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I. Preliminarii 

Disciplina Istoria Bisericească Universală se studiază în cadrul curriculumului pentru filiera vocațională, 

profil teologic, specializarea teologie.  

Studierea Istoriei Bisericeşti Universale în învățământul teologic preuniversitar se focalizează pe 

înțelegerea specificului şi a funcționalității cunoaşterii de tip istoric în domeniul teologic. Această 

disciplină şcolară îşi propune să formeze elevilor competențe, valori şi atitudini în acord cu principiile 

Bisericii Ortodoxe şi cu cerințele societății contemporane.   

Elaborarea curriculumului Istoria Bisericească Universală a avut în vedere exigențele impuse de reforma 

curriculară din învățământul actual. Conținuturile sunt organizate tematic, cu respectarea principiilor 

relevanței, accesibilității şi transmiterii sistematizate a cunoştințelor.   

Prezentul curriculum este structurat pe următoarele componente:  

• competențele generale ale disciplinei, vizate a fi formate pe întreg parcursul anului;  

• valori şi atitudini promovate, prin învățare;  

 competențe specifice asociate cu conținuturile învățării, proiectate distinct – pentru elevii 

învățământului profesional tehnic. 

 

 

II     Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Istoria bisericească universală, disciplină fundamentală în studiul Teologiei, a cunoscut o evoluţie 

lentă dar sigură, culminând cu delimitarea ei faţă de alte domenii de studiu şi cercetare. Evoluţia 

de care amintim s-a concretizat prin studiile şi lucrările publicate în acest domeniu de-a lungul 

anilor, dar mai ales prin manualele dedicate acestei discipline. 

Contribuţia cercetătorilor la promovarea studiilor de istorie bisericească universală este 

considerabilă şi ar merita un studiu critic la nivelul informaţiei actuale. 

Studiul acestei discipline i-ar permite elevului să: 

 Conştientizeze raportul de identitate şi diferență între individ şi membrii diferitelor religii şi culte;  

• Valorizeze rolulul Bisericii în trecutul istoric şi în contemporaneitate;  

• Stimuleze interesul pentru cercetare şi pentru studiu istoric;  

• Asumarea critică a rolurilor care decurg din apartenența la diferite religii şi culte. 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1.  Reprezentarea timpului şi a spațiului în istorie.  

CS2.  Interpretarea surselor istoriei Bisericii Universale.  

CS3.  Investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istoriei Bisericii Universale.  

CS4.  Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

IV. Administrarea   disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul  de ore 

Modalitate 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică / 
Seminar 

IV 60 15 15 30 Examen 2 

 

V. Unități de învățare 

 Unități de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Reprezentarea timpului şi a spațiului în istorie 

UC1. Identificarea unor elemente de datare, în 

diferite surse referitoare la istoria Bisericii 

Universale. 

UC2. Alcătuirea de hărți simple referitoare la 

evenimente şi etape din istoria Bisericii 

Universale. 

 

1.  Introducere. Împărțirea istoriei Bisericii Universale, 

obiect, definiție, scop.   

2. Apariția creştinismului; starea lumii greco-romane; 

starea lumii iudaice. 

3. Răspândirea creştinismului prin Apostoli şi prin 

ucenicii lor, călătorii misionare.  

4. Biserica în timpul lui Constantin cel Mare şi a 

urmaşilor lui.  

5. Răspândirea creştinismului în Europa, Asia şi Africa.  

6. Popoare creştinate de Bizanț.  

7. Cauzele şi desfăşurarea Schismei dintre Răsărit şi 

Apus. 

2. Interpretarea surselor istoriei Bisericii Universale 

UC3. Identificarea unor elemente de datare, în 

diferite surse referitoare la istoria Bisericii 

Universale. 

UC4.  Realizarea de comparații între surse istorice 

de natură diferită, care se referă la acelaşi subiect 

din domeniul istoriei Bisericii Universale. 

1. Mesia, Iisus Hristos şi învățătura Sa.  

2. Organizarea Bisericii în primele veacuri: ierarhia, 

disciplina, sinoadele.  

3. Persecuții contra creştinilor, cauzele şi desfăşurarea 

lor. 

UC5. Caracterizarea unor evenimente sau 

personaje din istoria Bisericii Universale, utilizând 

diferite surse de informație. 

1. Reforma în biserica Apuseană.  

2. Dezvoltarea Protestantismului.   

3. Dezvoltarea Catolicismului.  

4. Dezvoltarea Ortodoxiei.  

5. Creştinismul în epoca actuală.  

3. Investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istoriei Bisericii Universale 

UC6. Prezentarea caracteristicilor diferitelor 

aspecte din istoria Bisericii şi a determinanților 

istorici ai acestora. 

1. Sinodul I ecumenic de la Niceea. 

2. Erezia lui Macedoniu şi Sinodul II ecumenic de la 

Constantinopol.  

