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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PASTORALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE 

1.5. Ciclul de studii Licenţă (2015-2019) 

1.6. Programul de studii Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ISTORIA ȘI FILOSOFIA RELIGIILOR (1) 2.2. Cod disciplină IFR 211 

2.3. Titularul activităţii de curs Ioan Gheorghe ROTARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ioan Gheorghe ROTARU 

2.5. Anul de studiu II 

 

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 
3 

din care: 3.2. curs 
2 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din planul 

de învăţămînt 
42 

din care: 3.5. curs 
28 

3.6. seminar/laborator 
14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

 Tutoriat 4 

 Examinări 4 

 Alte activităţi (exersări practice) 4 

Total ore  activităţi individuale 54 

 

3.7 Total ore studiu individual 54 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 96 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Ecran de proiecţie, videoproiector, laptop. 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 
Sală dotată cu ecran de proiecție, videoproiector, laptop și 

tablă 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Cunoașterea  unor noțiuni fundamentale privind istoria fiecărei religii. 
C2. Cunoașterea izvoarelor din care putem găsi informații privitoare la o 

anumită religie. 
C3. Cunoașterea elementelor definitorii privitoare la doctrina religioasă, 

cosmogonia și divinitățile fiecărei religii. 
C4. Cunoașterea elementelor definitorii ale cultului, sacerdoțiului și ale 

lăcașurilor  cultice ale religiilor lumii. 
C5. Cunoașterea concepțiilor privitoare la viață, moarte și viața de dincolo de 

moarte, existente în doctrinele religioase ale religiilor lumii. 
C5. Cunoașterea doctrinelor creștine, comparativ cu doctrinele religioase ale 

altor religii.  

Competenţe transversale CT1. Atitudinea respectuoasă față de persoana, religia și cultura acelora, care 

aparțin unui alt cult religios, decât cel al studentului.  

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei OG1. Să-i lărgească studentului orizontul intelectual, impunând-se tot 

mai mult principiul potrivit căruia ignoranţa nu trebuie să 

caracterizeze pe nimeni, atunci când este vorba de fenomenul 

religios. 

OG2. La final cursului studentul să dobândească informaţii despre 

conceptele religioase fundamentale, despre istoria și filosofia 

religiilor, despre practicile religioase. 

7.2 Obiectivele specifice OS1. Să-i doteze pe studenţi cu noţiunile de bază ale fiecărei religii în 

parte, astfel încât aceştia să poată aprecia într-o manieră corectă 

valoarea creştinismului, comparativ cu alte religii întâlnite la 

popoarele lumii.  

OS2. Să trezească în studenţi dragostea faţă de oamenii care nu-L 

cunosc pe Dumnezeu, și care au nevoie de mântuirea prin 

credința în Mântuitorul nostru Isus Hristos. 
OS3. Așa după cum în viaţă realizăm o sinteză a experienţelor 

existenţiale, modelelor culturale şi progreselor de civilizaţie, tot 

astfel prin intermediul cursului, intenționăm ca studenții să 

cunoască o sinteză a spiritualităţilor şi a religiilor lumii, fără 

însă a pierde din vedere rădăcina propriei spiritualităţi şi religii. 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în Istoria și filosofia religiilor: 
      a. Obiectul, scopul și locul Istoriei și filosofiei 

religiilor în teologie. 
      b. Tentative de definire a noțiunii de religie. 
      c. Teorii privind originea religiei. 

