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Istoria şi cultura religiilor (MP) 

 
Cod Denumirea unităţii de curs Total 

ore 
Inclusiv Forma de 

evaluare 
Nr. 

credite  

 

 
CD 

Ore pe 

săptămână 
Lucrul 

indivi-

dual 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I 
F.01.O.001 

 
Religii şi reprezentări 
1.Religiile antice. 
2.Evoluțiile programelor 
iconografice în creștinism. 
Religions and representations 
1.The ancient religions. 
2. Evolutions of iconographic 
programs in Christianity. 

300 75 1 1 225 ex 10 

2 1 

S.01.O.002 Istoria şi izvoarele 

creştinismului în primele secole 

de existenţă 

1.Istoria creştinismului in 

perioada conciliilor ecumenice  
2. Axiologia  creştină. 
History and sources of 
Christianity in the first centuries 
of existence 
1. History of Christianity during 
Ecumenical Councils 
2. Christian Axiology. 

300 75 1 1 225 ex 10 

2 1 

F.01.O.003 Elaborarea/Administrarea 

proiectelor 

Project Elaboration / 

Management 

 

150 45 2 1 105 ex 5 

F.01.O.004 Romanizare şi încreştinare la nord de 
Balcani.  

Romanization and Christianization in  

Northern Balkans. 

 

150 45 2 1 105 ex 5 

 Total 900 240 10 6 660  30 
Semestrul II 
F.02.O.005 

 
Probleme controversate în 

istoria religiilor  

Mitropolia Ţării Moldovei 

Probleme controversate. 

Cruzimea ca discurs şi practică în 

spaţiul românesc medieval. 

Controversial issues in the 

history of religions 

Moldovan Metropolis 

Controversial Issues. 

Cruelty as discourse and practice 

in the medieval Romanian space. 

 

300 75 2 1 225 ex 10 

1 1 



F.02.O.006  Axiologie şi exegeză creştină  
1. Izvoare şi lucrări patristice   
2. Introducere în exegeza biblică. 

Christian Axiology and Exegesis 

1. Sources and patristic works 

2. Introduction to biblical 

exegesis. 

 

300 75 1 1 225 ex 10 

2 1 

S.02.O.007 
 

Imaginar şi sacralitate în religie 

1.Imagologie istorică.  

2.Spațiu sacral și ritual liturgic în 

creștinismul ortodox. 

Imaginary and sacredness in 

religion 

1. Historical imagology. 

2. Sacred and liturgical ritual in 

Orthodox Christianity. 

150 45 2 1 105 ex 5 

S.02.O.008 Multiculturalitatea ȋn imaginea 
Basarabiei. 

Multiculturalism in the image of 

Bessarabia. 

150 45 2 1 105 ex 5 

 Total 900 240 10 6 660  30 
Semestrul III 
S.03.A.009 

 

S.03.A.010 

Ortodoxie şi islam în spaţiul 

românesc. 

Fenomenologia religiilor 

Orthodoxy and Islam in 

Romanian space. 

Phenomenology of religions 

150 40 2 2 110 ex 5 

S.03.O.011 
 

 Islam şi putere în secolul XX 

Islam and power in the XXth  

century 

150 40 2 2 110 ex 5 

S.03.A.011 
 

S.03.A.012 

 

Hermeneutică şi comparativism 
biblic.  

Socioantropologia religiilor. 

Hermeneutics and Biblical 

Comparability. 

Socio-anthropology of religions 

150 40 2 2 110 ex 5 

S.03.A.013 

 

S.03.A.014 

 

Majorităţi şi minorităţi religioase 

în spaţiul pruto-nistrean.  

Antropologie spirituală 

Majorities and religious 

minorities in the Prut-Nistru area. 

Spiritual Anthropology 

150 40 2 2 110 ex 5 

 Practica de specialitate 

Speciality internship 

300      10 

 Total 900 160 8 8 740  30 
Semestrul IV 

 Teza de masterat 

Master thesis 

900    900  30 

         
 Total 900    900  30 



         
 Total 3600 640   2960  120 

 
UNITĂŢI DE CURS LA LIBERĂ ALEGERE 

 
 

Cod Denumirea unităţii de curs 

Total 

ore 

inclusiv 
Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 
Contact 

direct 

Lucru 

individual 

 
Colonizarea – fenomen istoric 

Colonization - historical phenomenon 
150 45 105 examen 5 

 Regimurile coloniale şi comuniste în 

epoca cintemporană 

Colonial and communist regimes in the 
contemporan era 

150 45 105 examen 5 

 Sedentarii şi nomazii la Dunărea de Jos 

în prima jumătate a mil. I p. Chr. 
Sedentarians and nomads from the 

Lower Danube in the first half of mil. 

AD 

150 45 105 examen 5 

 Intergrarea Basarabiei în cadrul 
României: aspecte soial-economice şi 

politice 

Integration of Bessarabia into 
Romania: social-economic and 

political aspects 

150 45 105 examen 5 

 

 

CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII 

 

 

 

Nr
.d/

o 

Anul de 
studii 

Activităţi didactice Sesiuni de 
Practica 

Vacanţe 
Ev. 

finală  

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară  

1 Anul I 15 15 2 4  3 1 10  

2 Anul II 15 15 2 4 5 3 1 10 3 

           



NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Programul de master  “Istoria şi cultura religiilor” 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. De asemenea, planul de învăţămînt include în sine la 

secţiunea disciplinelor la libera alegere componentele modulului psiho-pedagogic. 