3. Nestorianismul, Sinodul III ecumenic de la Efes. 
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4. Monofizitismul, Sinodul IV de la Calcedon - Sinodul V 

ecumenic de la Constantinopol.  

5. Monotelismul, Sinodul VI ecumenic de la 

Constantinopol. Sinodul II Trulan. 

6.  Iconoclasmul, Sinodul VII ecumenic de la Niceea. 

7.  Organizarea Bisericii în secolele al IV-lea – al XIlea. 

Patriarhatele. Sinoadele. 

UC7. Identificarea elementelor comune şi a 

diferențelor referitoare la unele aspecte din istoria 

Bisericii Universale. 

1. Cultul divin; deosebiri dintre Răsărit şi Apus.  

2. Viața bisericească, disciplină şi monahism în Răsărit şi 

în Apus. 

UC8.  Analizarea cauzelor şi a consecințelor pe 

termen scurt şi lung a unor evenimente din istoria 

Bisericii Universale. 

1. Răspândirea creştinismului prin Apostoli şi prin ucenicii 

lor, călătorii misionare.  

2. Importanța Sinoadelor ecumenice.  

3. Popoare creştinate de Bizanț.  

4. Dezbinarea Bisericii creştine.  

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Unitatea de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1.  
Reprezentarea timpului şi a spațiului în 

istorie 
20 5 5 10 

2.  
Interpretarea surselor istoriei Bisericii 

Universale 
20 5 5 10 

3.  
Investigarea şi interpretarea faptelor şi a 

proceselor istoriei Bisericii Universale 
20 5 5 10 

TOTAL 60 15 15 30 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de realizat 

Modalități de 

evaluare 

Termen de 

realizare 

1. Reprezentarea timpului şi a spațiului în istorie 

Apariția creştinismului; 

starea lumii greco-romane; 

starea lumii iudaice. 

 

Harta 

„Alcătuirea de hărți simple 

referitoare la evenimente şi 

etape din istoria Bisericii 

Universale.” 

 

Prezentarea 

individuală a 

hărții  

Săptămâna 2 

2. Interpretarea surselor istoriei Bisericii Universale 

Biserica în timpul lui 

Constantin cel Mare şi a 

urmaşilor lui 

Cercetarea documentației 

Realizarea de comparații între 

surse istorice de natură diferită, 

care se referă la acelaşi subiect 

din domeniul istoriei Bisericii 

Universale. 

Prezentarea 

datelor obținute 

Săptămâna 4 

Creştinismul în epoca 

actuală. 

Referat 

Evoluția Creștinismului sub 

aspect istoric. 

Susținerea 

publică  Săptămâna 6 

3. Investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istoriei Bisericii Universale 

Organizarea Bisericii în 

secolele al IV-lea – al XIlea. 

Patriarhatele. Sinoadele. 

Comunicare 

„Procesul de organizare a 

Bisericii în secolele al IV-lea – al 

XIlea. Patriarhatele. Sinoadele.” 

Prezentarea 

comunicării 

 

Săptămâna 8 

Cauzele şi desfăşurarea 

Schismei dintre Răsărit şi 

Apus 

 

Analiza 

Analizarea cauzelor şi a 

consecințelor pe termen scurt şi 

lung a unor evenimente din 

istoria Bisericii Universale. 

Prezentarea 

individuală  

Săptămâna 11 

 

Cultul divin, deosebiri dintre 

Răsărit şi Apus. 

Studiu de caz 

Identificarea deosebirilor 

Cultului divin dintre Răsărit și 

Apus.  

Dezbarea 

studiului la nivel 

de grup. 

 

 

Săptămâna 12 

 

Dezbinarea Bisericii creştine. Redactarea de lucrări pe o temă 

dată, utilizând termenii învățați. 

Prezentarea 

individuală 

Săptămâna 14 

 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

1. Apariția creştinismului; starea lumii greco-romane; starea lumii iudaice. 
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IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul la disciplina Istoria Bisericească Universală filiera vocațională, profil teologic, specializarea 

predicător, a urmărit deplasarea accentului de pe conținuturi pe competențe, asigurându-se astfel o 

perspectivă nouă asupra domeniului teologic şi asupra demersului didactic. Competențele specifice au 

fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată 

fi realizată prin una sau prin mai multe unități de conținut.  

Conținuturile sunt organizate tematic, prezentând evoluția Bisericii Universale de la începuturi şi până la  

marea schismă, şi de la 1054 şi până în zilele noastre.  

Conținuturile sunt prezentate sub forma a două niveluri: termeni şi concepte – indicând problemele cheie 

care caracterizează o temă şi pot structura acțiunea didactică; elementele de conținut – propunând 

concretizarea opțiunilor prezentate la nivelul anterior, sub forma unei teme sau a unei grupări tematice.  

Studiile de caz reprezintă exemplificări ale unor teme generale sau ocazii de învățare prin descoperire în  

ceea ce priveşte diferite aspecte din domeniul istoriei Bisericii Universale. Lecțiile de sinteză facilitează  

legătura cu alte obiecte de studiu din aria curriculară „Teologie”. 

