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Motivaţia cursului:  
 
Cursul Istoria religiilor reprezintă o trecere în revistă a religiilor lumii cu accent pe mecanismele 
comune ale fenomenului religios şi pe interpretarea creştină a acestui mecanism. Studentul va 
putea înţelege mai bine fenomenul religios, în general, şi filosofia metodelor de studiu a istoriei 
religiilor, va cunoaşte mai detaliat istoricul şi problematica principalelor religii ale lumii, va 
aprofunda aspectele de  interacţie culturală şi ideatică între religiile lumii. 
 
Descrierea generală a cursului:  
 
Cursul Istoria religiilor  îl informează pe student asupra fenomenului religios în sine ca 
fundament al crezului şi comportamentului uman. Priveşte apoi la structura de organizare şi 
funcţionare a religiilor. Îl informează pe student asupra tipurilor de abordare a istoriei religiilor 
(model progresist - evoluţionist, model oscilant – biblic, modele sintetice şi modele comparative). 
Cursul tratează principalelele religii ale lumii în datele lor esenţiale şi urmăreşte fenomene de 
sinteză cum sunt: scrierea şi dezvoltarea corpusurilor de literatură sacră, dezvoltarea şi 
organizarea religioasă a societăţii, apariţia reacţiilor de tip reformă sau a mişcărilor de tip noi 
mişcări religioase (secte, monahisme, şcoli). 
 
Competenţe în domeniul slujirii spirituale:  
 
Cursul urmăreşte ca studentul să cunoască elementele constitutive ale unei concepţii religioase, 
caracteristicile civilizaţiei umane din acest punct de vedere, să dobândească o privire de 
ansamblu asupra dinamicii religiilor (profeţi, texte sacre, dezvoltare istorică, interacţiune 
culturală, paralele de organizare şi discurs). 
 
Obiectivele cursului:  
 
Să prezinte elementele de bază (părţi constitutive, dinamică) ale unei religii, în general, să 
urmărească caracteristicile principalelor religii ale omenirii. Să medieze o cunoaştere nuanţată a 
teoriilor despre istoria religiilor (dezvoltare evoluţionistă, influenţe culturale, dezvoltare după 
model biblic). Să urmărească dinamica şi influenţa reciprocă a principalelor religiilor lumii în 
parametrii lor istorici, etnici, filosofici. Cursul tratează următoarele aspecte ale istoriei religiilor: 
 
 



1. Introducere, elemente constitutive ale unei religii, metodologie. 
2. Religiile societăţilor pre-literare 
3.  Hinduismul 
4.  Budismul 
5.  Alte religii răsăritene 
6. Religia egipteană 
7. Panteonul greco-roman 
8. Islamul 
9.  Religii africane 
10. Religii Amerindiene 
11. Iudaismul 
12. Creştinismul 
 
 
 
Cerinţele cursului: 
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2008. 
Filoramo, G., Massenzio, M., Manual de istoria religiilor, trad. M. Elin, Bucureşti: Humanitas, 
2001. 
Eliade, M., Tratat de istoria religiilor, Bucureşti : Humanitas, 2005. 
Eliade, M., Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. 1-3, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi 
Enclopedică, 1981, 1986, 1988 ; vol. 4 (ed. I.P. Culianu), Iaşi : Polirom, 2003. 
Hinnells, J.R.,  The New Penguing Handbook of Living Religions, London: Penguin Books, 1998. 
 
Lucrare scrisă de pregătire a cursului:  
Cursul se desfăşoară pe parcursul a două semestre.  În fiecare semestru studentul va beneficia de 
o evaluare multiplă. O dată pe semestru se va alcătui un eseu ştiinţific lung de 2000 de cuvinte, cu 
argumentare bine concepută, pe o temă anunţată dinainte cu cel puţin două luni. De asemeni, se 
vor pregăti şi două lucrări de seminar, fiecare de 500-750 de cuvinte pe care le veţi prezenta şi 
dezbate la seminar. Aceste probe testează capacitatea de sinteză şi prezentare a unui subiect, 
capacitatea de cooperare cu ceilalţi colegi, capacitatea de organizare a unei mese rotunde. 
Examenul final este un examen scris, durează 2h - 2h 30 min., şi constă din două - trei eseuri 
scurte (aprox. 2-3 pag. fiecare), selectate de fiecare candidat dintr-o listă de 8-12 subiecte.  
 
Metodă de notare: Nota finală va fi calculată comform echivalenţeleor următoare: 
  
Prezenţa şi participarea la curs 20%  A -10     (excelent) D - 7 (sub medie) 
Activităţi de seminar 40% B - 9 (peste medie) F - 5 (insuficient) 
Examen 40% C - 8       (medie) P  - 6   (suficient) 
 
 


