
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

 (în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Master 

1.5. Programul de studiu  Diplomație și studii interculturale 

1.6. Calificarea Licenţiat în diplomaţie şi studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Religiile lumii 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Prof. univ. dr. Rostoványi Zsolt 

2.4. Titularul(ii) activităților de  seminar Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0201 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 

laborator/proiect/practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

laborator/proiect/practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 6 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Total ore studiu individual 108 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 45 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  - 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competențe Nu este cazul 

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.  



5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

- Valorificarea resurselor teoretice pertinente în documentarea unor teme de cercetare în domeniul 

relaţiilor interculturale. Cercetarea fenomenelor interculturale prin metode şi tehnici specifice. 

- Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale. 

Deprinderea metodelor specifice de analiză şi decizie în domeniul relaţiilor internaţionale. 

- Elaborarea unor publicaţii, rapoarte de informare, precum şi alte materiale cu caracter ştiinţific. 

Prezentarea unui portofoliu profesional privitor la un context european sau internaţional dat. 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 - Gestionarea eficientă a diversității (etnice, lingvistice, religioase etc.) în contexte sociale și 

educaționale. Aprecierea complexităţii problemelor legate de comunicare interculturală. 

- Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Discutarea tematicii seminariilor, prezentarea 

cerințelor minime şi discutarea bibliografiei aferente. 

Introducere în studierea religiilor lumii. Ce este religia? 

De ce este important să cunoaștem şi celelalte religii? 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice: 

2 ore  

(în caz de nevoie, 

on-line) 

2. Hinduismul I. Începuturile hinduismului: civilizaţiile 

din Mohenjo Daro şi Harappa. Începutul erei vedice. 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore  
(în caz de nevoie, 

on-line) 

3. Hinduismul II. Apariţia brahmanismul, naşterea şi 

dezvoltarea hinduismului  

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line) 

4. Valuri de mișcări reformiste: nașterea jainismului şi 

budismului. 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line) 

5. Budismul I. Persoana lui Gautama Buddha, nașterea 

şi dezvoltarea religiei 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line) 

6. Budismul II. Şcolile budiste – Hinayana, Mahayana, 

Vajrayana 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

5.1.  De desfășurare a cursului O sală de minim 20 de locuri, calculator, proiector, acces 

internet, sistem de sonorizare 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

O sală de minim 20 de locuri, calculator, proiector, acces 

internet, sistem de sonorizare. Studenții au obligația de a 

se prezenta la seminarii și de a participa într-un mod activ 

la toate activitățiile din cadrul acestor seminarii.  

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

- transferul unor cunoștințe de specialitate despre nașterea acestor religii, 

dezvoltarea acestora, date importante din viața şi contribuția unor personaje 

marcante în tot acest proces; 

- cunoașterea tradițiilor şi obișnuințelor provenite din aceste mari religii ale lumii; 

7.2. Obiectivele 

specifice 

 

 

- asigurarea unui pachet de informații care să facă posibil  în istoria și tematica 

hinduismului, budismului, iudaismului, islamului și creștinismului; 

- în era globalizării individul va avea din ce în ce mai multă nevoie de a cunoaşte 

celelate mari religii şi culturi ale planetei; 



on-line) 

7. Iudaismul I.– Nașterea și dezvolatera iudaismului prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line)  

8. Iudaismul II – Doctrina, cărțile sfinte, sărbători și 

ritualuri 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line) 

9. Islamul I. Naşterea şi dezvoltarea islamului prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line) 

10. Islam II. Doctrina musulmană şi islamul azi prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line) 

11. Creştinismul I. Istoria şi doctrina creştinismului. prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore  
(în caz de nevoie, 

on-line) 

12. Creştinismul II. Istoria şi doctrina creştinismului. 

(continuare) 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

on-line) 

13. Creştinismul III. Bisericile creştine şi cultele 

religioase creştine 

prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 
2 ore 

(în caz de nevoie, 

on-line) 

14. Relaţia dintre cele cinci religii ale lumii prezentare interactivă cu ppt, 

hărţi electronice, filme scurte 
2 ore 

(în caz de nevoie, 

on-line) 

Bibliografie 

1. * * * : Szent Biblia 

2. * * * : A kegyes Korán értelmezése és magyarázata magyar nyelven. Hanif Iszlám Kulturális 

Alapítvány, 2010 (ford. Kiss Zsuzsanna Halima) 

