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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 (2) 2.2. Cod disciplină IFR 221 

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 II 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 IFR 211 

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. 
C6. 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. Religiile Orientului Îndepărtat:  
       a.  Religiile tibetanilor.  
       b. Religiile mongolilor şi ale tătarilor.  
       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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 

2. Religiile Orientului Îndepărtat:  
       c. Religiile chinezilor.  
           c.1. Religia în China antică.  
           c.2. Buddhismul.  
           c.3. Confucianismul.  
           c.4. Daoismul.  

Va fi prezentată: istoria, izvoarele, cosmogonia, Filosofia 

chineză cu principiul masculin Yang şi principiul feminin 

Yin, doctrina religioasă, divinitățile, cultul, maeştri 

spirituali, lăcașurile cultice, ritul funerar, etica, Înţeleptul. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 

2 ore fizice 

3. Religiile Orientului Îndepărtat:  
       d. Religiile japonezilor.  
           d.1. Shintoismul.  
           d.2. Buddhismul.  

Va fi prezentată: istoria, izvoarele, cosmogonia, doctrina 

religioasă, cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul 

funerar, concepția despre suflet. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 
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4. Religiile Vestului indo-european:  
a. Religia celţilor.  

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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 2 ore fizice 

5. Religiile Nordului indo-european:  
a. Religia vechilor germani şi a vechilor 

scandinavi.  
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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 

6. Religiile Nordului indo-european:  
b. Religia popoarelor baltice.  

       c.  Religia slavilor. 
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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 

7. Religiile Estului indo-european: 
a. Religia sciţilor.  

       b. Religia arienilor.  
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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 

8. Religiile Sudului indo-european: 
a. Religia etruscilor.  

        b. Religia romanilor. 
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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 

9. Religiile Sudului indo-european: 
c.  Religia vechilor greci (helenilor). 

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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 2 ore fizice 

10. Religiile Sudului indo-european: 

       d. Religia cretanilor.  
        e. Religia illyrilor.  

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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 

11. Religiile Sudului indo-european: 
f. Religia tracilor sud-dunăreni.  

        g. Religia geto-dacilor.  
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. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 

12. Religiile clasice: 

a. Religia evreilor. Iudaismul.  
Va fi prezentată: istoria, izvoarele, cosmogonia, principiile 

de bază ale iudaismului, doctrina religioasă, cultul, 

sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul funerar, hermeneutica, 

Kabbala, doctrina despre moarte și viața de dincolo de 

moarte. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 
2 ore fizice 
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13. Religiile clasice: 

b. Religia arabilor, turcilor şi a altor popoare. 

Islamul. 
       Va fi prezentată: istoria, izvoarele, principiile de bază ale 

credinţei islamice, doctrina religioasă, divinitățile, 

Profetul, hermeneutica, filosofia islamică, dreptul islamic. 

cultul, lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina despre 

moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 

2 ore fizice 

14. Religiile clasice: 

c. Religia europenilor, americanilor şi a altor 

popoare. Creştinismul.  
Va fi prezentată: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

antropogonia, eschatologia, doctrina religioasă, Iisus 

Hristos, cultul, sacramentele, sacerdoțiul, lăcașurile 

cultice, ritul funerar, doctrina despre moarte și viața de 

dincolo de moarte, filosofia creștină, confesiunile creștine, 

Reforma și Contrareforma. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; materiale 

didactice imprimate 

2 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1. Religiile Orientului Îndepărtat:  
       a.  Religiile tibetanilor.  
       b. Religiile mongolilor şi ale tătarilor.  
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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 

2. Religiile Orientului Îndepărtat:  
       c. Religiile chinezilor.  
           c.1. Religia în China antică.  
           c.2. Buddhismul. 
           c.3. Confucianismul.  
           c.4. Daoismul.  
      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, Filosofia chineză cu principiul masculin 

Yang şi principiul feminin Yin, doctrina religioasă, 

divinitățile, cultul, maeştri spirituali, lăcașurile cultice, 

ritul funerar, etica, Înţeleptul. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

