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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 Moraliști creștini din secolele al XVII-

lea și al XVIII-lea 

2.2. Cod disciplină  

2.3. Titularul activităţii de curs Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă 

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 Cunoașterea evoluției gândirii morale creștine în secolul al 

XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 

4.2. de competenţe 
Competențe de informare și operare online și familiarizarea cu 

terminologia și punctele de vedere al moraliștilor creștini din 

respectiva perioadă 

 

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 moralei 

Familiarizarea cu viziunea creștină referitoare la morala fundamentală 

Studiul comparativ între viziunea moralei antice și patristice, pe de o parte și tendințele de 

spre o viziune iluministă și modernă a temelor morale. 

Evidențierea similitudinilor și a deosebirilor în tratarea temelor lorale în morala antică și 

creștină și cea de după Renaștere și Reformă 

Continuitatea și innoirea discursului moral  

Competenţe transversale  Familiarizarea doctorandului cu evoluția și totodată cu identitatea marilor teme ale 

gândirii morale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea doctorandului cu modalitatea  în care marii moraliști 

europeni au îmbinat simultat discursul teologic și filosofic în domeniul 

gândirii morale. 

Moraliștii studiați nu au avut rețineri în a folosia produsul gândirii 

religioase pentru fundamentarea discursului moral, nici nu au 

evitatdiscursul filosofic de teama de a nu se îndepărta de teologie. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Scoaterea în evidență a necesității dialogului filosofie-teologie 

2. Evidențierea exprimării adevărurilor morale eterne în limbajul 

epocii în care moralistuil creștin este nevoit să se exprime. 

3. Aprofundarea dialogului dintre teologie și filosofia morală 

4. Semnalarea tendințelor de îndepărtare a gândirii morale de 

gândirea medievală scolastică și nominalistă și apropierea ei de 

un raționalism, uneori deist, alteori chiar ateu în abordarea 

problematicii morale. 

5. Obișnuirea doctorandului cu fenomenul firesc al schimbării de 

perspectivă, în funcție de epocă, de cultura respectivei epoci 

atunci când moralistul vrea să exprime temele care-l interesează.  

      6.   Prezentarea viziunii ortodoxe a marilor teme morale, viziune      

care, a dovedit continuitate, fără sincope ideologice și filosofice.  

 

 

 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. 1. Introducere în gândirea morală a secolului 

al XVII-lea 

 

Prelegere, discuţii 2 ore 

   

 

2. Francois de la Rochfoucauld (1613-1680), 

Omul, opera și mesajul moralei sale 

 

Prelegere, discuţii 4 ore 

3. Rene Descartes (1596-1650), omul și mesajul 

moral al gândirii sale 

 
 

Prelegere, discuţii 2 ore 

 

4. Proiect pentru o gândire morală, în 

,,Discurs asupra metodei” 

 

Prelegere, discuţii 2 ore 

 

5. Invățătura despre trup și suflet în gândirea 

lui Descartes. 
 

Prelegere, discuţii 2 ore 

6. Descartes și problema cunoașterii lui 

Dumnezeu 
 

Prelegere, discuţii 2 ore 

7. Pasiuni, patimi, suferință și vicii, în 

viziunea lui Descartes 
 

Prelegere, discuţii 2 ore 

8. Blaise Pascale (1623-1662), omul și liniile 

directoare ale gândirii sale. 

 

 
 

Prelegere, discuţii 2 ore 

9. Omul, în gândirea lui Pascal, 
 

Prelegere, discuţii 2 ore 

                  10. Cunoașterea religioasă, în gândirea lui Prelegere, discuţii 2 ore 



Pascal 

 
 

11. Fundamentele vieții virtuase, în viziunea 

lui Pascal 

 

Prelegere, discuţii 2 ore 

12. Importanța Revelației supranaturale 

(Profeții Vechiului Testament și Mântuitorul 

Hristos) pentru garanția unei vieți virtuase 

 

13. Jacques Benigne Bossouet (1627-1704), 

omul și opera.  

Libertatea umană și credința în Dumnezeu 

 

 

 

 

 
 

  

 

Bibliografie selectivă 

1. Ernest Stere, Din istoria doctrinelor morale, 3 vol. Ed. Enciclopedică, 1979; 

2. Francois de la Rochfoucauld, Maxime, ED. PoliromȘ 

3. B.Pascal, Cugetări, Ed. Științifică, 1992; 

4. Horia Lazăr, Blaise Pascal, Un discurs asupra rațiunii, Ed.Științifică, 1991; 

5. Georges Le Roy,Pascal, Savant et croyant, PUF, 1957; 

6. René Descarte, Texte fundamentale, Ed. Antet, 

7. Ibidem, Despre pasiunile sufletului; ed. Antet, 2012; 

8. ibidem, Reguli despre îndrumarea minții; Meditații despre filozofia prima, 

 Ed. Humanitas, 1994; 

9. Ibidem, Ibidem, Discurs asupra metodei, Ed. Gramar, 2012; 

10.  Denis Kamboucher, Descartes nu a spus..., Ed. Tracus Arte, 2015;  

11. Jacques Benigne Bossouet, Opere, vol.II, Ed. Dacia, 2000; 

12. Frederick Copleston, Istoria filosofiei, Ed. All. Vol. IV, 2011; 

13. Jacqueline Russ, Panorama ideilor filosofice, Ed. Amarcord, 2002; 

14. Jean Beaufret, Lectii de filosofie, vol. I-III, Ed. Amarcord, 1999; 

15. Andre Manaranche, L’ homme dans son univers, Ed. Ouvrieres, 1966; 

16. Enciclopedie de filosofie și științe umane, Ed. All, 2004; 

17. Elwell, Dicționar Evanghelic de Teologie; Ed. Emmanuel, 2012; 



18. Frédéric Laupies, Dictionar de Cultură Generală, Ed. Polirom, 2012; 

19. Dominique Lecourt, Dictionar de Istoria și Filosofia Științelor, Polirom, 

2005; 

20. Barbara Cassine (coordonator), Vocabular European al Filosofiilor, Ed. 

Polirom, 2020; 

21. Stefano de Fiores et Tullo Goffi (coord.), Dictionnaire de lavie spirituelle, Ed. 

Du Cerf, 2012; 

22. Bertrand Russel, Istoria Filosofiei Occidentale, Ed. Humanitas, 2014; 

23. Monique Canto-Sperber (coord.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie 

morale, 2 vol.PUF, 2004. 

 

 
 

 

8.2. Seminar   

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor persoanelor preocupate de 

domeniulmoralei a asociaţiilor  profesionale şi a angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul presupune cunoașterea mai bună a contribuíilor moraliștilor din sec. al XVII-lea de început ai sec. al 

XVIII-lea la dezvoltarea gândirii morale. 

 

 

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 temelor principale ale gânirii moraliștilor care au constituit 

conținutul cursului.  
  

 

 

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

   

                                 Vasile Răducă                        

Data avizării în departament,                                     Semnătura director de departament, 

                                    ………………………………. 

 
 

 

 

 



 




