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FIŞA DISCIPLINEI
1

 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea  Facultatea de Economie și Ştiinţe Sociale,  

1.3 Departamentul  Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii  Economie 

1.5 Ciclul de studii   Licență 

 

Licen

ţă  

 

 

Licen

ţă  
 

1.6 Programul de studii/Calificarea Finanțe și bănci 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere in lumea religiilor 1 – BP2111 

2.2 Titularul activităţii de curs dr. Pálfi Iosif 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul 3 

2.6 Tipul de evaluare colocviu 

2.7 Regimul disciplinei DF – Discipline facultative 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

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

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pesemestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii  

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs, videoproiector, laptop 

 
1
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

Îmbogatirea/imbunatatirea si diferentierea sistemului de cunostinte si a abordarii 

interprofesionale , dobandirea cunostintelor noi in domeniu, pe care sa le integreze in 

sistemul/setul de cunostinte teologice, psihologice etc. deja dobandite 

 
Competenţe 
transversale 

Formarea unei deprinderi de a deosebi valorile creştine şi reformate 

clasice de multitudinea diferitelor orientări eclesiastice modern 

intensificarea angajamentului pentru realizarea activitatilor de asistenta 

crestina si sprijin profesional/conducere, precum si identitatea studentului 

de helper/asistent in cea ce priveste atitudinea empatica si acceptarea 

neconditionata a omului in suferinta. 
 

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

 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina prezintă formarea şi dezvoltarea credinţelor religioase din 
cele mai vechi timpuri pe plan mondial. Sistemul de cunoştinţe se referă la 
concepţii filozofice,care au dus la formarea diferitelor culturi şi civilizaţii în 
istoria omenirii. Aceste cunoştinţe stau la baza înţelegerii creştinismului şi 
ajută la acceptarea valorilor morale şi culturale ale acestuia. Tot aceste 
cunoştinţe contribuie la formarea toleranţei omului creştin faţă de alte crezuri 
religioase.  

 7.2 Obiectivelespecifice Cunoaşterea aprofundată a religiilor de către studenţi duce la îmbogăţirea 

culturii generale şi lărgire orizontului de vedere a viitorilor intelectuali 

creştini. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Noţiuni generale. Subiectul, rolul şi locul istoriei 
religiilor în rândul ştiinţelor teologice 

Originea religiei- Fenomene religioase 

 

 

 

 

Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

4 ore 

Evoluţia şi clasificarea religiilor 

 Religia tribală 

Cultul tribal rugăciunea, sacrificiul, cult mortual. 

 

 

 

Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

4 ore 

Religia naţională. Oliteismuhpanteonul zeiilor, mitologie, 
tendinţe monoteistice 

 Religia egipteane. Moralitatea religiei egiptene 

Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

4 ore 

Religia Mesopotamiei. Panteonul, cultul, mitologia 
Religia greacă. Moralitatea religiei greceşti. Panteonul 
zeiilor, cultul, mitologia 

 

Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

4 ore 
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Religiile mistice. Eleusis şi Dionusos. Religii mistice de 
origine orientală  

Religia romană. Caracteristicile specifice.Cultul cezarian, 
panteonul, cultul, mitologia 

 

  

 

 

Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

4 ore 

- Religiile precolumbiene 

-Panteonul religiei aztece, cultul, moralitatea  

 

Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

2 ore 

- Religia maia/Religia incaşilor Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

2 ore 

Religia germanilor. Crezul despre moarte şi viaţa de apoi  

 

Predare/Munca frontala, cu 

posibilitate de consultare 

2ore 

Recapitulare finală Explicație, dezbatere, 

clarificare conceptuală 

2 ore 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Lipsurile şi valorile religiei 
tribale -  

Mitologia egipteană -  

Mitologia greacă/urme în literatura 
universală -  

Religii mistice/urmele lor culturale   

Aztecii şi cultura lor  

Cultura MAIA în lumina săpăturilor 
arheologice –  

Cultura INCAŞILOR în lumina săpăturilor 
arheologice -  

 

Prezentare lucrari , referate 
dezbatere, clarificare 
conceptuală, sinteza 
cunoştinţelor 

 

2 ore 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Aceasta disciplina urmareste sa faca posibila asimilarea de catre studenti a cunostintelor, abilitatilor si 

competentelor necesare intelegerii religiilor la nivelul cunoasterii stiintifice contemporane. 
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10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - corectitudinea si  

completitudinea  

cunostinţelor; 

- coerenţa logică; 

- gradul de asimilare a  

limbajului de specialitate 

Evaluare orală a 

cunoştiinţelor dobândite 

100% 

10.5 Seminar - criterii ce vizeaza  

aspectele atitudinale:  

constiinciozitatea,  

interesul pentru studiu  

individual. 

Expunerea orală a temelor 

sus menţionată 

Prezentarea unor referate 

Discuţii asupra 

materialelor prezentate 

 

10.6 Standard minim de performanţă: nota min 5 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

29.09.2021 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


