
FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” 

1.2. Facultatea  DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

1.3. Departamentul  DE TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.4. Domeniul de studii MUZICA 

1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6. Programul de studii MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumire:  LITURGICĂ ŞI TIPIC 2.2. Cod  MR 205 

2.3. Titularul activităţii de curs Dumitru A. VANCA 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I,II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei  

(O – obligatorie, Op – opţională, F – 

facultativă) 

O, 

DD 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator - 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
56 din care: 3.5. curs 56 3.6. seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 112 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 36 

Tutorat 2 

Examinări 0,5 

Alte activităţi (exersări practice) 14 

 

 
3.7 Total ore studiu individual 136,5 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore 192,5 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - Să argumenteze credibil,  logic şi ştiinţific o ipoteză de cercetare; 

- să cunoască şi să folosească instrumentarul necesar şi softurile PC pentru elaborarea şi 

redactarea unei lucrări ştiinţifice; 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Video-proiector, lap-top, flip-chart 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/labor. Sală dotată cu tablă, video-proiector, lap-top, flipchart 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  Cunoaşterea şi utilizarea corectă a terminologiei liturgice. 



 Cunoaşterea, definirea şi înţelegerea evoluţiei istorice şi a lucrării liturgice a 

Bisericii. 

 Cunoaşterea şi înţelegerea diferenţelor liturgice a celor mai importante confesiuni 

creştine. 

Competenţe transversale  Competenţe cognitive: Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe 

profesionale şi transversale necesare înţelegerii şi aplicării corecte a lucrării 

liturgice a Bisericii. 

 Competenţe profesionale: Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi de 

utilizare adecvată a ansamblului de cunoştinţe şi abilităţi, într-un sistem integrat, 

coerent, dinamic şi deschis, în vederea înţelegerii directe şi concrete ale 

rânduielilor  sacramental-liturgice. Capacitatea de a susţine public un discurs 

logic, coerent şi argumentat. 

 Competenţe afectiv-valorice: Dezvoltarea capacităţii de a elabora decizii în 

spiritul valorilor moral-creştine şi în concordanţă cu rânduielile tipiconale şi viaţa 

liturgică a Bisericii; Dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare corect şi 

real; Capacitatea de a avea un comportament creştin în concordanţă cu principiile 

deontologiei profesionale; Capacitatea de adaptare la noi situaţii. 

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

7.1 Obiectivul general   Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice privind evoluţia cultului 

Bisericii Ortodoxe şi cunoaşterea celor mai importante lucrări sacramental-

liturgice ale Bisericii  

7.2 Obiectivele specifice  cunoaşte conceptul de lucrare liturgică; 

 defineşte conceptul de lucrare liturgică din punct de vedere teoretic; 

 cunoaşte cele mai importante rânduieli ale oficiului liturgic al BOR şi eficacitatea lor . 

 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în studiul Liturgicii  

Prezentarea disciplinei (obiectul, împărţirea materiei, metoda de studiu,...); 

Istoriografia şi bibliografia Liturgicii.  

Prelegere 2 ore fizice 

2. Cultul creştin  

Noţiuni introductive despre cult; Funcţiunile cultului creştin (Latreutic, 

Harismatic şi Didactic); Instituirea şi dezvoltarea cultului creştin. (Originea 

cultului creştin. Domnul Hristos şi noul  cult. Bazele iudaice ale cultului 

creştin); Evoluţia istorică a cultului; Muntele Athos şi influenţa athonită 

asupra cultului Bisericii Ortodoxe; Evoluţia şi dezvoltarea cultului în sânul 

celorlalte confesiuni creştine. (Romano-Catolici, Protestanţi, Neo-

protestanţi). Noua linie a interpretării simbolice a cultului creştin 

Prelegere 2 ore fizice 

3. Persoanele liturgice  
Generalităţi. Originea şi vechimea clerului creştin. (clerul creştin în scrierile 

Biblice şi extra-biblice); Rolul şi funcţiunile liturgice ale clerului superior  

şi ale clerului inferior;  

Prelegere 2 ore fizice 

4. Veşmintele şi obiectele liturgice; Materia liturgică 
Prelegere 2 ore fizice 

5. Imnografia liturgică  
Limbajul liturgic şi comunicarea în liturghie Originea şi evoluţia poeziei 

imnografice creştine. Imne creştine de inspiraţie biblică şi de inspiraţie 

extra-biblică; Imnografi creştini; Cărţile liturgice; rolul şi folosirea lor în 

cultul BOR; 

Prelegere 2 ore fizice 

6. Timpul liturgic   
Anul liturgic şi subdiviziunile lui. (Matricea ebraică a anului liturgic; ziua, 

săptămâna şi anul liturgic); Sărbătoarea creştină (originea, sensul şi 

vechimea sărbătorilor creştine; împărţirea lor etc.); Duminica, sărbătoarea 

săptămânală a creştinilor; Paştile. Controversa pascală.  