d. Ideea de Dumnezeu, ideea de sacru, ideea de 

credinţă, ideea de experienţă spirituală, ideea 

de trăire mistică, ideea de unitate, ideea de om. 
Vor fi prezentate: cursul, metodele de lucru și 

manualele de studiu. Vor fi explicate noțiuni și 

definiții, precum și relația dintre Istoria și filosofia 

religiei și teologie.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

2. Religiile populațiilor primitive 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la: etnografia, 

repartiția populaților primitive pe glob, viața 

materială, spirituală și socială, divinități și spirite, 

mitologia, ideea de „mana”,animismul, totemismul, 

tabuismul, cultul, lăcașurile cultice, săvârșitorii 

cultului, ritul funerar, magia și mantica, sărbătorile, 

credința în nemurire. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 
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3. Religiile indigene :   
a. Religiile nativilor africani.  
b. Religiile nativilor americani.  
c. Religiile nativilor asiatici.  
d. Religiile aborigenilor australieni şi ale 

popoarelor din Oceania. 
Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

4. Religiile precolumbienilor:  
       a. Religiile vechilor mexicani (aztecilor, 

mayaşilor, olmecilor, toltecilor şi zapotecilor). 
      Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

5. Religiile precolumbienilor: 
        b. Religia peruvienilor (incaşilor)  

Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

6. Religia vechilor egipteni 
Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

7. Religiile Orientului Apropiat: 
a. Religia canaaneenilor. 
b. Religia fenicienilor.  

       Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

8. Religiile Orientului Apropiat: 
c. Religia arameilor  
d. Religia hitiților 
 Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

9. Religiile Orientului Mijlociu:  
       a. Religia mesopotamienilor  

Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

10. Religiile Orientului Mijlociu: 
        b. Religiile iranienilor  
            1. Mazdeismul şi zoroastrismul  
            2. Mandeismul  
            3. Maniheismul  
       Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, divinitățile, Zoroastru, Mani, 

cultul, lăcașurile cultice, ritul funerar, concepția 

despre suflet. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 
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11. Religiile Orientului confluent cu Europa:  
       1. Religiile inzilor.  
           a. Hinduismul.  
      Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, divinitățile, cultul, lăcașurile 

cultice, ritul funerar, concepția despre suflet, 

ramurile religiei hindu.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

12.   a.1.Religia vedică (vedismul).  
  a.2.Religia brahmanică (brahmanismul). 

         a.3.Hinduismul clasic.  
         a.4.Hinduismul epopeic.  
        a.5. Hinduismul contemporan.  

Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, divinitățile, cultul, sacerdoțiul, 

lăcașurile cultice, ritul funerar, sufletul, școlile 

filosofice indiene.  

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

13. b. Sikhismul.  
c. Jainismul.  

       d. Buddhismul.  
Vor fi prezentate: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, divinitățile, cultul, Profetul, 

lăcașurile cultice, ritul funerar, sufletul, 

hermeneutica. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

14. Popoare din vechime (antichitate) în legătură 

cu istoria biblică (Asirienii, akkadienii, 

filistenii, fenicienii, canaaniții, hetiții. 

egiptenii, mezii, perșii, grecii, romanii). 
Va fi prezentată: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte, precum 

și relațiile și influențele acestor popoare în istoria 

biblică descoperită în Sfintele Scripturi. 

Prelegere; discuții; videoproiector; 
materiale didactice imprimate. 

2 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Obser-vaţii 

1. Noțiuni introductive în Istoria și filosofia 

religiilor: 
      a. Obiectul, scopul și locul Istoriei și filosofiei 

religiilor în teologie. 
      b. Tentative de definire a noțiunii de religie. 
      c. Teorii privind originea religiei. 

d. Ideea de Dumnezeu, ideea de sacru, ideea de 

credinţă, ideea de experienţă spirituală, ideea 

de trăire mistică, ideea de unitate, ideea de om. 
       Dezbateri academice privind: cursul și manualele de 

studiu, noțiuni și definiții, precum și relația dintre 

Istoria și filosofia religiei și teologie.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