3. Angelini, Ignazia Maria: A katolicizmus. Gondolat – Szent Gellért kiadó, Budapest-Szeged, é.n. 

4. Bellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz. Akadémiai kiadó, Budapest, 1993 

5. Cohn-Sherbok, Dan– Cohn-Sherbok, Lavinia: A judaizmus rövid története. Akkord Könyvkiadó, 

Budapest, 2001 

6. Conio, Claudio: A hinduizmus, Budapest: Gondolat, 1991. 

7. Conze, Edward: A buddhizmus rövid története, Akkord kiadó, 2000 

8. Coomaraswamy, Ananda K: Hinduizmus és buddhizmus. Európa kiadó, Budapest, 1994 

9. Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. köt.. Osiris kiadó, Budapest, 1993 

10. Glasenapp, von Helmuth: Az öt világvallás. Gondolat-Tálentum, Budapest, 1993 
11. Hillenbrand, Carole: Az iszlám. Új történeti bevezetés. Kossuth Kiadó, Budapest, 2016 

12. Johnson, W. J.: Dictionary of Hinduism. Oxford University Press, 2010 

13. Klostermaier, Klaus K.: Bevezetés a hinduizmusba. Akkor kiadó, 2001 

14. Mittal, Sushil – Thursby, Gene (eds.): Studying Hinduism. Key Concepts and Methods. Routledge 

Taylor and Francis Group, London-New York, 2008 

15. Maróth Miklós: Az iszlám. Press Publica, Budapest, 2007 

16. Peirone, Francisco: Az iszlám. Gondolat, Budapest, 1995 

17. Puskás Ildikó: Istenek tánca. Gondolat, Budapest, 1984 

18. Puskás Ildikó: Lélek a körforgásban. Balassi Kiadó Budapest, 2000 

19. Ronchi, Sergio: A protestantizmus. Gondolat kiadó, Budapest, 1991 

20. Rostoványi Zsolt: Az iszlám és a 21. század. L’Harmattan kiadó, Budapest, 2020 

21. Rostoványi Zsolt (szerk.): Az iszlám Európában. Az európai muszlim közösségek differenciáltsága. 

BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézete–Aula, Bp., 2010. 

22. Schmidt József: Buddha élete és tanítása. Atheanemum Irodalmi és Nyomdai R-T. kiadó, 

Budapest, é.n. 

23. Starr-Glass, David: A judaizmus. Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 

24. Zago, Marcellino: A buddhizmus. Gondolat, Budapest, 1995. 



 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Vizionarea documentarului Vallások és hitek - A 

hinduizmus (Religii şi credinţe - Hinduismul) urmată de  

discuții purtate în grup și realizarea unei lucrări de seminar 

intitulat Ce înseamnă hinduismul pentru mine? 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, proces de 

sinteză scriere individuală 
2 ore (în caz de 

nevoie, on-line) 

2. Vizionarea filmului The Namesake realizat după 

romanul cu același titlu al scriitorei de origine indiană 

Jhumpa Lahiri, urmată de  discuții purtate în grup și 

scrierea unui eseu pe baza celor văzute în film. 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, proces de 

sinteză scriere individuală 
1 oră (în caz de 

nevoie, on-line) 

3. Vizionarea documentarului Vallások és hitek – A 

buddhizmus (Religii şi credinţe  – Budismul), urmată de 

discuții purtate în grup și realizare unei lucrări de seminar 

intitulat Ce înseamnă budismul pentru mine? 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, proces de 

sinteză scriere individuală 
2 ore (în caz de 

nevoie, on-line) 

4. Vizionarea documentarului Vallások és hitek – Az iszlám 

(Religii şi credinţe - Islamul), urmată de discuții purtate în 

grup și realizare unei lucrări de seminar intitulat Ce 

înseamnă islamul pentru mine? 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, proces de 

sinteză scriere individuală 
2 ore (în caz de 

nevoie, on-line) 

5. Vizionarea filmului La Haine, urmată de discuții purtate 

în grup și scrierea unui eseu pe baza celor văzute în film. 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, proces de 

sinteză scriere individuală 

2 ore (în caz de 

nevoie, on-line) 

6. Vizionarea documentarului Vallások és hitek  – A 

katolikus kereszténység (Religii şi credinţe – Creştinismul 

catolic) și a filmului Vallások és hitek – A protestáns 

kereszténység (Religii şi credinţe – Protestantismul), 

discutarea în grup a celor văzute și scrierea unui eseu cu 

titlul Creștinismul meu. 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, proces de 

sinteză scriere individuală 2 ore (în caz de 

nevoie, on-line) 

7. Vizionarea filmului The Message, discutarea în grup a 

celor văzute și scrierea unui eseu pe baza celor văzute în 

film. 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, proces de 

sinteză scriere individuală 

1 oră (în caz de 

nevoie, on-line) 

