
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Romano-Catolică 
1.3 Departamentul Școala Doctorală 
1.4 Domeniul de studii Teologie 
1.5 Ciclul de studii Doctorat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Doctorat 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Misiune și biserica globală 
2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Clara A. Csiszar 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

lect. univ. dr. Clara A. Csiszar 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 
Semestrul 

I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

Ob. 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 

curs 
1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.5 
curs 

14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi: nu  
3.7 Total ore studiu individual 108  
3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul total de credite
 

9 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum 
 

• Nu este cazul 

4.2 de 
competenţe 

• Nu este cazul 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a 
cursului 

• Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector  

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector, calculatoare, 
conexiune la Internet 

 
 
 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

p
r
o

fe
si

o
n

a
le

 

 

cursul vizează dobândirea unor cunoștințe fundamentale referitoare la dezvoltarea termenului 
teologic misiune și oportunitățile legate de diversitatea bisericii globale, teologiei 
contextuale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Îmbunătățirea cunoștințelor în misiologie și biserica globală 

7.2 Obiectele specifice • Abilitateade a analiza și de a interpreta sensul termenului 
teologic misiune cu privință la dezvoltarea învățăturii 
magisteriului bisericii la al II-lea Conciliu Vatican și după, 
până în prezent. 

• Cunoașterea și diferențierea particularităților și universităţilor 
legate de biserica globală cu privință la teologie interculturală 
și contextuală. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere: definițiateremnuluimisiuneși a 
termenuluibisericaglobală 

• prelegere orală 
2 ore 

2. Al DoileaConciliu 
Vaticanșidezvoltareatermenuluimisiune 

• prelegere orală 
2 ore 

3. Misiuneșievanghelizare (Evangeliinuntiandi 1975_ • prelegere orală 2 ore 
4. Misiuneși dialog (Redemptorismission 1991) • prelegere orală 2 ore 
5. Misiuneșidezvoltăredurabile (PontificatulPapeiFrancisc) • prelegere orală 2 ore 
6. Misiune ca self transcendence (Evangeliigaudium 2013) • prelegere orală 2 ore 
7. Misiune ca 
relație(relațiirăniteinterpersonaleșimediul social curănile 
sale) 

• prelegere orală 
2 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Subiectul principal al 
seminariilor:Studențiivoravea de 
pregătit, sistematic, lecturipentrufiecare 
seminar, tematicalecturatăfiinddezbătută 
la seminar. De asemenea, 
studențiivoravea de pregătittreieseuri. 

• - expunerea si conversatia 
- demonstratiaşi exemplificarea; - 
prezentarea explicativă; 
- interactiune cu studentii, 
- problematizarea şi 
rezolvarea creativă de probleme, - 
exerciţii.  

•  

14întâlniri/2ore 
pentru fiecare 

întâlnire 

Bibliografie 

 
Documetele magisteriului bisericii: Evangeliigaudium, Redemptorismissio, Evangeliinuntiandi, Ad 
gentes. Aceste documente le vor primii studenții la începutul cursurilor. 
 

Bosch, David J.: Transformingmission. Paradigmshifts in theologyofmission. Maryknoll NY 1991. 
Csiszar, Klara: Den Missionsbegriff mit dem Lehramt integral (neu) denken, in: Verbum SVD 57 
(2016) 3-4, S. 292–309 (Online:http://www.steyler.eu/media/missionswissenschaft/docs/Csiszar292-



309.pdf) 
Delgado Mariano/Sievernich, Michael SJ/Vellguth, Klaus (Hg.): Transformationen der 
Missionswissenschaft. Festschrift zum 100. Jahrgang der ZMR Zeitschrift für Missionswissenschaft 
und Religionswissenschaft 1911-2016, St. Ottilien 2016. 
Hünermann, Peter: TheologischerKommentar zum Missionsdekret Ad gentes, in: Herders 
Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 4, Freiburg im Br. 2004, 219-
336). 
Sanneh, Lamin: Translatingthe Message. The Missionary Impact on Culture. Maryknoll 1989.  
 
 

9. Colaborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 
și din străinătate.  

Disciplina este coroborată cu aşteptările şi standardele profesionale stabilite de comunitatea geografică 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota 
finală 

10.4 Curs • implicarea cunoștințelorîn 
prelegere cu întrebări, 
comentarii, exemple de 
analiză 
 

Evaluare (orală) în 
sesiunea de examene: 
- conversaţia de 
evaluare  
 

50% 

10.5 
Seminar/laborator 

• implicarea 
cunoștințelorînpregătireaşi 
elaborarea temei alese. 

 

Prezentarea unei teme 

40% 

Participarea frecventă și 
activă la seminar 10% 

   

10.6Standard minim de performanţă 
• Cunoaştereaetapelor importante în dezvoltarea termenului teologic misiune (Ad gentes, 

Evangeliinuntiandi, Redemptorismissio, Evangeliigaudium). 
 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 
 
 
03.04.2018                  lect. univ. dr. Clara A. Csiszar  lect. univ. dr. Clara A. Csiszar 

 
.............................................  ..................................................... 

 
Data avizării în departament                                                Semnătura directorului şcolii doctorale 

 
..........................                                                                         ............................................... 