2. Religiile populațiilor primitive: 
      Dezbateri academice privind: etnografia, repartiția 

populaților primitive pe glob, viața materială, 

spirituală și socială, divinități și spirite, mitologia, 

ideea de „mana”,animismul, totemismul, tabuismul, 

cultul, lăcașurile cultice, săvârșitorii cultului, ritul 

funerar, magia și mantica, sărbătorile, credința în 

nemurire. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 
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3. Religiile indigene:   

a. Religiile nativilor africani.  
b. Religiile nativilor americani.  
c. Religiile nativilor asiatici.  
d. Religiile aborigenilor australieni şi ale 

popoarelor din Oceania. 
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, pantheonul zeilor, 

cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

4. Religiile precolumbienilor:  
       a. Religiile vechilor mexicani (aztecilor, 

mayaşilor, olmecilor, toltecilor şi zapotecilor). 
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, pantheonul zeilor, 

cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

5. Religiile precolumbienilor: 
        b. Religia peruvienilor (incaşilor)  

Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, pantheonul zeilor, 

cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

6. Religia vechilor egipteni 
      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, pantheonul zeilor, 

cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

7. Religiile Orientului Apropiat: 
a. Religia canaaneenilor. 
b. Religia fenicienilor.   

        Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, pantheonul zeilor, 

cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

8. Religiile Orientului Apropiat: 
 c. Religia arameilor.  
 d. Religia hitiților. 

      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, pantheonul zeilor, 

cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

9. Religiile Orientului Mijlociu:  

       a. Religia mesopotamienilor.  
      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, pantheonul zeilor, 

cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

10. Religiile Orientului Mijlociu: 
        b. Religiile iranienilor.  
            1. Mazdeismul şi zoroastrismul.  
            2. Mandeismul.. 
            3. Maniheismul. 
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, divinitățile, 

Zoroastru, Mani, cultul, lăcașurile cultice, ritul 

funerar, concepția despre suflet,  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 
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11. Religiile Orientului confluent cu Europa:  
       1. Religiile inzilor.  
           a. Hinduismul.  
      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, divinitățile, cultul, 

lăcașurile cultice, ritul funerar, concepția despre 

suflet, ramurile religiei hindu. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

12.   a.1.Religia vedică (vedismul).  
  a.2.Religia brahmanică (brahmanismul).  

         a.3.Hinduismul clasic.  
         a.4.Hinduismul epopeic.  
        a.5. Hinduismul contemporan.  

       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, divinitățile, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, sufletul, 

școlile filosofice indiene. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

13. b. Sikhismul.  
c. Jainismul.  

       d. Buddhismul.  
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, divinitățile, cultul, 

Profetul, lăcașurile cultice, ritul funerar, sufletul, 

hermeneutica. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

14. Popoare din vechime (antichitate) în legătură 

cu istoria biblică (Asirienii, akkadienii, 

filistenii, fenicienii, canaaniții, hetiții. 

egiptenii, mezii, perșii, grecii, romanii). 
Dezbateri academice privind: izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, pantheonul zeilor, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina 

despre moarte și viața de dincolo de moarte, precum 

și relațiile și influențele acestor popoare în istoria 

biblică așa cum sunt ele descoperite în Sfintele 

Scripturi. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

 
8.3. Bibliografie: 
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9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul oferă cunoașterea valorilor religioase ale altor religii  ale lumii, comparativ cu propria religie 

creștină, iar acest fapt poate așeza fiecare creștin, cu mai mult respect față de valorile religioase, spirituale, 

ale altor persoane, care au sau nu, o religie diferită față de cea a celui în cauză. Acest fapt ar trebui să-l  ajute 

pe absolventul cursurilor să lucreze cu mai mult respect față de oameni, indiferent dacă lucrează în Biserică, 

în diverse  organisme religioase sau umanitare, sau în cadrul societății civile. Cursul asigură și premisele 

unor dezbateri respectoase și echilibrate atât inter, cât şi intrareligioase. 

 

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 scris 50% 

 - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar Elaborarea de lucrări  

de cercetare teologică  
35% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
15% 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea unui element  esențial caracteristic religiilor studiate. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..…………. 

   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 


