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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

Teologie biblică 

Tipul programului 
(Licenţă/ Master/ Doctoral/ 
Post-Doctoral) 

Master 

Directorul/responsabilul 
programului  (nume, 
prenume, grad didactic) 

YVES-MARIE BLANCHARD, PROF. DR. 
SORIN MARŢIAN, LECTOR DR.   
 

Domeniul programului Teologie 
Adresa paginii web a 
programului 

http://gct.ubbcluj.ro/ 

Adresa e-mail a directorului YvesMarieBlanc@aol.com; msorin13@yahoo.fr  
 
 
 
 
B. Obiectivele programului  (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
 
 
Date generale 

 
În Facultatea de Teologie Greco-Catolică această formă de studiu continuă, completează 

şi aprofundează cursurile şi seminariile de teologie (exegeză biblică, patrologie, dogmatică, 
morală, pastorală) organizate la nivel de licenţă.     

Obiectivul masteratului de teologie biblică este acela de a forma competenţe pentru 
cercetarea în domeniul Sfintelor Scripturi. Masteratul se adresează celor care au deja o licenţă în 
teologie, fiind un început de specializare care îi poate orienta spre doctoratul în teologie, ca formă 
de cercetare superioară.       
 Cursurile şi seminariile propuse în cadrul masteratului vor evidenţia progresele din 
domeniul teologiei biblice înregistrate în ultimii treizeci de ani.   
 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro
mailto:YvesMarieBlanc@aol.com
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Date particulare 
 

Demersul ştiinţific va avea ca un prim obiectiv iniţierea în domeniul lingvistic, necesar 
citirii şi interpretării  textelor biblice. Seminariile de limba ebraică biblică şi greacă biblică vor 
urmări soluţionarea problemelor de traducere şi a dificultăţilor de gramatică specifice. În 
prelungirea şi completarea acestor cunoştinţe vor veni cursurile de civilizaţie ebraică şi mediul 
cultural neotestamentar, utile cercetătorului care doreşte să plaseze corect în timp şi spaţiu 
apariţia şi dezvoltarea textelor Sf. Scripturi. Un alt obiectiv este de a forma studenţilor 
deprinderea utilizării instrumentelor conceptuale ale hermeneuticii biblice, vizând cunoaşterea 
practicii patristice a lecturii Scripturii, pe bază de exemple.  

Tipurile de critică biblică vor fi discutate în cadrul unui curs special, care va urmări 
pertinenţa acestora plecând de la aplicaţii practice. Elementele oferite de studiul Vechiului 
Testament în cursurile referitoare la Pentateuh, Cartea Psalmilor, completate de simbolica biblică, 
se constituie pentru destinatari într-un preambul al cercetării aspectelor particulare ale Noului 
Testament.   

Parcursul didactic şi ştiinţific al Noului Testament abordează câteva teme esenţiale pentru 
teologia biblică, concretizate în următoarele cursuri: Justificarea prin credinţă în Epistolele 
pauline, Cartea semnelor: Evanghelia după Ioan, Cristologia pre şi post pascală, Biblie şi 
pneumatologie, Antropologia biblică. Acestea vizează nu numai însuşirea unor cunoştinţe de 
specialitate, ci şi formarea unor competenţe legate de capacitatea de a construi un demers teologic 
articulat şi pertinent, cu deschidere interdisciplinară, ancorat în realitatea actuală.     

Obiectivele disciplinelor semestrului IV au ca ţintă conturarea unui discurs teologic care 
se va concretiza în disertaţia finală a masteranzilor. Alături de cursuri precum Referinţa la 
Scripturi în cadrul acţiunii morale creştine, Elemente de cateheză în scrierile Noului Testament 
etc., stau seminariile specifice întocmirii unei lucrări de factură ştiinţifică.  