3. Religiile Orientului Îndepărtat:  
       d. Religiile japonezilor.  
           d.1. Shintoismul.  
           d.2. Buddhismul.  
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, cultul, sacerdoțiul, 

lăcașurile cultice, ritul funerar, concepția despre suflet. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

4. Religiile Vestului indo-european:  
a. Religia celţilor.  

Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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 Nordului indo-european:  
a. Religia vechilor germani şi a vechilor 

scandinavi.  
Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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. Religiile Nordului indo-european:  
b. Religia popoarelor baltice.  

       c.  Religia slavilor. 
      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, cosmogonia, 

doctrina religioasă, 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 
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7. Religiile Estului indo-european: 
a. Religia sciţilor.  

       b. Religia arienilor.  
Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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 Sudului indo-european: 
a. Religia etruscilor.  

       b. Religia romanilor. 
      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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 Sudului indo-european: 

c.  Religia vechilor greci (helenilor). 
Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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 Sudului indo-european: 

       d. Religia cretanilor.  
        e. Religia illyrilor.  
      Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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 

11. Religiile Sudului indo-european: 
f. Religia tracilor sud-dunăreni.  

        g. Religia geto-dacilor.  
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, doctrina religioasă, 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 

12. Religia evreilor. Iudaismul.  
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, principiile de bază ale iudaismului, doctrina 

religioasă, cultul, sacerdoțiul, lăcașurile cultice, ritul 

funerar, hermeneutica, Kabbala, doctrina despre moarte și 

viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

13. Religia arabilor, turcilor şi a altor popoare. 

Islamul. 
       Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, principiile 

de bază ale credinţei islamice, doctrina religioasă, 

divinitățile, Profetul, hermeneutica, filosofia islamică, 

dreptul islamic. cultul, lăcașurile cultice, ritul funerar, 

doctrina despre moarte și viața de dincolo de moarte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

14. Religia europenilor, americanilor şi a altor 

popoare. Creştinismul.  
Dezbateri academice privind: istoria, izvoarele, 

cosmogonia, antropogonia, eschatologia, doctrina 

religioasă, Iisus Hristos, cultul, sacramentele, sacerdoțiul, 

lăcașurile cultice, ritul funerar, doctrina despre moarte și 

viața de dincolo de moarte, filosofia creștină, confesiunile 

creștine, Reforma și Contrareforma. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

8.3. Bibliografie: 

* * * Biblia 
ACHIMESCU, Nicolae,  Istoria şi filosofia religiei la popoarele antice, Editura Tehnopress, Iaşi, 2002. 
ANDERSON, N., Christianity & World Religions, Leicester: InterVarsity Press, 1984. 
CERAM, C.V., Zei, morminte, cărturari, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1968.  
DAVIES, Brian, Introducere în filosofia religiei,  Editura Humanitas, Bucureşti, 1997. 
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DELUMEAU, Jean, Religiile lumii, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993. 
DRIMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I., Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985. 
________, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. II., Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987. 
ELIADE, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, 3 vol.,  Editura Universitas, Chişinău, 1992. 
HEGEL, G. W. F., Prelegeri de filosofia religiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995. 
IONESCU, Nae Prelegeri de filosofia religiei, Editura Apostrof, Cluj-Napoca, 1994. 
ITU, Mircea, Filosofia şi istoria religiilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,  2004. 
KITAGAWA, Joseph Mitsuo, În căutarea unităţii. Istoria religioasă a omenirii, Editura Humanitas, 

Bucureşti,  1993, 
ROTARU, Ioan-Gheorghe, Istoria filosofiei de la începuturi până la Renaştere, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 2005. 

________, Aspecte antropologice în gândirea patristică şi a primelor secole creştine, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 2005. 

STAN, Alexandru; RUS, Remus, Istoria religiilor, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, București, 1991.  
VASILESCU, Emilian, Istoria religiilor, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București, 1982.  
WACH, Joachim, Sociology of Religion, Chicago, University of Chicago Press, 1946. 

 

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, 

 

………………………… 

 