Misiunea programului de master Istoria şi cultura religiilor este de a complini un 

lapsus apărut pe teritoriul ex-sovietic  datorită atitudinii luate de către reprezentanţii acestui 

sitem politic faţă de fenomenului religios,precum şi a atenţiei lapidare acordate acestui 

domeniu acordat în Republica Moldova după anul 1989.  

Dar atât evoluţia diacronică cât şi evenimentele de ultimă oră ce au loc în societate la 

diferite nivele demonstrează importanţa pe care o are factorul religios pentru constituirea şi 

evoluţia relaţiilor din interiorul comunităţilor precum şi la nivel interstatal.   

Reeşind din aceste considerente scopul principal al programului respectiv de masterat 

este crearea specialiştilor de înaltă calificare cu capacităţi de analiză şi diagnosticare a 

structurilor şi fenomenelor religioase la nivel istoric, filosofic, fenomenologic, antropologic 

ect. Scopul programului constă în pregătirea specialiştilor şi cercetătorilor pentru instituţiile 

de învăţământ preuniversitar unde obţional este introdusă disciplina „Religie”, dar şi a 

cerectătorilor pentru investigaţii a segmentului istorico-religios. 

Titlul conferit absolvenţilor este “ Master  in ştiinţe umanistice”. La finalizarea 

Programului de studii superioare de master, Ciclul II, se acordă diploma de master echivalentă 

cu 120 credite academice în sistemul ECTS.  

Admiterea la programul de master se realizează în baza concursului diplomelor 

diplomă de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii. Facultatea asigură 

pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea 

Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de 

studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a masteranzilor. 

Calificarea ciclului II (Master în Ştiinţe umanistice) este oferită masteranzilor 

absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv 

examenul de licenţă)  cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul 

deţine următoarele competenţe: 

Competenţe  

1. Cunoaşterea, dezvoltarea şi aplicarea cunoştinţelor, informaţiilor şi ideilor originare în contextul 

cercetării. 

2. Integrarea cunoştinţelor si formularea judecăţilor pe baza unor date istorice şi morale 

incomplete. 

3. Comunicarea concluziilor si esenţializarea cunoştinţelor atât în limba română cât şi în limbile 

străine. 

4. Studierea în mod independent şi autonom a subiectelor din domniul istoriei şi a istoriei 

doctrinelor religioase desemnate pentru cercetare. 

5. Soluţionarea problemelor în înprejurări noi sau necunoscute în contexte înrudite cu domeniul de 

studiu sau multidisciplinare. 

6. Realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică cu un înalt grad de autonomie, şi o bună documentare 

în domeniu.  

7. Utilizarea modalităţilor eficiente de formare a unor concepte, definiţii sau de tratare a anumitor 

probleme.  

8. Promovarea concepţiilor noilor direcţii de cerectare în domeniul istoriei în vederea realizării 

lucrărilor proprii 

 



 

Corelaţia „Finalităţi de studiu şi competenţe - curriculum”, ciclul II (MASTER) 

           
Modul / Finalităţi de 

studiu 
Cod 

Nr 

credite 

ECTS 

Finalităţi de studii / Competenţe specifice 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Religii  şi reprezentări  F.01.O.01 10 +  + + +  + + 

Istoria si izvoarele 

crestinismului în primele 

secole de existenţă 
F.01.O.02 

10 
+   + + +   

Elaborarea/Administrarea 

proiectelor 
S.01.O.03 

5 
+ + +  + + + + 

Romanizare şi încreştinare la 

nord de Balcani.  
S.01.O.04 

5 
+ + +  +  + + 

Probleme controversate în 

istoria religiilor. 
F.02.O.05 10  + + + + +   

Axiologie şi exegeză 

creştină.  

F.02.O.06 

10 
+ + + + + + + + 

Imaginar şi sacralitate în 

religie.  

S.02.O.07 

5 
+  +  + + + + 

Multiculturalitatea in 

imaginea Basarabiei 

S.02.A.08  

5 
+ + + +   + + 

Ortodoxie şi islam în 

spaţiul românesc 

S.02.A.09 

5 
+ + +  + + + + 

Fenomenologia religiilor S.03.O.10 5 +  + + + + + + 

Islam şi putere în secolul 

XX 

S.03.A.11  

5 
+ + +   + +  

Hermeneutică şi 

comparativism biblic/  

S.03.A.12 

5 
+ + + + + + + + 

Socioantropologia 

religiilor 
S.03.A.13  5  +   + + + + 

Majorităţi şi minorităţi 

religioase în spaţiul pruto-

nistrean 

S.03.A.14 

5 + +  + + + + + 

Antropologia spirituală S.03.O.15 5 + + +   + + + 

Practica de specialitate  10 + + + + + + + + 

           

           

 

 

 

 