Întreg ciclul de studii urmăreşte pregătirea viitorului cercetător atât din punctul de vedere 
al conţinutului ştiinţific teologic, cât şi al metodologiei de lucru, venind în întâmpinarea 
exigenţelor cerute de continuarea demersului în cadrul unei posibile şcoli doctorale.      
 
C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
 
 
 
Numele şi prenumele, 
grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

Claudia Ursuţiu, 
lector dr. 

UBB, Facultatea de 
Istorie şi Filosofie;  
Institutul de Studii 
Iudaice 

Terminologia ebraică          
biblică - dificultăţi de traducere 

 

Dan Ruscu, lector dr. UBB, Facultatea de 
Teologie           
Greco-Catolică  

Mediul cultural neotestamentar  

Yves-Marie 
Blanchard, prof. dr. 

Institut Catholique, 
Paris, Facultatea de 
Teologie 

Elemente de morfologie greacă 
biblică   
Cartea semnelor : Evanghelia 
după Ioan 

 

Alin Tat, conf. dr.  UBB, Facultatea de 
Teologie           
Greco-Catolică 

Patristică şi hermeneutică biblică 
Seminar: apocrifele Sf. Scripturi 
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Sorin Marţian,  
lector dr.  

UBB, Facultatea de 
Teologie           
Greco-Catolică 

Critica biblică 
Justificarea prin credinţă în 
Epistolele pauline 

 

Ioan Chirilă,       
prof. dr. 

UBB, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă 

Expresii trinitare în Pentateuh    

Florin Remus 
Bozântan, lector dr. 
 

UBB, Facultatea de 
Teologie           
Greco-Catolică 

Psalmii mesianici 
Mesianismul în Sfânta Scriptură 

 

PS Florentin 
Crihălmeanu, 
episcop dr. 

Episcopia Română 
Unită de Cluj-Gherla 
(Greco-Catolică)  

Simbolica biblică  

PS Virgil Bercea, 
episcop dr. 

Episcopia Română 
Unită de Oradea 
(Greco-Catolică) 

Curs opţional 1: Decalog şi 
legislaţie în Pentateuh 

 

Isidor Mărtincă, 
prof. dr. 

Universitatea 
Bucureşti, Facultatea 
de Teologie   
Romano-Catolică 

Cristologia pre şi post pascală    

Simona Zetea,  
lector dr. 

UBB, Facultatea de 
Teologie           
Greco-Catolică 

Seminar: Biblie şi pneumatologie 
Curs opţional 2: Antropologia 
biblică  
 

 

Călin Săplăcan, 
lector dr. 

UBB, Facultatea de 
Teologie           
Greco-Catolică 

Referinţa la Scripturi în cadrul 
acţiunii morale creştine 

 

Nicoleta Marţian, 
lector dr. 

UBB, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei 

Elemente de cateheză în scrierile 
Noului Testament 

 

 

 

 

D.  Studenţi în program 

1. în cazul unui program de licenta sau masterat:  nr. studenti înmatriculaţi 

 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. studenti  

romani 

  10 11 16 

Nr. studenti 

internaţionali 

  - - - 
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E. Realizări ale studenţilor din program  

 

             1. Articole ştiinţifice indexate ISI   
 
 
             2. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
Mihai Navrotchi, Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Theologia Catholica, 3, 2006, p. 81-84.  
 
Helga Stoica, Importanţa Legii în structurarea umană, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Theologia Catholica, 4, 2008, p. 151-169.  
 
Cristina Palici, Femeia prinsă în adulter: aparţine sau nu fragmentul de la In 7,53-8,11 tradiţiei 
ioaneice ?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, 4, 2009, p. 91-107.   
 
             3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
             4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute 
 
             5. Brevete naţionale şi internaţionale 
 
             6.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
                  (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
             7. Impactul în societate al lucrărilor produse 
 
             8. Absolvenţi angajaţi în poziţii importante în instituţii relevante 
 
 
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program 

 
 
 
 

 

Data: 19.03.2010       Semnătura directorului 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan, 
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