Specializarea „Teologie Pastorală”
Îndrumător: Arhim. Prof. univ. Dr. abil. Teofil Tia

Arii tematice/constelația temelor de cercetare doctorale
Subdomenii de cercetare:
Psihologie Pastorală, Psihoterapie Pastorală (Psihanaliză Pastorală), Consiliere
Pastorală, Pedagogie Pastorală, Sociologie Pastorală, Antropologie Pastorală
1. Mutaţii de paradigmă în pastorala (şi pastoraţia) erei informaţionale. Omul de
masă, criza fermităţii axiologice din cultură şi potenţialul pastoral-restaurator al
Ortodoxiei.
a. Tanatologia pastorală ortodoxă. Relevanța desomatizării în fenomenologia
ortodoxă;
b. „Extazul” mistic, între „performanță” spirituală și psihopatologie;
c. Repere pastorale regeneratoare din trecutul recent: modele de pastorație
contextuală; Aspazia Oțel Petrescu, Pr. Liviu Galaction Munteanu, Pr.
Florea Mureșan etc.;
d. Relevanța pastorală a monahismului transilvănean în perioada totalitară;
e. Preotul păstor în fața „adolescenței cronice” și a „prizonieratului digital”.
Tehnici de intervenție;
f. Preotul în imaginarul colectiv românesc contemporan: beletristică,
filmografie, cultură dominantă;
2. Consilierea pastorală, psihoterapia pastorală şi abordările psihospirituale în
demersul pastoral – instrumente complexe şi obligatorii, în context postmodern,
pentru reuşita activităţii pastorale.
a. Consilierea pastorală premaritală de inspirație americană;
b. Impactul anti-pastoral al discursului oratoric negativist;
c. Consilierea psiho-afetivă a persoanelor cu disabilități;
d. Giacomo Dacquino: precursor al psihanalizei pastorale catolice în
perimetrul italian;
e. Inconștientul în acțiunea pastorală;
f. „Mindfulness” versus „formare duhovnicească”; paralelizări psihologice ale
demersului religios;
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3. Pastorala ca „teologie aplicată”, într-un context cultural agresat de nihilism şi
marcat de confuzie axiologică. Tehnici de intervenţie pastorală vertebrate
sociologic, pedagogic şi antropologic, şi contextualizate cultural.
a. Familia preotului – „amfitrioană” tipologică în parohie;
b. Familia: „nucleu represiv” sau „epicentru afectiv”?
c. Gestionarea pastorală a interacțiunilor psiho-emoționale din perimetrul
familial;
d. Rolul Religiei în formarea psiho-emoțională a copilului preadolescent;
e. Detașarea de părinți, condiție a maturizării. „Tratamentul” pastoral al
traumelor copilăriei;
f. „Patologiile excesului” în abordare pastorală;
g. Daimonologia în folclorul autohton;
4. Diaspora ortodoxă, „cealaltă” Românie; Ortodoxia contextualizată în ambient
occidental (sau non-răsăritean);
a. Românismul de a doua generație în diaspora din Italia. Culoare specifice,
validate, de intervenție pastorală;
b. Pastorația convertiților la Ortodoxie. Abordări, conținut, specific;
c. „Devenirea” Ortodoxiei în spațiul euro-atlantic;
d. Pelerinaj și exod. Integrare și evacuare. Maramureșul – „Țară” a
pelerinajului ortodox: „Pelerinajul de la Nicula” – psihotipologie, impact,
relevanță națională;
5. Profilaxie Pastorală Ortodoxă. Tendințe ale societății postmoderne. Gestionarea
pastorală a viitorului; abordarea inteligentă și preventivă a riscurilor și a
derapajelor anti-creștine;
a. Redefinirea masculinului și a femininului în epoca derutelor identitare.
Tulburarea de identitate de gen în lectură pastorală;
b. Etiologia emoțională a homosexualității în bibliografia americană de ultimă
oră. Analize ortodoxe;
c. Paradigme ale consilierii în spațiul euro-atlantic.Viziune, conținut, accente;
d. Metodologii specifice de acțiune pastorală în comunitățile de romi;
e. Întâmpinarea tendințelor de desacralizare din areal teologic. Relevanța
„Jurământului” în spațiul eclezial;
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