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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  TEOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea STUDII RELIGIOASE 

 
2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIA RELIGIEI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. DUMITRESCU VICTOR-EMILIAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. dr. DUMITRESCU VICTOR-EMILIAN 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 
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 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

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 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi .................................................. 5 

3.7 Total ore studiu individual 125 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 181 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  - Introducere în psihologia generală 

- Filosofia religiei 
- Antropologia biblică 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului • Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de curs în 



2 

 

vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

• Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional; 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive 
altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere 
a lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de 
întârziere.   

 
6. Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale • Să cunoască dinamica vieții de credință;  

• Explicarea și interpretarea sensului religios al persoanei umane; 

• Dobândirea unor abilități instrumental–aplicative, cum ar fi interpretarea 
devianțelor în domeniul religiei; 

• Dobândirea unor abilități atitudinale: participarea la propria dezvoltare 
religioasă,  

• Dezvoltarea unui simțământ de toleranță și respect față de alte religii. 

Competenţe transversale • Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională; 

• Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor 
articole şi studii de specialitate; 

• Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele 
integrării în învăţământul European. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Cunoașterea legăturii strânse dintre antropologie și psihologie 

• Cunoașterea legăturii strânse dintre psihologie și viața spirituală 

• Să cunoască cercetările din domeniul studierii religiei 

7.2 Obiectivele specifice • Să ajungă la o evaluare corectă a fenomenului vieții de credință și religioasă; 

• Să înţeleagă contextul și cauzele dezvoltării unor problematici religioase. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere la curs. Biserica și psihologia Prelegere  1 prelegere 

Antropologie și psihologie: chestiuni antropologice Prelegere  1 prelegere 

Antropologie și psihologie: psihologia religiei Prelegere  1 prelegere 

Dinamica psihologică a religiozității umane Prelegere  1 prelegere 

Integrarea intrapsihică și răspunsul religios Prelegere  1 prelegere 

Forme de religiozitate matură și imatură Prelegere  2 prelegeri 

Tulburările de personalitate și religiozitatea Prelegere  1 prelegere 

Atitudinea religioasă, afectivitatea și religia Prelegere  2 prelegeri 

Inteligența, capacitatea simbolică și religiozitatea Prelegere  1 prelegeri 

Experiențele religioase Prelegere  1 prelegeri 

Celebrarea liturgică și psihismul Prelegere  1 prelegere 

Psihoterapie și religie Prelegere  1 prelegere 

Bibliografie 
Referințe obligatorii:  
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1. BOGDAN EMILIAN BALAȘCĂ, Psihologia religiei creștine, Ed. Serafica, Roman 2017. 
2. BUZALIC ALEXANDRU – BUZALIC ANCA, Psihologia Religiei, Ed. Logos, Oradea 1999.  
3. CORBETT LIONEL, Funcţia religioasă a psihicului, Ed. Iri, Bucureşti 2001. 
4. IORGA LUCIA, De la ateism la sfinţenie – o abordare psihologică a motivaţiei comportamentului religios, Ed. Elena Francis 
Publishing, 2007. 
5. RIVIERE CLAUDE, Socio-antropologia religiilor, Ed. Polirom, Iaşi 2000. 
 
Referințe web: 
1. Comportamentul religios 
https://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/biblio_pdf/Gabriela_Ligia_Popescu.pdf 
 
 
Referințe facultative: 
1. MUNTEAN ANA, Psihologia dezvoltării umane, Ed. Polirom, Iași 2009. 
2. RIEMANN FRITZ, Forme fundamentale ale angoasei: studiu de psihologie abisală, ed. a 36-a, Ed. Trei, București 2005. 
3. TEREZA DE AVILA, Castelul interior, Ed. Ars Longa, Iași 2007. 
4. TILLICH PAUL, Dinamica credinței, Ed. Herald, București 2007. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Psihologia religiei de la W. James  Exercițiu în baza unui portofoliu 1 seminar/laborator 

Religiozitatea infantilă și la preadolescenți Dezbatere 2 seminare/laborator 

Psihologia religiei la G. W. Allport Exercițiu în baza unui portofoliu 1 seminar/laborator 

Religiozitatea adolescentului Dezbatere 2 seminare/laborator 

Religia în gândirea lui Freud Exercițiu în baza unui portofoliu 1 seminar/laborator 

