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Plan de învățământ 

2021-2024 
 

Denumire  Discipline & Activități Semestrul I Semestrul II 

Finalizare ECTS 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Ore 

curs 

Ore 

seminar 

Ore 

curs 

Ore 

seminar 

Alexiada – izvor istoric al relaţiilor dintre bizantini, latini şi 

musulmani 

Pr. prof. Emanoil BĂBUȘ 

0,85 - - - E 10 

Metodologia cercetării științifice în teologia istorică 

Pr. prof. Daniel BENGA 

0,85 - - - E 10 

Antropologie ortodoxă 

Pr. prof. Ștefan BUCHIU 

0,85 - - - E 10 

Teme de teologie biblică neo-testamentară 

Pr. prof. Constantin COMAN 
0,85 - - - E 10 

Dialogul între știință și religie în contextul contemporan 

Conf. Adrian Nicolae LEMENI 
0,85 - - - E 10 

Muntele Athos și românii 

Pr. prof. Ioan MOLDOVEANU 
0,85 - - - E 10 

Hristologia Sfinților Părinți de la Sinodul I ecumenic la 

Sinodul al VI-lea ecumenic 

Pr. prof. Constantin PĂTULEANU 

0,85 - - - E 10 

Studiile biblice și metodele lor 

Pr. prof. Constantin PREDA 
0,85 - - - E 10 

Moraliști creștini în secolele XVII-XVIII 

Pr. prof. Vasile RĂDUCĂ 
0,85 - - - E 10 

Monahismul românesc în contextul relației Stat-Biserică în 

secolul al XIX-lea 
0,85 - - - E 10 



Pr. prof. Mihail Simion SĂSĂUJAN 

Misiologie contextuală 

Pr. conf. David PESTROIU 
0,85 - - - E 10 

Metamorfoze ale religiosului în societatea contemporană 

Pr. conf. Radu Petre MUREȘAN 
0,85 - - - E 10 

Predica și cateheza în contextul contemporan 

Pr. Prof. Nicușor Beldiman 
0,85 - - - E 10 

Autocefalie, sinodalitate și întâietate în Biserică: prevederi 

canonice, dezvoltări subsecvente și realități ecleziale actuale 

Arhid. Prof. George Grigoriță 

0,85 - - - E 10 

Total ore și ECTS 12     30/doctorand 

Etică și integritate academică 14 - - - V 3 

 

NOTĂ: Studenții-doctoranzi au libertatea de a alege 3 cursuri din cele de mai sus, dintre care unul este în mod obligatoriu cel al conducătorului de doctorat, 

iar celelalte două sunt la libera alegere a studentului-doctorand. 

 

Programul de cercetare științifică Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Finalizare ECTS 

Susținere proiect de cercetare1 X     C 37 

Raport de cercetare științifică nr. 12  X    C 30 

Raport de cercetare științifică nr. 2   x   C 30 

                                                           
1 Proiectul de cercetare trebuie să conțină elemente privitoare la relevanța temei, stadiul cercetărilor, prezentarea surselor, delimitarea exactă a tematicii, descrierea 

metodologiei de cercetare, planul lucrării, bibliografia și planul de lucru în conformitate cu exigențele fiecărei discipline teologice, fără a depăși 30 de pagini (A4, la 

1,5 rânduri, literă 12 TNR, cu bibliografia inclusă). 
2 Rapoartele de cercetare trebuie să fie lucrări științifice în care studentul-doctorand abordează teme din planul tezei de doctorat, pe care le elaborează pe baza 

izvoarelor, cu aparat critic, bibliografie finală și în dialog cu cercetarea științifică națională și internațională pe tema cercetată, fiind concepute ca studii individuale ce 

pot fi publicate în reviste științifice, fără a depăși 25 de pagini (A4, la 1,5 rânduri, literă 12 TNR, cu bibliografia inclusă).  



Raport de progres nr. 13   x   C 10 

Raport de cercetare științifică nr. 3    x  C 30 

Raport de progres nr. 2     X C 10 

Total ECTS        147 

Total general ECTS       180 

 

 

NOTE 

I. Titlurile exacte ale rapoartelor de cercetare științifică vor fi trecute în Planul de pregătire individuală, putând fi schimbate cu acordul conducătorului de 

doctorat pe parcursul programului de cercetare științifică. 

II. Susținerea proiectului și a rapoartelor se face în prezența conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare, întocmindu-se un proces-verbal de 

susținere semnat de toți membrii comisiei. 

III. Calificativele care se acordă sunt: nesatisfăcător (presupune refacerea raportului și resusținerea acestuia), satisfăcător, bine, foarte bine și excelent. 

 

IV. Studentul-doctorand are obligația de a publica în perioada studiilor universitare de doctorat cel puțin două articole, rezultate din activitatea sa, în 

conformitate cu planul de pregătire individuală și standardele stabilite de Consiliul Școlii Doctorale, în care să menționeze afilierea instituțională la Școala 

Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă și la Universitatea din București.  

 

                Decan,             Director Școală Doctorală,         

 

 

Pr. prof. dr. Ioan Moldoveanu                            Conf. dr. Adrian Nicolae Lemeni         

 

 

                                                           
3 Rapoartele de progres sunt rapoarte narative în care se prezintă parcursul cercetării și avansarea în cercetare, în care se prezintă planul lucrării la momentul 

susținerii raportului, progresul făcut în cercetare de la ultimul raport, bibliografia, precum și aspectele ce mai rămân de cercetat, fără a depăși 10 pagini (A4, la 1,5 

rânduri, literă 12 TNR).     