Vizionarea interviului intitulat Încurajează Dumnezeul 

răul?, realizat cu biologul și evoluționistul Richard 

Dawkins urmată o discuție pe tema ateismului. 

vizionare, discuție și 

dezbatere în grup, 
2 ore (în caz de 

nevoie, on-line) 

1. Bayly, Susan: Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age. 

Cambride University Press 1999 

2. Basham, A. L (ed.). The Illustrated Cultural History of India.  Oxford University Press, 2010 

3. Coomaraswamy, Ananda K: Hinduizmus és buddhizmus. Európa kiadó, Budapest, 1994 

4. Jacobs, Stephen: Hinduism Today. Continuum, London, 2010 

5. Johnsonm W. J.: Dictionary of Hinduism. Oxford University Press, 2010 

6. Kozma András: A hindu istenalakok szimbólumai. Saxum kiadó, 2001 

7. Küng, Hans– Bechert, Heinz: Párbeszéd a buddhizmusról. Palatinus kiadó, 1997 

8. Küng, Hans – Ess, Josef van: Párbeszéd az iszlámról. Palatinus kiadó, 1998 

9. Küng, Hans – Heinrich von Stietencron: Párbeszéd a hinduizmusról. Palatinus kiadó, 1999 

10. Küng, Hans – Julia Ching: Párbeszéd a kínai vallásokról. Palatinus kiadó, 2000 

11. Mittal, Sushil – Thursby, Gene (eds.): Studying Hinduism. Key Concepts and Methods. Routledge 

Taylor and Francis Group, London-New York, 2008 

12. Schmidt József: Buddha élete és tanítása. Atheanemum Irodalmi és Nyomdai R-T. kiadó, Budapest, é.n. 

13. Stosch von, Klaus: Az iszlám mint kihívás. Keresztény megközelítések. Ecclesia Szövetkezet, Magyar 

Kurír, Budapest, 2018 

14. Szenkovics Dezső: Móhandász Karamcsand Gándhí filozófiai gondolkodásának központi fogalmai. Pro 

Philosophia Kiadó – Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2014 

15. Troll, Christian W.: Muszlimok kérdeznek, keresztények válaszolnak. Jézus Társasága Magyarországi 

rendtartománya, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013  

16. Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika és gazdaságképe. Exit kiadó – Marczi Közösségi Tér, 



Kolozsvár, 2013 

17. A megnézendő filmek biztosítása a hallgatók számára. 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- o introducere a studentului în fascinanta lume a credinţelor şi ideilor religioase; 

- înţelegerea strânsei interconectivităţi dintre religie şi cultură, religie şi tradiţii; 

- cunoaşterea unei culturi ajută individul în întocmirea unor relaţii comunicaţionale cu membrii respectivei 

culturi; 

- toate acestea pot contribui semnificativ la o mai uşoară integrare a studentului într-un mediu internaţional 

şi multicultural, multiconfesional, 

Conținutul acestei discipline corespunde în mare măsură cu conținutul disciplinei similare predate la 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, conform  

http://nicolaeturcan.ro/wp-content/uploads/2016/02/Marile-religii-Fisa-disciplinei.pdf 
 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 

Condiția minimă necesară pentru ca studentul să fie admis la examen este:  

- prezență de minim 30% la cursuri; 

- prezență de minim 70% la seminarii; 

- prezență activă în cadrul activităților de seminar; 
Toate aceste criterii sunt valabile și în cazul cursurilor și seminariilor ținute în mediul on-line.  

În cazuri excepționale și justificate și cu consultarea prealabilă a titularului de curs, prezența scăzută la cursuri 

poate fi suplinită prin activități suplimentare în cadrul seminariilor. 
 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs - cunoașterea conceptelor de bază  

Colocviu 60% - capacitatea de a sintetiza 

cunoștințele acumulate; 

10.5 . 

 

Seminar - participare la seminarii,  

- calitatea muncii depuse în cadrul 

lucrărilor de seminar 

Evaluare 

continuă  
40% 

10.6. Standard minim de performanță 

Disciplina poate fi considerată promovată numai și numai în cazul în care studentul la cele două probe a 

atins nota minimă de 5,00 (cinci). 

 

Data completării Semnătura titularului disciplinei Semnătura titularului de seminar 

25. 07. 2022 ........................................................ ............................................................... 

   

Data avizării în 

departament 

 Semnătura directorului de departament 

26. 07. 2022  

Semnătura responsabilului 

programului de studii 

...................................................... 

............................................................... 

 

http://nicolaeturcan.ro/wp-content/uploads/2016/02/Marile-religii-Fisa-disciplinei.pdf

