
FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 

1.1.Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2.Facultatea  de TEOLOGIE ORTODOXĂ 

1.3.Departamentul  de TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.4.Domeniul de studii Muzică 

1.5.Ciclul de studii Licenţă 

1.6.Programul de studii Muzică Religioasă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1.Denumirea disciplinei PRACTICA ARTISTICA (ansamblu 

psaltic) 

2.2. Cod 

disciplină 
MR 111 

2.3.Titularul activităţii de curs NECHITA COSTEL 

2.4.Titularul activităţii de seminar NECHITA COSTEL
 

2.5.Anul de 

studiu 
I,II,III 2.6. 

Semestrul 
I,II,III,IV,V,VI 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

VP 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 
opţională, F – 

facultativă) 

O, 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1.Numar ore pe 

saptamana 
1 din care: 3.2. curs 0 3.3. 

seminar/laborator/lucrări 

practice 

1 

3.4.Total ore din 

planul de învăţămînt 
80 din care: 3.5. curs 0 

  

3.6. seminar/laborator/ 

lucrări practice 
80 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 51 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 63 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 3 

Examinări 9 

Alte activităţi (exersări practice) 12 

 

3.7 Total ore studiu individual 153 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 80 

3.9 Total ore pe semestru 14 

3.10 Numărul de credite 12 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.De curriculum Cant bizantin 

4.2.De competenţe Teoria muzicii bizantine 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.De desfăşurare a cursului Biserici, săli de concert 

5.2.De desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

 Repertorii de muzica psaltica 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 1. Cognitive  



a. Cunoaştere şi înțelegere:  

-perfecționarea deprinderilor de intonare a cântărilor în notație neumatică;  

-cunoaşterea şi însuşirea în mod corect a termenilor de specialitate.  

b.Explicare şi interpretare:  

-realizarea de conexiuni între elementele de limbaj specifice muzicii psaltice şi 

celei occidentale;  

-să formeze capacitatea de analiză a unei partituri psaltice din punct de vedere 

interpretativ şi formal.  

2.Tehnice / profesionale 

a)formarea / perfecționarea deprinderilor de intonare corectă şi expresivă a 

melodiilor psaltice de factură diversă: irmologice, stihirarice, papadice;  

b)însuşirea principalelor repertorii liturgice ortodoxe;  

c)formarea capacității de recunoaştere auditivă a diferitelor stiluri de 

interpretare a muzicii psaltice. 

Competenţe transversale Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini 

responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a 

propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică 

profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

-însuşirea unui repertoriu cât mai bogat şi mai variat de pise 

muyicale cu notaţie psaltică; 

-dezvoltarea gustului estetic şi a dragostei pentru muzica psaltica.  
 

7.2 Obiectivele specifice (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei)  

a)formarea / perfecționarea deprinderilor de intonare corectă şi 

expresivă a melodiilor psaltice de factură diversă: irmologice, 

stihirarice, papadice;  

c)însuşirea principalelor repertorii liturgice ortodoxe;  

e)formarea capacității de recunoaştere auditivă a diferitelor stiluri 

de interpretare a muzicii psaltice.  
 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

Anul I, semestrele I şi I, 28 de săptămâni, 1 oră de 

lucrări practice/săptămână: 28 de săptămâni x 1 

oră = 28 de lucrări practice. 

Semestrul I 

-Recapitularea semnelor consonantice (1s). 

-Glasul I (4s). 

-Glasul al V-lea (4s). 

-Glasul al IV-lea (5s). 

Semestrul II 

-Glasul al VIII-lea (4s). 

-Glasului al III-lea (4s). 

-Glasul al VII-lea ( 6s). 

Semestrul III 

-Glasul al II-lea (4s). 

-Glasului al VI-lea (4s). 

-Cântările Triodului(6s) 

Video proiector; 

Repetiţii individuale şi colective 

Exemplificări 

 



Semestrul IV 

Cântările Penticostarului(6s) 

Cântările Liturghiei(8s) 

 

Semestrul V 

Cântările Utreniei(2) 

Cântările Utreniei(2) 

Cântările Utreniei(2) 

Cântările Utreniei(2) 

Cântările Utreniei(2) 

Cântările Utreniei(2) 

Cântările Utreniei(2)  

 

Semestrul  VI 

-Chinonicul În tot pământul a ieşit vestirea lor, glasul 

al VIII-lea, de Petru Lampadarie(2)  

-De sus proorocii, glasul al VII-lea varis, după 

Nectarie Schimonahul(2)  

-Heruvic, glasul al III-lea, de Grigorie Protopsaltul(2)  

-Doamne, femeia ceea ce căzuse, glasul al VIII-lea(2) 

-Iată Mirele, glasul al VIII-lea, melodie tradițională(1)  

-Să tacă tot trupul, glasul al VI-lea, de Iacov 

Protopsaltul(1) 

  

8.2.Bibliografie 

•Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1999   

•Theodor Stupcanu, Anastasimatar, Bucureşti, Tipografia Cărților Bisericeşti, 1929  

•Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, vol. I, Ed. Mănăstirii Sinaia, 1992  

•Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, vol. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Trinitas, 1996  

•Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, vol. III, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Trinitas, 1997  

•Buchet muzical athonit, Dumnezeiasca Liturghie, Ediția a II-a, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, 2009  

•Buchet muzical athonit, Cântările utreniei, vol. III, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, 2007  

•Buchet muzical athonit, Cântările vecerniei, vol. III, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, 2008  

•Buchet muzical athonit, Stihirarul, vol. 7, Bucureşti, Ed. Evanghelismos, 2007  

•Buchet muzical athonit,vol.8,Petru G.Filanthidis,Doxastarul, tomul I, Bucureşti, Ed.Evanghelismos, 2006  

•Theodor Stupcanu, Anastasimatar, Bucureşti, Tipografia Cărților Bisericeşti, 1929  

•Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, vol. I, Ed. Mănăstirii Sinaia, 1992  

•Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, vol. II, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Trinitas, 1996  

•Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, vol. III, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Trinitas, 1997  

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşte şi aplică corect glasurile muzicii bizantine; cunoaşte melodiile principalelor rânduieli liturgice 

în notaţie psaltică 

 

10. Evaluare 

-examen  50%  

-activităţi aplicative: lucrări practice  20%  

-probe de evaluare formativă (colocviu, portofoliu)  20%  

- alte activităţi: concerte ocazionale (la Naşterea Domnului, Învierea Domnului), slujbe 10%  



săptămânale.  
 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Standarde minime pentru nota 5:  

- cunoaşterea şi interpretarea repertoriului minimal;  

- alcătuirea portofoliului de examen;  

Standarde pentru nota 10:  

- abilităţi, cunoştinţe aprofundate referitoare la interpretarea pieselor studiate; 

- cunoştințe detaliate de teoria glasurilor;  

- mod original de interpretare al repertoriului impus;  

-parcurgerea bibliografiei recomandate.  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 25.06.2013     ……………..………….           …………………………. 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

    3.07.2013.      ……………………. 

 

user
Casetă text
30.09.2015

user
Casetă text
30.09.2015




