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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 Religie, cultură, societate 
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 

Filosofia religiei și a culturii creștine 

2.2 Titularul activităţilor de 
curs 

Conf. univ. dr. Vik Ioan 

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

Conf. univ. dr. Vik Ioan 

2.4 Anul de 
studiu 

I 2.5 
Semestrul 

I 2.6 Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

Opțional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 

curs 
1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 
curs 

14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi: nu  
3.7 Total ore studiu individual 58  
3.8 Total ore pe semestru 86 

3.9 Numărul total de credite
 

6 

 
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, conexiune la Internet 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector, conexiune la Internet 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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Cursul vizează dobândirea unor cunoștințe fundamentale în ceea ce privește cunoașterea cât 
mai profundă a evoluării filosofiei religiei și a culturii creștine în istorie, precum și aplicarea 
cât mai stringentă a unei modalități de a gândi cât mai independent, dar în același timp și cât 
mai responsabil in chestiuni religioase. 

 

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

• Cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor de bază din 
domeniul filosofiei religiei și a culturii creștine,  

7.2 Obiectivele specifice • Însușirea și aplicarea capacității de a argumenta rațional și 
corect în chestiuni legate de religia, teologia și cultura 
creștină. 

• Expunerea pe baza unei analize critice cu argumente pro şi 
contra, sine ira et studio, a unor concepte fundamentale, 
curente și orientări cu scopul de a clarifica și înlătura 
neînțelegerile ce apar din perspectiva unor culte, și de a 
promova dialogul interreligios. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1.Clarificarea noţiunilor fundamentale – filosofia religiei, 
teologia religiei etc. Neoplatonismul şi teologia mistică: 
Plotin, Proklos, DionisiusAreopagita, Eriugena, 
Bonaventura, Dietrich von Freiberg, Meister Eckhart, 
Nikolaus Kusanus. 

• prelegere orală 

2 ore 

2. Formarea şiprăbuşirea sintezei între credinţăşiraţiune: 
Anselm Canterbury, sinteza sfântului Toma din Aquino. 
Filosofia religiei şi iluminismul: Descartes, Kant. 

• prelegere orală 
2 ore 

3. Filosofia religiei în idealismul german: Fichte, Schelling, 
Hegel, Schleiermacher.Kierkegaard – adevărul religios a 
existenţei umane. 

• prelegere orală 
2 ore 

4. Filosofia religiei în secolul al XX.-lea: Ernst Cassierer, 
Rudolf Otto, Max Weber, Max Scheler, Mircea Eliade. 
Filosofia religiei în secolul al XX.-lea: Helmuth Plessner, 
Hans Urs von Balthasar, Erich Przyvara, RomanoGuardini. 

• prelegere orală 

2 ore 

5. Filosofia religiei în secolul al XX.-lea: Martin Heidegger, 
Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich. Filosofia religiei în 
secolul al XX.-lea: Karl Rahner, Bernhard Welte. 

• prelegere orală 
2 ore 

6.Critica filosofică a religiei: critica argumentelor pentru 
existenţa lui Dumnezeu. Critica filosofică a religiei: geneza 
naturală a credinţei în Dumnezeu. 

• prelegere orală 
2 ore 
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7. Critica filosofică a religiei: problema răului și a unui sens 
în viață. 

• prelegere orală 
2 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
Subiectul principal al seminariilor:Lecturarea şi analiza 
literaturii de specialitate, prezentarea de referate, dezbaterea 
problematicii abordate. 

• lucru cu literatura 
de specialitate 

• prezentări de 
studii de caz 

• dezbateri 
• analize tematice 

7întâlniri/2ore 
pentru fiecare 

întâlnire 

Bibliografie 

• ARMSTRONG, Karen: Istentörténete. A judaizmus, a kereszténységésaziszlám 4000 éve, 
Budapest 1997. 

• GRÄTZEL, Stephan – KREINER, Armin:Religionsphilosophie, Stuttgart 1999. 
• HAEFFNER, Gerd: PhilosophischeAnthropologie, Stuttgart 2000. 
• KREINER, Armin: Das wahreAntlitzGottes – oderwaswirmeinen, wennwirGottsagen, 

Freiburg im Breisgau 2006. 
• KREINER, Armin:Gottim Leid. zurStichhaltigkeitderTheodizee-Argumente,Freiburg-Basel-

Wien 2005. 
• LOICHINGER, Alexander: IstderGlaubevernünftig? ZurFragenachderRationalität in 

Philosophie und Theologie,Teil I und Teil II, Neuriedbei München 1999. 
• MEZEI Balázs: Mai vallásfilozófia,Budapest 2010. 
• NITSCHE, Bernhard – VON STOSCH, Klaus – TATARI,Muna (Hg.): Gott– jenseits von 

Monismus und Theismus?, Paderborn 2017. 
• SCHMIDT, Josef: PhilosophischeTheologie, Stuttgart 2003. 
• SCHMIDT-LEUKEL, Perry: GottohneGrenzen, Gütersloh 2005. 
• SWINBURNE, Richard: Van Isten? (ford. Vassányi M.), Budapest 1998. 
• VIKJános,Azéletértelméreirányulókérdésvonzásában. Tájékozódásikísérletek a 

szisztematikusésspirituálisteológiavalamint a 

logoterápiaésegzisztenciaanalízishatármezsgyéjén, Kolozsvár 2017. 

• VIKJános,Reflexiók a hitről. 

Kérdésekérvekésellenvetésekazalapvetőhittudománytárgykörében, Kolozsvár 2017. 

 

 

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 
cercetătorilor din domeniul teologiei. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 
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10.4 Curs • verificarea 
gradului de 
sistematizare şi 
utilizare a 
noţiunilor însuşite  

• coerenţa logică şi 
forţa 
argumentativă  

• gradul de 
asimilare a 
terminologiei de 
specialitate 

Evaluare orală în sesiunea de 
examene 

75% 

   

10.5 
Seminar/laborator 

• capacitatea de 
analiză coerentă a 
literaturii de 
specialitate 

• capacitatea de a 
opera cu 
cunoştinţele 
asimilate 

 

Prezentare temă de seminar 
Participarea activă la seminar 

 

25% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea aspectelor teoretice de bază ale filosofiei religiei și a culturii creștine în scopul 

aplicării în practică a acestor cunoştinţe şi aptitudini dobândite.  
 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 
 
 
01.04.2018                         Conf. univ. dr. Vik Ioan   Conf. univ. dr. Vik Ioan 

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

 
Data avizării în școala doctorală Semnătura directorului școlii doctorale 

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

 