 

Conținuturile curriculumului au grade diferite de complexitate. Pentru fiecare temă, profesorii vor acorda 

numărul de ore pe care îl consideră necesar, în funcție de o varietate de factori (nivelul clasei, strategiile 

didactice alese etc.). Un conținut poate fi tratat în una sau mai multe lecții, conform deciziei profesorului.  

Ordinea temelor poate fi schimbată în funcție de nevoile concrete ala activității didactice, în măsura în  

care se respectă logica didactică şi logica domeniului.  

Pentru realizarea competențelor specifice, se recomandă utilizarea unor strategii de învățare variate,  

precum:  

 construirea de axe cronologice, grafice şi tabele sinoptice;  

 compararea de hărți care prezintă acelaşi spațiu istoric;  

 analizarea şi comentarea unor materiale documentare şi iconografice;  

 compararea informațiilor provenite din mai multe tipuri de surse istorice;  

 analizarea diferitelor interpretări referitoare la date, fapte şi evenimente istorice;  

 alcătuirea de biografii şi caracterizări ale unor personaje din istoria bisericii universale; 

 folosirea de surse istorice pentru analiza diferitelor aspecte ale schimbărilor din 

domeniul istoriei bisericii universale; 

 discuții în grup privind importanța unor evenimente şi fapte istorice;  

 argumentarea biblică şi patristică; 

 utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare învățare, pentru ilustrarea unor aspecte practice. 

 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Formele de evaluare determinate de perioada de studiu: 

 Evaluare (ascultare) orală: evaluarea curentă care se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii 

de participare intelectuală a studenţilor în cadrul prelegerilor și seminariilor, pregătirea pentru 

seminare, evaluarea lucrului cu literatura recomandată. 

 Evaluare scrisă - elaborare de informaţii suplimentare în cadrul fiecărei teme        (referate, esee, 

scheme, tabele, materiale ilustrative) probe de control, alte lucrări scrise; 
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Forma finală de evaluare este examenul scris, care va consta dintr-un test care va  reflecta conținutul 

tematic al cursului. Evaluarea orală va presupune a răspunde la itemi din trei domenii cognitive: 

cunoaștere și înțelegere, aplicare, integrare.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Rezumatul oral • Expune tematica lucrării în cauză. 
• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării. 
• Expunerea orală este concisă și structurată logic. 
• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 
• Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din textul inițial. 

2. Rezumatul scris • Expune tematica lucrării în cauză. 
• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării. 
• Textul rezumatului este concis și structurat logic. 
• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 
• Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea lui, nu trebuie să existe 
contrasens. 
• Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evidente, lizibile pentru cei 
care nu cunosc textul sursă. 
• Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea argumentelor sunt clare şi 
evidente. 
• Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: rezumatul este o 
oglindă micșorată dar fidelă textului sursă. 
• Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de citate. 
• Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din textul inițial. 
• Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor, 
frazelor, paragrafelor textului. 
• Text formatat citeț, lizibil. plasarea clară în pagină. 

3. Referat  • Corespunderea referatului temei. 
• Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 
• Adecvarea la conținutul surselor primare. 
• Coerența și logica expunerii. 
• Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 
• Gradul de originalitate și de noutate. 
• Nivelul de erudiție. 
• Modul de structurare a lucrării. 
• Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 
• Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare 

6. Studiu de caz • Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 
• Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
• Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora. 
• Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a 
cazului analizat. 
• Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
• Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
• Noutatea și valoarea științifică a informației. 
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• Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și formularea. 
• Logica sumarului. 
• Completitudinea informației și coerența între subiect și documentele 
studiate. 
• Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, adaptarea 
conținutului. 
• Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 
• Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 
 
 
XI.Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 
 

Denumirea modulului Mijloace recomandate 

 Istoria Bisericii universale - Calculatoare portabile (laptop, notebook); 
- Suport de curs. 

 
 
 
 
 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

d/o 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată aceasta 

1 
Chifăr, Pr. Nicolae, Istoria creştinismului, vol. I-IV, Editura 

Trinitas, Iaşi, 1999-2005. 

https://www.banaterra.e

u/biblioteca/sites/default/

files/jivi_aurel_istoria_bise

riceasca_universala.pdf  

2 Rămureanu, I., Istoria bisericească universală – manual 

pentru Semnariile teologice, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992. 

https://www.banaterra.eu

/biblioteca/sites/default/fi

les/jivi_aurel_istoria_biser

iceasca_universala.pdf  

3 Rămureanu, I., Specificul Ortodoxiei în comparaŃie cu 

Biserica Romano-Catolică şi Protestantismul, în Mitropolia 

Moldovei şi Sucevei, nr. 10, 1956. 

Bibiotecă 

4 Şesan, M., Probleme de istorie bisericească în expunerea 

cercetătorilor ortodocşi români, în Biserica Ortodoxă 

Română, nr. 3-4, 1971. 

Bibiotecă 

 

https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf

