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FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activității de curs
2.3 Titularul activității de
seminar
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

Universitatea Creștină Partium
Stiințe Economice și Sociale
Științe Socio-Umane
Asistență Socială
Licență
Asistență Socială
Lice
nţă

Misiologie
Lice Ábrahám
Dr. Kovács
nţă
drd. Kulcsár
Árpád
II/III
1
Examen
DS opțional

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care3.2curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ 28
din care3.5curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminar/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități…
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pesemestru
3.9 Numărul de credite
4. Precondiții
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiții
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului
1

Sală de curs, videoproiector, laptop
Sală de curs, videoproiector, laptop

Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011

1
14
ore
10
15
10
4
3
42
70
3
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6. Competențe specifice acumulate
Competențe
profesionale

Îmbogățirea/îmbunătățirea și diferențierea sistemului de cunoștințe și a abordării
misiologice, dobândirea cunoștințelor noi în domeniu, pe care să le integreze in
sistemul/setul de cunoștințe teologice, sociologice deja dobândite

Competenţe
transversale

Formarea unei deprinderi de a deosebi valorile creștine și reformate clasice, intensificarea
angajamentului pentru realizarea activităților de asistență creștină si sprijin profesional,
precum și identitatea studentului de helper/asistent în cea ce privește atitudinea empatică
si acceptarea necondiționată a omului în suferința.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)
7.1 Obiectivul general al Disciplina prezintă formarea şi dezvoltarea metodelor, technicilor misiologice
disciplinei
creștine de la formarea Bisericii Creștine pe plan mondial. Sistemul de
cunoştinţe se referă la concepţii misiologice, care au dus la formarea
diferitelor misiuni în istoria Bisericii Creștine. Aceste cunoştinţe stau la baza
înţelegerii misiologiei şi ajută la acceptarea valorilor morale şi culturale ale
acestuia. Tot aceste cunoştinţe contribuie la formarea toleranţei omului creştin
faţă de alte crezuri creștine religioase (ecumenism).
7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea aprofundată a misiologiei și ecumenismului 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
Definirea disciplinei. Istoria si obiectivele disciplinei. Predare/Munca frontala, cu
Scurta istorie a misiologiei în general, și specific în posibilitate de consultare
protestantism. Paradigmele misiologice.

Observaţii
4 ore

Bazele Biblice a misiologiei în Vechiul și în Noul
Testament.

Predare/Munca frontala, cu
posibilitate de consultare

4 ore
2 ore

Paradigm misiologic în Evagelia după Matei

Predare/Munca frontala, cu
posibilitate de consultare

Paradigm misiologic în Evangelia după Luca și în
Faptele Apostolilor.

Predare/Munca frontala, cu
posibilitate de consultare

4 ore

Paradigm misiologic în scrisorile lui Sf. Ap. Pavel.

Predare/Munca frontala, cu
posibilitate de consultare

4 ore

Misiologie în Biserica Creștină Bizantină

Predare/Munca frontala, cu
posibilitate de consultare
Predare/Munca frontala, cu
posibilitate de consultare

2 ore

Misiologie în Evul Mediu în Biserica Creștină
Romano-Catolică

4 ore
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Misiologie în secolul 16.
Implicarea protestantismului în misiologie.
8.2 Seminar
1. Organizarea si planificarea de ansamblu a
activitatilor seminariale; precizarea
cerintelor

Predare/Munca frontala, cu
posibilitate de consultare

4 ore

Metode de predare
Expunerea

Prezentare lucrari, referate
2. Cartea lui Jona. Prima misiune între pagani. dezbatere, clarificare conceptuală, sinteza
cunoştinţelor
3. Problema misiunii câtre evrei în timpul Sf.
Apostoli
4. Primul în misiune: Sf. Pavel. Motivație,
strategie.
5. Colonizare și misiologie în Evul Mediu.

Observaţii
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

6. Misiunea Bisericii Creștine câtre Stat în
Europa în Evul Mediu.

2 ore

7. Pietism și puritanism în misiune.

2 ore

Bibliografie
- Püski Lajos: Érdeklődéstől elköteleződésig. Misszió és gyülekezetépítés: koncepcióink és gyakorlatunk.
Kálvin kiadó, Bp. 2013. 1-175 old.
- David. J. Bosch: Paradigmaváltások a misszió teológiájában. Harmat-PTMI, Bp, 2005. 1-473 old.
- Timothy Keller: Hit és kételkedés. Meggyőző érvek Isten mellett. Hamat-Koinónia, Kolozsvár-Bp. 2013
- Anne-Marie Kool: Az Úr csodásan működik. A magyar protestáns külmissziói mozgalom (1756-1951)
Harmat-PTMI, Bp. I. kötet 1995. 1-293 old; II. kötet 1997. 1-395 old; III. kötet 2000. 1-229 old.
- Lesslie Newbigin: Evangélium a pluralista társadalomban. Harmat, Bp, 2006. 1- 285 old.
- Michael Frost & Alan Hirsch: The Shaping of things to come. Innovation and Mission for the 21st Century
Church. 2nd, revised and updated edition. Grand Rapids, Michigan, USA, 2013. 1-271 old.
- Christopher J. H. Wright: The Mission of God. Unlocking the Bible’s grand narrative. InterVarsity Press,
USA, 2006. 1-535 old.
- Tmothy Keller: Center Church. Doing balanced, Gospel-centered ministry in your city. Zondevan, USA,
2012. 1-382 old.
- Dr.Makkai Sándor: A gyülekezeti missziói munka mai értelme és feladatai. 1-16 old.
- Dr.Makkai Sándor: Élő gyülekezet. Tanulmányok, előadások a gyülekezeti misszió közösségi
szolgálatának köréből. 1948, Bp. Református Egyetemes Konvent sajtóosztálya. 1-150 old.
- Dr. Bütösi János: Missziológia mint teológiai tudomány. Debrecen, 1999. 1-364 old.
- Dr. Bajusz Ferenc: Az ökumenikus mozgalom története és mai problémái. A missziói világkonferenciák.
A „Life and Work” és a „Faith and Order” mozgalom. II. kiadás, Bp. 1990. Kiadja a Budapesti Református
Teológiai Akadémia. 1-42 old.
- Szőllősi Tibor: Mi a baj az ökumenizmussal? Igaz vagy hamis egység az egyházban. 1-6 old.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Această disciplină urmărește să facă posibilă asimilarea de câtre studenți a cunoștințelor, abilităților și
competențelor necesare înțelegerii mișcărilor misiolgice și ecumenice, a efectelor lor, la nivelul
cunoașterii științifice contemporane.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de
evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea si
Evaluare orală a
completitudinea
cunoştiinţelor dobândite
cunostinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate
- criterii ce vizeaza
Prezentarea unor referate
aspectele atitudinale:
constiinciozitatea,
Discuţii asupra
interesul pentru studiu
materialelor prezentate
individual.

10.3 Pondere din nota
finală
50%

50%

10.6 Standard minim de performanţă: nota min 5

Data completării

Semnătura titularului de curs

18.09.2017.

……………………………….

Data avizării în departament
……………………………..

Semnătura titularului de seminar
………………………………

Semnătura directorului de departament
………………………..