Religiozitatea la vârsta adultă emergentă (tineri) Dezbatere 2 seminare/laborator 

Gândirea religioasă a lui C.G. Jung Exercițiu în baza unui portofoliu 1 seminar/laborator 

Religiozitatea la vârsta adultă Dezbatere 2 seminare/laborator 

Contribuţia lui E. Fromm la studiile de psihologia religiei Exercițiu în baza unui portofoliu 1 seminar/laborator 

Teoria lui Luigi Rulla cu privire la comportamentul religios Exercițiu în baza unui portofoliu 1 seminar/laborator 

Bibliografie: 
FREUD SIGMUND, „Totem şi tabu”, în V.D. ZAMFIRESCU (coord), Studii despre societate şi Religie, Opere, vol. IV, Ed. Trei, București 
2000. 
SYLVIA BURCAŞ - CORALIA SULEA, Dimensiuni ale orientării religioase: perspectiva lui Gordon W. Allport şi abordări actuale, Editura 
Universității de Vest, 2010. 
WILLIAM JAMES, Voința de a crede, Ed. Herald, 2011. 
FROMM ERICH, Dalla parte dell’uomo. Indagine sulla psicologia della morale, Ed. Astrolabio, Roma 1971. RULLA LUIGI, Antropologia 
della vocazione cristiana, vol. I, Ed. Dehoniane, Bologna 1997. 
C.G. JUNG, Psihologia religiei vestice și estice, în Opere complete, XI, Ed. Trei, 2010.  

Platforma de predare on line: 
ZOOM sau MICROFOFT TEAMS 

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

În vederea schițării conținuturilor, alegerii metodelor de predare/învățare titularul disciplinei au organizat o întâlnire cu alte cadre 
didactice din domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior, precum și cu psihologi și asistenți sociali direct implicați în 
munca cu anumite categorii sociale. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor în domeniul asistenței 
sociale și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituții de învățământ superior.      

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finală 

https://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/biblio_pdf/Gabriela_Ligia_Popescu.pdf
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10.4 Curs 

Examen oral la 
materia 
predată la curs 

Examenul oral este format din două momente: 
✓ Primul moment (la latitudinea studentului) va consta în prezentarea 

liberă a unui subiect la alegere dintr-o listă de subiecte puse la 
dispoziție în prealabil de profesor. 

✓ Al doilea moment (la latitudinea profesorului): constă în a răspunde 
la cinci întrebări dintr-un set de 25 din toată materia, întrebări puse 
la dispoziție în prealabil de către profesor. 

Durata examenului oral este de circa 15-20 min. 

66 % 

10.5 
Seminar/laborator 

Prezentare la 
una dintre 
temele de 
seminar 

Activitatea de seminar, constă în: 
✓ susținerea unei prezentări pe parcursul semestrului, pe o temă aleasă 

de fiecare student, din cele propuse la începutul semestrului. În 
funcție de numărul de studenți înscriși la curs se va stabili și numărul 
de teme, cu posibilitatea de prezentare individuală sau în grup. În 
cazul prezentării în grup a unei teme, grupul care a prezentat va 
înainta titularului de seminar materialul suport şi un scurt raport de 
sinteză care să ilustreze aportul fiecărui student în pregătirea temei 
respective. Obiectivul principal al prezentării este facilitarea 
înțelegerii conceptelor aferente temei alese spre susținere atât 
pentru cel care prezintă, cât și pentru auditoriu. În acest scop, pot fi 
utilizate: suportul audio-video (realizarea de prezentări PowerPoint, 
proiecții etc.). Studenții pot utiliza laptopul personal pentru 
prezentare (se recomandă).  

✓ Participarea activă la dezbaterile pe temă. 

33 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Acumularea unui punctaj de minimum 3 puncte din răspunsurile la itemi (+ 2 puncte din oficiu = nota minimă 5); 

• Îndeplinirea condiţiilor de prezenţă la curs şi seminar (la peste 70% din ore).  

• „A doua prezentare” (examenul restanţă) se desfăşoară identic cu precedentul. 

Data completării 
 
 

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

Semnătura titularului de seminar 
 

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

Data avizării în departament 
 

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

Semnătura şefului departament 
 

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

 


