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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 Antropologie ortodoxă  2.2. Cod disciplină  

2.3. Titularul activităţii de curs Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu 

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 sistematică, filosofie și gnoseologie 



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 ale antropologiei teologice ortodoxe 

Interpretarea comparată a diferitelor date din ariile de cunoaștere ale teologiei, filosofiei și 

științei, referitoare la antropologie  

Aprofundarea reperelor antropologice patristice și valorificarea viziunii patristice în relația 

dintre Dumnezeu, om și natură 

Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme concrete.  

Utilizarea simulării pentru studiul comportamentului modelelor realizate și evaluarea 

performantelor.  

Încorporarea de modele formale în aplicaţii specifice din diverse domenii.  

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 

etică și integritate academică 

Cultivarea unei viziuni integrative în care să fie valorificate competențele specifice ale 

teologiei, filosofiei și psihologiei 

Dobândirea unor abilități în cercetarea interdisciplinară. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea, cercetarea şi aprofundarea semnificaţiilor rezultatelor din 

domenii de referinţă ale antropologiei teologice. 

Generarea şi întărirea unei conştiinţe a valorilor antropologiei 

ortodoxe în mediul universitar. 

 

7.2 Obiectivele specifice 1. Evidenţierea importanţei şi actualităţii antropologiei teologice 

ortodoxe în contextul cultural actual 

2. Accentuarea perspectivei trinitare, hristologice și eclesiale în 

abordarea problematicii antropologice teologice 

3. Aprofundarea dialogului dintre teologie, știință și cultură în 

domeniul antropologiei 

4. Identificarea provocărilor ideologice din contextul contemporan 

referitoare la principiile antropologiei creștine 

5. Cunoaşterea principalelor temeiuri din antropologiei ortodoxe ca 

repere ale dialogului dintre teologie şi cultură 

6. Evidenţierea corespondenţelor posibile dintre antropologia 

teologică și antropologia filosofică, cu deschidere către o 



abordare teologică 

7. Prezentarea specificului ortodox în dialogul dintre antropologia 

teologică ortodoxă și antropologia altor religii în contextul 

dialogului interreligios actual 

8. O bună orientare în bibliografia specifică cercetării din domeniul 

antropologiei teologice contemporane  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în antropologia ortodoxă. Specificul 

și relevanța antropologiei ortodoxe. Relația dintre 

Dumnezeu-Creatorul, om și cosmos 

Prelegere, discuţii 2 ore 

  

2. Omul, operă a Preasfintei Treimi. Caracterul 

teocentric al antropologiei teologice și 

dimensiunea hristologică a acesteia 

Prelegere, discuţii         2 ore 

 

3. Crearea omului după chipul lui Dumnezeu, în 

vederea atingerii asemănării prin har cu El. Scopul 

omului sau antropologia îndumnezeirii 

Prelegere, discuţii         2 ore 

   

   

        4. Alterarea chipului divin al omului prin păcatul 

adamic; consecințele acesteia asupra sufletului și a 

trupului și asupra relației cu cosmosul 

Prelegere, discuţii        2 ore 

5. Refacerea chipului divin și restaurarea persoanei 

umane prin Iisus Hristos. Hristificare și pnevmatizare 

în vederea îndumnezeirii 

 

Prelegere, discuţii 2 ore 

6. Vocația personalist-comunitară a ființei umane și 

realizarea ei în mediul eclesial-sacramental 

 

Prelegere, discuţii 2 ore 

7. Relația dintre dintre persoana umană, harul divin și 

libertate.  

 

Prelegere, discuţii 2 ore 

      8.Provocări la adresa omului contemporan: 

consumismul, secularismul, indiferentismul religios-

moral. Răspunsul antropologiei ortodoxe 
 

Prelegere, discuţii 2 ore 



9. Atitudinea irațională a omului față de creație și 

criza ecologică actuală 

Prelegere, discuţii 2 ore 

     10. Umanismul filosofic sau divino-umanismul 

creștin-ortodox? 

Prelegere, discuţii 2 ore 

     11. Împlinirea și desăvârșirea omului prin participarea 

la sfințenia lui Hristos 

Prelegere, discuţii 2 ore 

     12. Actualitatea și semnificația reperelor antropologice 

ortodoxe: de la homo economicus la homo christianus 

    13. Asumarea identității eclesiale și liturgice în 

contextul secularizant al postmodernismului 

    14. Perspectiva eshatologică a antropologiei ortodoxe: 

intrarea în Împărăția eternă a Preasfintei Treimi 

 

 

Bibliografie 

 

1. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Studii de Teologie Ortodoxă, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1991 

2. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Ed. BASILICA, București, 2018 

3. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Ed. BASILICA, București, 2013 

4. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos, lumina lumii și îndumnezeitorul omului, Ed. BASILICA, 

București, 2014 

5. Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, Cunoașterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, Ed. BASILICA, 

București, 2013 

6. Sandu Frunză, O antropologie mistică. Introducere în gândirea Părintelui Stăniloae, ediția a doua, Ed, 

Eikon, 2016 

7. Panayotis Nellas, Omul, animal îndumnezeit, trad. de diac. prof. Ioan I. Ică jr., Ed. DEISIS, 1994, Sibiu 

8. Lars Thunnberg, Omul și cosmosul în viziunea Sf. Maxim Mărturisitorul, trad. de Remus Rus, EIBMBOR, 

București, 1999 

9. Lars Thunberg, Antropologia Teologică a Sfântuui Maxim Mărturisitorul. Microcosmos și Mediator, trad. 

Anca Popescu, Ed. Sophia, București, 2005 

10. Pr. prof. dr. Ion Bria, Credința pe care o mărturisim, EIBMBOR, București, 1987 

11. Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Ortodoxie și contemporaneitate, cap. Antropologie, Ed. Diogene,  

București, 1996 

12. Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, EIBMBOR, București, 2005 

13. Arhim. Justin Popovici, Omul și Dumnezeul-Om, trad. de Pr. prof. Ioan Ică și Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis 

Sibiu, 1997 

14. Olivier Clement, Trupul morții și al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, trad. Eugenia 

Vlad, Ed. Christiana, București, 1996 

15. Jean-Claude Larchet, Semnificația trupului în Ortodoxie, Ed. BASILICA, București, 2010 



16. Jean-Claude Larchet, Persoană și natură. Sfânta Treime-Hristos-Omul, trad. Pr. D. Bahrim, M. Bojin, Ed. 

BASILICA, București, 2013 

17. Lect. dr. Cristinel Ioja, Homo adorans. Între Iisus Hristos și politeismul lumii contemporane, Editura 

Universității din Arad „Aurel Vlaicu”, Arad, 2008 

18. Conf. dr. Cristinel Ioja, Homo economicus. Iisus Hristos, sensul creației și insuficiențele purului biologism, 

Ed. Marineasa, 2010 

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, valorificându-se o conștiință a dialogului și furnizând abilități de înțelegere a unor problematici de 

actualitate, răspunzând exigențelor mai multor angajatori din misiunea Bisericii, din domeniul educațional și 

cel al cercetării. 

 

 

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, 

                             Pr. prof. emerit Ștefan Buchiu                        

Data avizării în departament,                                     Semnătura director de departament, 

 
 

 




