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A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

TEOLOGIE APLICATĂ 

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

Master 

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

Prof. univ. Dr. Buzogány Dezső 

Domeniul programului Teologie 
Adresa paginii web a 
programului 

http://rt.ubbcluj.ro 

Adresa e-mail a directorului buzogany@proteo.hu 
 
 
 
B. Obiectivele programului  (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 

În tradiţia reformată – în cadrul teologiei practice – teologia aplicată ocupă un loc şi rol 
deosebit de important. Cum fiecare om, astfel şi omul religios are momente şi perioade de criză în 
viaţa personală, când singur nu reuşeşte să rezolve problemele personale fără ajutorul unui 
specialist în domeniu. 

Pentru a veni în ajutorul credincioşilor în astfel de momente, teologia şi-a creat propriul 
domeniu numit pastoraţie, conferând responsabilitatea în domeniul activităţii preotului şi a 
profesorului de religie de a fi păstorul celor credincioşi şi din punct de vedere psihic. În unele 
momente de criză însă preotul – dar şi profesorul de religie – sunt depăşite din punct de vedere 
profesional în păstorirea credincioşilor, deoarece foarte multe probleme sunt de provenienţă 
socială, iar teologia nu a reuşit să dea un răspuns teologic la aceste probleme laice. 

Problema apare în momentul în care omul ajuns în momente de criză aşteaptă un răspuns 
teologic la problemele personale. Dat fiind faptul că majoritatea populaţiei ţării se declară religios 
şi etica creştină stă la baza multor acţiuni sociale, teologia trebuie să se implice în formarea 
specialiştilor capabili să vină în ajutorul omului credincios.  
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Psihologia a manifestat un progres dinamic în ultimele decenii. Însă specialiştii în domeniul 
psihologiei nu sunt formaţi să poată îmbina răspunsurile psihologice cu problemele omului 
religios. 

Teologia încearcă în perioada tranziţiei – dar şi în condiţiile în care secularizarea îşi manifestă 
efectele – să-şi apere valorile fundamentale dar în acelaşi timp să se adapteze condiţiilor sociale 
ale epocii. Astfel s-a propus o colaborare între Facultatea de Teologie Reformată, Facultatea de 
Psihologie şi ştiinţele educaţiei şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială în privinţa 
colaborării, această iniţiativă fiind văzută binevenită de către părţi. Totodată s-a iniţiat o 
colaborare şi cu Universitatea Reformată Teologică din Debrecen, care în acest domeniu are deja 
o experienţă şi un trecut apreciabil. 

Această formă de specializare doreşte să umple un gol care s-a creat din schimbările radicale 
petrecute în ultimii 15 ani. Schimbările sociale dar şi schimbarea gândirii sociale în mulţi oameni 
a creat starea de disonanţă cognitivă nereuşind singuri să găsească răspunsuri liniştitoare şi 
acceptabile la rezolvarea momentelor de criză. Foarte mulţi oameni nu au reuşit şi nu reuşesc să 
ţină pasul cu ritmul schimbărilor. Simţindu-se depăşiţi de moment au nevoie de sfatul şi terapia 
unui specialist care să le ajute în depăşirea acestor momente. 

Bolile moderne (cancerul, SIDA) care manifestă o răspândire continuă – fiind definite ca 
bolile societăţii moderne – precum şi diferitele handicapuri încă nu au un tratament care să ofere 
vindecarea şi învingerea bolii din punct de vedere medical. Aceşti oameni pierzând speranţa în 
viaţă, î-şi găsesc singura şansă în răspunsurile date de către teologie. 

Profesorii de religie, preoţii dar şi psihologii astfel trebuie să-şi unească eforturile pentru a 
veni în ajutorul acestor oameni. Din această motivaţie s-a hotărât iniţierea specializării denumite 
„Teologie aplicată” care doreşte să întrunească tradiţia reformată cu noile descoperiri ale 
psihologiei moderne şi cu noile metode ale asistenţei sociale, fiind o continuare la nivel de master 
al studiilor de teologie socială, dar şi pentru cei din alte domenii similare. 
 
 
C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
Numele şi prenumele, 
grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

Prof. univ. Dr. Fazakas 
Sándor 

Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 

Metode de cunoaştere psihologică şi 
pastorală a personalităţii  
Metodologia pastoraţiei şi a diaconiei  

 

Prof. Dr. Dr. Hc. 
Hézser Gábor 

Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 

Bazele, curente şi practica psihologiei 
pastorale 
Psihologia crizei, consiliere în situaţii 
de criză, intervenţie 

 

Prof. Dr. Bodó Sára Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 

Psihologia religiei 
Consilierea pastorala a vârstnicilor, a 
bolnavilor si a celor in doliu 

 

Prof. Dr. Győri István Sárospataki Református 
Teológia 

Dependenţa de droguri. Asistarea 
psihică a dependenţilor 

 

Prof. Dr. Szamosközi 
István 

UBB – Facultatea de 
Psihologie si Stiinte ale 
Educatiei 

Evaluarea psihologica a copilului 
preşcolar si şcolar 

Disciplina 
comuna cu 
Facultatea de 
Psihologie si 
Stiinte ale 
Educatiei 

Prof. Dr. Marton 
József 

UBB – Facultatea de 
Teologie Romano-
Catolica 

Bazele psihologice ale pedagogiei 
religiei 

Disciplina 
comuna cu 
Facultatea de 
Teologie 
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Romano-
Catolica 

Conf. Dr. Holló László UBB – Facultatea de 
Teologie Romano-
Catolica 

Bioetica Disciplina 
comuna cu 
Facultatea de 
Teologie 
Romano-
Catolica 

Prof. dr. Molnár János  Metode avansate de cercetare  
Prof. dr. Buzogány 
Dezső 

 Psihologia grupei, dinamica de grup 
si conducerea grupei 

 

Lect. Dr. Visky Béla 
Sándor 

Facultatea de Teologie 
Reformata  

Principiile de bază ale eticii aplicate 
în consilierea pastorală  
Interpretarea interdisciplinara a 
sanatatii si a bolii

 

Lect. Dr. Lukács Olga  Autocunoaştere si conducerea grupei 
de autocunoaştere 
Medierea in conflicte 

 

Lect. Dr. Lészai Lehel  Practica de cercetare 
Pastoratia in spitale 

 

    
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 

  13 16 11 

Nr. studenti 

internaţionali 

  - - - 

  

 

2. în cazul unui program doctoral:   nr. doctoranzilor înmatriculaţi  şi lista tezelor susţinute 

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

Nr. doctoranzi 

romani 

     

Nr. doctoranzi 

internaţionali 

     

 

Nume, prenume 

doctorand 

Titlul tezei  Anul susţinerii Conducător ştiinţific 
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3. în cazul unui program post-doctoral: lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor 

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

Nume post-
doctoranzi 
români/ 
îndrumător 

     

Nume  post- 
doctoranzi 
internaţionali/ 
îndrumător 

     

 

E. Realizări ale studenţilor din program  

 

             1. Articole ştiinţifice indexate ISI   
 
 
             2. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
             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:        Semnătura directorului 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan, 
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