 2004 
V. Tran, Teoria comunicării, București 2002 
 
 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
  Cursul oferă studenților mijloacele necesare pentru înțelegerea și însușirea cunoștințelor necesare  în vederea profesiei pe care o 
vor avea în domeniul teologiei și  Bibliei, și îi ajută să înțeleagă mai bine unele materii din cadrul programului de master, care 
presupun cunoașterea acestor noțiuni.  

 
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 asimilare a 

cunoștințelor prezentate în curs 
oral 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea noțiunilor predate, 
participarea la discuţii, 

prezenţă activă 

Prezentarea unui referat în 
timpul semestrului 

50% 

 

10.6 Standard minim de performanţă: studiul documentelor Conciliului Vatican al II-lea citate în bibliografie  

Data completării 
 
 

Semnătura titularului de curs 
 

Semnătura titularului de seminar 
 

Data avizării în department 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 



 


