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FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei Istoria religiilor 

Anul de studiu 3, 4 Semestrul VI, VII Tipul de evaluare finală (E/V) Ex 

Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob. Nr. de 

credite 
3 

Total ore din planul de 

învăţământ 
30 Totalul ore studiu 

individual 
30   

Titularul disciplinei 

( grad didactic şi 

ştiinţific, nume, 

prenume) 

Titular curs Titular seminar / lucrări practice 

lector universitar:  

Nicolaiciuc Natalia  

lector universitar:  

Stempovschi Tatiana  

lector universitar:  

Nicolaiciuc Natalia 

lector universitar:  

Stempovschi Tatiana 

Catedra de specialitate Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice 

 

 

 

 

 

 

Competenţe generale    

 - să determine evoluţia unor tendinţe spirituale şi găsirea unor orientări bazate pe motivaţii 

religioase şi alegeri raţionale fundamentate pe propuneri creştine; 

- să prezinte un limbaj istorico - religios adecvat;  

- să definească specificul propriei credinţe, în raport cu alte credinţe şi convingeri;  

- să integreze valorile şi cunoştinţele religioase în structura propriilor atitudini şi comportamente.     

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: 

-   să definească, conceptele cheie, teoriile, noţiunile, disciplinei de studii;  

- să identifice legităţile şi particularităţile dezvoltării istoriei religiilor în 

societate ; 

- să posede definiţii şi semnificaţii a termenilor specifici domeniului; 

- să posede metode de investigare istorico - religioasă; 

- să identifice problemele istorice religioase importante; 

- să cunoască soluţiile propuse în vederea soluţionării diferitor probleme istorico 

- religioase; 

- să gândească în concepte clare şi într-o manieră corectă logic; 

- să reproducă obiectivele, principiile şi metodele disciplinei. 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ 

Total C S LP 

30 15 15 - 
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2. Instrumental-aplicative:  

- să utilizeze limbaj istoric religios în realizarea comentariilor şi a analizelor 

textelor istorice; 

-    să analizeze conceptele  primordiale în raport cu celelalte disciplini; 

- să posede diferite maniere de argumentare ; 

- să comenteze un text şi să argumenteze preferinţele pentru anumite concepte 

specifice; 

- să-şi expună părerea personală referitor la ideile sau ipotezele formulate intr-o 

dezbatere; 

- să aplice cunoştinţele, capacităţile  acumulate în activitatea profesională. 

3. Atitudinale:  

- să demonstreze capacităţi de comunicare şi de dezbatere a subiectelor istorice 

religioase; 

- să aplice principiile gîndiri critice şi divergente; 

- să elaboreze concluzii personale asupra unor teme, epoci, curente istorico – 

religioase; 

- să justifice sistemul valoric personal şi armonizarea acestuia cu valorile 

comunităţii; 

-   trebuie să-şi dezvolte aptitudini pozitive faţă de activitatea individuală şi faţă de 

cea de grup. 

 

Conţinutul disciplinei 

Tematica 

generală 

Tematică curs Tematică seminar 

Istoria religiei ca obiect de 

studiu 

2 ore Istoria religiilor ca disciplină 

teologică 

2 ore 

Formele istorice ale credinţelor  2 ore Religia în orientul Antic 2 ore 

Religiile naţionale. 2 ore Religia extremului îndepărtat 2 ore 

Budismul doctrina, cultul şi 

ramificările lui 

2 ore Istoria întemeierii şi răspândirii 

budismului 

2 ore 

Creştinismul  doctrina, cultul şi 

ramificările lui 

4 ore Întemeierea creştinismului şi 

rolul lui în cultura universală 

2 ore 

Islamul. Apariţia doctrina şi 

cultul 

2 ore Întemeierea islamului şi 

specificul culturii islamice 

2 ore 

Situaţia actuală a religiilor din 

lume 

2 ore   
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Bibliografie 

obligatorie 

selectivă 

1. Vasilescu Em. „Istoria Religiilor”, Bucureşti 1998; 

2. Alexandru Stan ”Istoria Religiilor”, Bucureşti 1991; 

3. Alexandru Suciu „Filosofia şi Istoria religiilor”Bucureşti Ed. Didactică şi 

pedagogică; 

4. Mircea Eliade „ Istoria credinţelor şi ideilor religioase” Bucureşti 1992 , 

Chişinău 1996; 

5. Achimescu Nicolaie” Istoria şi filosofia religiei la popoarele Antice” Iaşi 

2000; 

6. Negureanu Cristian „Tainele religiilor şi populaţiile universului”  Bucureşti 

1995; 

7. Chifăr Nicolaie „Istoria Creştinismului” Vol I –III  Iaşi 1999- 2000; 

8. Vasilescu Em „Istoria Religiilor „Bucureşti 1990. 

 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % 

{total = 100%} 

Media notelor acordate la  seminar: 

 Note pentru referate, eseuri, studii de caz; 

 Notele acordate pentru participarea la conferinţe 
ştiinţifice; 

60 % 

    Nota acordată la examinarea finală 40 % 

 

Cerinţe minime pentru promovare: 

(pentru nota 5) 

Îndeplinirea parţială a cerinţelor 

Cerinţe maxime de promovare 

(pentru nota 10) 

Îndeplinirea totală a cerinţelor 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse 

studentului 

Studiul notiţelor de curs 5   

Studiul după manual 5   

Studiul bibliografic 10   

Pregătire prezentare referat  5   

Pregătire participări la conferinţe 10   

Pregătire pentru examen 10   

 

Total ore studiu individual (pe semestru)= 45  

 

 

Data întocmirii:______________ 

Titular curs: 

Titular seminar: 

Şef catedră: 

 

 

 

 


