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Obiectivul cercului 

 Cercul studențesc Religie și Știință  a fost înființat în facultatea noastră ca o necesitate, 

având ca scop principal pregătirea studenților pentru înțelegerea și abordarea corectă a 

raportului dintre religie și știință înțeles de multe ori cu multe preconcepții eronate și 

superficialitate în cultura contemporană ca o relație exclusiv antagonistă. Astfel viitorii preoți 

sau viitorii profesori de religie vor putea fi pregătiți să facă față mai târziu provocărilor pe 

această temă. Cercul este în strânsă legătură cu cursul Religie și știință pe care Pr. Lect. Bute 

Sorin îl predă la secția de master, Doctrină, Știință, Misiune, anul II, semestrul I. 

Activitatea cercului în anul universitar 2014-2015 

 Activitatea centrului nostru s-a concretizat în anul universitar 2014-2015 în întâlniri 

bilunare ale studenților și cadrelor didactice, membri ai cercului studențesc, și discutarea 

diferitelor teme. Primul criteriu de alegere al temelor a fost acela al actualității lor. Au fost 

abordate deci acele tematici  care erau într-un fel sau altul prezente în dialogul social 

contemporan din România. Redăm mai jos temele întâlnirilor ce au preocupat membri 

cercului nostru pe semestrul II: 

 

1. Mărturii ale savanților despre știință și credință.22.10.2014 

2. Are darwinismul dovezi științifice?10.11.2014 

3. Confiscarea ideologică a darwinismului în istoria secolului XX. Darwinismul ca meta-

ideologie ce a justificat ideologiile materialiste ale secolului XX.02.03.2015 

4. Știința și filozofiile materialiste neștiințifice.20.04.2015 

5. Tehnologia informației și societatea contemporană.20.05.2015 

 

 

 



Activitatea cercului în anul universitar 2015-2016 

 

6. Religia ca știință: problematizare pe marginea dezbaterii publice referitoare la statutul 

orelor de religie în școală în România (I).15.10.2015 

7. Religia ca știință: problematizare pe marginea dezbaterii publice referitoare la statutul 

orelor de religie în școală în România (II).18.11.2015 

8. Raportul dintre rațiune și credință. 13.12.2015 

9. Științele vieții în raport cu teologia ortodoxă: cazul bioeticii. 16.03.2106 

10. Probleme concrete de Bioetică: începuturile vieții umane.14.04.2016 

11. Probleme concrete de Bioetică: tehnologii medicale 19.05.2016 

 