Prelegere 2 ore fizice 



7. Postul 
Noţiuni generale despre post. Originea, felurile posturilor şi sensul postirii 

în creştinism; Posturile mari şi zilele de post din Biserica Ortodoxă; 

Evoluţia postului creştin (Postul ca stare de veghe şi postul ascetic); 

Prelegere 2 ore fizice 

8-9. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. 
Introducere generală, terminologie, autori etc.; Istoric şi evoluţie. Liturghia 

în primele patru veacuri; Dezvoltarea Liturghiei din sec. V până la 

Diataxele patriarhilor bizantini; Muntele Atos şi influenţa sa asupra 

dezvoltării Sfintei Liturghii; Diataxele bizantine; Uniformizarea liturgică 

după apariţia tiparului; Liturghiile Bisericii Ortodoxe; 

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi a Sfântului Vasile cel Mare; 

Liturghia Darurilor înainte sfinţite; Liturghia Sfântului Iacob 

Prelegere 4 ore fizice 

10-11. Sf. Taine ale Bisericii Ortodoxe: 

Botezul/Mirungerea/Euharistia: istoric şi evoluţie; interpretare teologică şi 

mistagogică; Spovedania: istoric şi evoluţie; interpretare teologică şi 

mistagogică; Maslul: istoric şi evoluţie; interpretare teologică şi 

mistagogică; Cununia: istoric şi evoluţie; Hirotonia: istoric şi evoluţie; 

Prelegere 4 ore fizice 

12. Laudele bisericeşti: 

Generalităţi; Utrenia şi Vecernia: istoric şi evoluţie; Ceasurile şi celelalte 

laude minore 

Prelegere 2 ore fizice 

13. Ierurgiile:  
Informaţii generale; ierurgii în legătură cu naşterea şi cu moartea; sfinţiri şi 

binecuvântări; ierurgii de instituire (călugăria, hirotesiile, sfinţirea bisericii) 

Prelegere 2 ore fizice 

14. Cultul creştin în faţa provocărilor contemporane Prelegere 2 ore fizice 

8.2. Seminar   

8.3. Bibliografie (fundamentală) 

1. BĂNCILĂ, Vasile, Duhul sărbătorii, ed. Anastasia [Filosofia creştină], Buc. 1996, pp 21-96 

2. BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica generală, vol I-II, Galaţi,  Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2002;  

3. BRANIŞTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica specială, Editura I.B.M, Bucureşti, 1985;  

4. FELMY, Karl Christian, De la Cina cea de Taină la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Sibiu, Edit. Deisis, 2009. 

5. ICĂ, jr. Ioan I. (ed.), Canonul Ortodoxiei, vol I: Canonul Apostolic al primelor secole, Bucureşti, Edit. 

Deisis/Stavropoleos, 2008.  

6. MATEOS, Juan, Utrenia bizantină, trad. Cezar Login, Cluj-Napoca, edit. Renaşterea, 2009 

7. MEYENDORFF, Paul, Taina Sfântului Maslu, Cluj Napoca, Edit. Renaşterea, 2012. 

8. NECULA, pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire liturgică, vol. I, II, III, Galaţi 1996, 2001, Bucureşti 2005;  

9. SCHMEMANN, Alexandru, Euharistia, Taina Împărăţiei, ed. Anastasia, 199-, 247 p 

10. SCHMEMANN, Alexandru, Introducere în teologia liturgică, Sophia, Bucureşti 2002;  

11. SCRIMA, Andre, Biserica Liturgică, Humanitas, Bucureşti 2005; 

12. SFÂNTUL NICOLAE Cabasila, Tâlcuirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturgii, Bucureşti, Edit. IBMBOR 2011. 

13. SPIDLIC, Tomas, Spiritualitatea răsăritului creştin, vol II: Rugăciunea, ed. Deisis, Sibiu 1998, 424 p 

14. STĂNILOAIE, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, ed. Mitropoliei Olteniei, 

Craiova,  1986, 440 p; 

15. TAFT, Robert, Ritul bizantin, Edit. Reîntregirea 2008; 

16. TAFT, Robert, The liturgy of The Hours, Edit. Liturgical Press, Minnesota, (USA); 

17. USPENSKY,  Nicolai, Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, trad. Cezar Login, Cluj-Napoca, Edit. Patmos, 2008. 

18. VANCA Dumitru, Instituirea şi dezvoltarea cultului creştin, în Rev „Cr.Ort.” Nr.2 /2002; 

19. VANCA Dumitru, Introducere în teologia liturgică, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia 2009; 

20. VINTILESCU, Pr. Petre, Istoria Liturghiei în primele trei veacuri, Nemira, Bucureşti 2001;  

21. VINTILESCU, Pr. Petre, Poezia imnografică, Edit. Renaşterea 2005, Cluj-Napoca; 

22. Cărţile de cult ale BOR; 

23. Alte studii recomandate pe parcurs; 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul programului 

Conţinuturile cursului sunt elaborate în conformitate cu programele analitice aprobate de Sinodul BOR şi 

sunt corelate cu  cele ale facultăţilor de profil din ţară precum şi cu ale altor programe similare din 

România şi din spaţiul european, precum şi în acord cu solicitările profesionale ale instituţiilor care 

desfăşoară o activitate muzical-religioasă (catedrale chiriarhale, parohii, mănăstiri etc.). 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Activitate frontală (orală) prin 

verificarea prin sondaj a 

cunoştinţelor dobândite 

80% 

- Referat pe o temă dată 20% 

10.5 Seminar/laborat. Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar - - 

- - 

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5 (cinci) 

- Cunoaşte şi explică corect rânduielile şi semnificaţiile liturgice esenţiale ale Bisericii Ortodoxe Române 

(Sfânta Liturghie, Sfintele Taine, Laudele bisericeşti); 

- Elaborează scris şi prezintă public, coerent, logic şi argumentat un subiect/o temă de interes liturgic 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

    3.07.2013.      ……………………. 
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