
Facultatea Istorie și Filosofie
Denumirea programului de master Istoria și cultura religiilor
Scurtă descriere a programului

Planul de învățământ la Profilul specialităţii /Domeniul general de studii 022 Științe
umaniste, Istoria şi cultura religiilor include părțile componente necesare pentru pregătirea
specialiștilor conform regulamentelor in vigoare: componenta fundamentala, de formare a
abilităților și competențelor generale, de orientare socio-umanistă si de specialitate, si sunt
reflectate in planul de învățământ. Programul oferă posibilitatea de a cunoaşte integral evoluţia
istorică a omenirii prin prisma spirituală cu un accent deosebit venit din partea doctrinei religiei
creştine, aspectele culturale şi religioase ale acesteia, diverse tehnici de studiere şi interpretare a
izvoarelor şi surselor istorico-religioase în vederea cunoaşterii aprofundate a spiritualităţii umane.
Programul completează un lapsus apărut pe teritoriul ex-sovietic datorită atitudinii luate de către
reprezentanţii sistemului politic socialist faţă de fenomenului religios, precum şi a atenţiei
lapidare acordate acestui domeniu în Republica Moldova după anul 1991.
Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenţii specialităţii pot fi angajaţi în instituțiile specializate de cercetare, învăţământul
universitar şi preuniversitar; în ONG-uri, în calitate de consilieri şi consultanţi pe probleme
religioase şi educaţionale la ministere, cercetător ştiinţific pe segmentul istoriei religiilor și
culturii, lucrător în serviciile de cultură de diferite nivele, specialist în domeniul religiei.
Semestrul 1 (30 Credite)
1. Stat și biserică în Basarabia: secolul al XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea
2. Istoria și izvoarele crestinismului în primele secole de existenţă
1.Istoria crestinismului în perioada conciliilor ecumenice. 2.Axiologia creştină
3. Elaborarea și administrarea proiectelor
4. Evoluţiile programelor iconografice în creştinism
Semestrul 2 (30 Credite)
1. Probleme controversate în istoria religiilor
1Mitropolia Ţării Moldovei. Probleme
controversate. 2. Cruzimea ca discurs şi practică
în spaţiul românesc medieval
2. Axiologie şi exegeză creştină.
1. Izvoare şi lucrări patristice. 2. Întroducere în
exegeză biblică
3. Imaginar şi sacralitate în religie.
1.Imagologie istorică. 2. Spaţiul sacral şi ritual
liturgic în creştinismul ortodox
4. Religie, etnicitate și multiculturalism în
Europa de sud-est
1.Religie și etnicitate în evoluția istorică 2.
Multiculturalitatea în imaginea Basarabiei
Semestrul 3 (30 Credite)
1. Politică și islam la nord de Dunăre: Țările
Române și Imperiul Otoman în sec XIV-XIX
2. Eshatologia în Imperiul Bizantin, Sud-estul și
estul european
3. Hermeneutică şi comparativism biblic
4. Romanizare și încreștinare la nord de Balcani
în sec. I a. Christum – sec. X p. Christum
5. Practica de specialitate

Cursuri optionale
1. Politică și islam la nord de Dunăre: Țările

Române și Imperiul Otoman în sec XIV-
XIX

2. Hermeneutică şi comparativism biblic
3. Romanizare și încreștinare la nord de Balcani
în sec. I a. Christum – sec. X p. Christum

Semestrul 4 (30 Credite)
1. Teza de master


