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Anul I 
AN DURATA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

       

0910-1000       

1010-1100         
1110-1200         
1210-1255       

 
1500-1550 Practică omiletica: metode şi tehnici 

moderne de comunicare 
interpersonală a credinţei (RUS) 

Fundamentele biblice ale 
pastoraţiei: I Tesaloniceni  

(PAŢULEA) 

Parohia (BLEIZIFFER) Metodologia şi deontologia cercetării 
academice (PINTEA) 

Justificarea prin credinţă în Epistolele 
pauline (Marţian) 

 

1600-1650 Practică omiletica: metode şi tehnici 
moderne de comunicare 

interpersonală a credinţei 

Fundamentele biblice ale 
pastoraţiei: I Tesaloniceni 

Parohia s.  Metodologia şi deontologia cercetării 
academice s. 

Justificarea prin credinţă în Epistolele 
pauline s. 

 

1700-1750 Practică omiletica: metode şi tehnici 
moderne de comunicare 
interpersonală a credinţei 

Fundamentele biblice ale 
pastoraţiei: I 

Tesaloniceni.s 

Parohia s.  Metodologia şi deontologia cercetării 
academice s. 

  

Justificarea prin credinţă în Epistolele 
pauline s. 

 

1800-1845 Practică omiletica: metode şi tehnici 
moderne de comunicare 

interpersonală a credinţei 

Fundamentele biblice ale 
pastoraţiei: I 

Tesaloniceni.s 

    

 

ANUL II 
 
 
 
 

 
 
 

II 
 

DURATA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ 

       
0910-1000       
1010-1100        
1110-1200       

1210-1255       
 

1500-1550 Dinamismul comunităţii ecleziale în 
lumina Epistolelor Pastorale ale Sf. 

Pavel (ital) – (ORSATTI-
PAŢULEA) 

  
Pastorala liturgică (RUS 

C.) 

  
Pastoraţia diferenţiată II: educația copiilor 

și a tinerilor (RUSSU) 

Familia, obiect şi subiect al pastoraţiei 
(BARTA) 

  
Elemente de psihopedagogie în practica 

educațională biblică (PAȚULEA) 

 

1600-1650 Dinamismul comunităţii ecleziale în 
lumina Epistolelor Pastorale ale Sf. 

Pavel 

Pastorala liturgică s 
 

Pastoraţia diferenţiată II: educația copiilor 
și a tinerilor s. 

 

Familia,  
obiect şi subiect al pastoraţiei 

Elemente de psihopedagogie în practica 
educațională biblică s 

 

 

1700-1750 Dinamismul comunităţii ecleziale în 
lumina Epistolelor Pastorale ale Sf. 

Pavel.s 

Pastorala litrugică s 
 

Pastoraţia diferenţiată II: educația copiilor 
și a tinerilor s 

 

Familia,  
obiect şi subiect al pastoraţiei.s 

Elemente de psihopedagogie în practica 
educațională biblică s 

 

 

1800-1845 Dinamismul comunităţii ecleziale în 
lumina Epistolelor Pastorale ale Sf. 

Pavel.s 

  Familia,  
obiect şi subiect al pastoraţiei.s 
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