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1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea din București 

1.2. Facultatea  de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul 

1.3. Departamentul  Școala Doctorală Dumitru Stăniloae 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii Doctorat, seria 2020-2023 

1.6. Programul de studii Teologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Metodologia cercetării științifice în 

teologia istorică 

2.2. Cod disciplină  

2.3. Titularul activităţii de curs Prof. Dr. Daniel Benga 

2.4. Titularul activităţii de seminar  

2.5. Anul de 

studiu 
I 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat - 

Examinări 20 

Alte activităţi 10 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 100 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 128 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Cunoștințe de teologie istorică și patristică 



4.2. de competenţe 
Competențe de operare pe calculator (Word, Internet 

Explorer); capacitate de analiză, de sinteză și de gândire 

critică) 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă şi cu proiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Utilizarea bazelor teoretice ale teologiei 

Definirea conceptelor şi principiilor de bază cercetării științifice în teologia istorică.  

Asimilarea modului în care se redactează științific o lucrare de cercetare în teologie 

Aprofundarea principiilor patristicii și istoriei bisericești 

Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru analiza și înțelegerea unei opere 

istorice sau patristice   

Competenţe transversale Reguli de muncă eficientă, atitudini responsabile faţă de domeniul teologie, pentru 

valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de 

cercetare științifică 

Cultivarea unei viziuni integrative în care să fie valorificate rezultatele istoriei în general 

Dobândirea unor abilități în cercetarea interdisciplinară. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Cunoaşterea metodologiei de cercetare ştiinţifică în teologie pentru 

redactarea rapoartelor de cercetare și a tezei de doctorat 

2. Cunoştinţele dobândite vor permite înţelegerea științifică a altor 

discipline, din domeniile studiilor biblice, practice şi sistematice.  

3. Înţelegerea cadrului istoric în care au apărut operele patristice și 

istorice, pentru o adecvată interpretare a acestora 

 

7.2 Obiectivele specifice 1. Evidenţierea importanţei cercetării științifice în contextul 

contemporan actual 

2. Accentuarea perspectivei eclesiale în interpretarea surselor 

istorice 

3. Aprofundarea provocărilor ideologice din contextul contemporan 

pe baza surselor vechi ale teologiei  

4. Formarea şi cultivarea unei conştiinţe a dialogului prin care să fie 

articulată o relaţie adecvată cu alte științe 

5. Prezentarea specificului ortodox în dialogul cu alte confesiuni 

creștine și alte religii 

6. Orientarea temeinică în bibliografia specifică domeniului 

 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni de epistemologie teologică din perspectivă 

istorică 

2. Importanţa şi limitele cercetării teologice ştiinţifice 

3. Teologie ştiinţifică şi cultură.  Metoda diacritică 

patristică  

4. Ediţia critică a unei opere patristice 

5. Euristica. Izvoarele şi importanţa lor cadrul teologiei 

6. Critica externă şi internă a izvoarelor. Citarea 

izvoarelor 

7. Analiza sincronă şi diacronă. Comparaţia izvoarelor. 

Interpretarea şi judecata istorică 

8. Colecţii de izvoare patristice străine și româneşti 

9. Literatura secundară, lectura şi citarea acesteia 

10. Cercetarea ştiinţifică cu ajutorul internetului, 

publicarea şi citarea textelor din internet, reguli de citare 

din Internet 

11. Redactarea lucrării ştiinţifice, alegerea subiectului şi 

delimitarea temei, întocmirea planului lucrării 

12. Analiza izvoarelor şi lectura literaturii secundare 

13. Redactarea lucrării: Scrierea textului, citatele, notele 

14. Bibliografia finală și ultima corectură a textului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere, discuţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore 
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12. RĂMUREANU, pr. prof. dr. Ioan, ŞESAN, Milan, BODOGAE, Teodor, Istoria Bisericească Universală, 
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14. TEŞU, Ioan-Cristinel, „Teologia între discurs şi experienţă, între vorbire şi trăire”, în Teologia, VI (2002), 

nr. 2, p. 147-160. 

15. VASILIOS, Arhimandritul, Intrarea în Împărăţie. Elemente de trăire liturgică a tainei unităţii în Biserica 

Ortodoxă, traducere de pr. prof. dr. Ioan Ică, Editura Deisis, Sibiu, 1996. 
 
 

8.2. Seminar   

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținuturile ajută la intensificarea unei cercetări care să presupună interacțiuni cu specialiști din diferite 

domenii, realizate pe baza unei metode de cercetare științifică, furnizând abilități de înțelegere a unor 

problematici de actualitate, răspunzând exigențelor lumii contemporane, cercetării actuale și misiunii Bisericii  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen oral 100% 

-Verificare pe parcurs -  

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs -  

- Activitate la seminar -  

10.6 Standard minim de performanţă: Cunoașterea reperelor semnificative din gnoseologia patristică, 

valorificate în contextul epistemologic actual 
  

 

Data completării,             Semnătura titularului de curs,        Semnătura titularului de seminar, 

   

                                 Daniel Benga                        

Data avizării în departament,                                     Semnătura director de departament, 

                                                  Conf. Dr. Adrian Lemeni 




