
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:  TEORIA INSTURMENTELOR 2.2. Cod  MR 206 

2.3. Titularul activităţii de curs IRIMIE DELIA 

2.4. Titularul activităţii de seminar IRIMIE DELIA 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I,2 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 1 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

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

Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutorat 2 

Examinări 0,5 

Alte activităţi (exersări practice) 34 

 

 
3.7 Total ore studiu individual 136,5 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 112 

3.9 Total ore 164,5 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum MUZ 209 

4.2. de competenţe - Să cunoască şi să aplice corect rânduielile tipiconale ale Bisericii Ortodoxe Române; 

- Să cunoască şi să folosească corect cărţile de strană pentru diferite situaţii concrete; 

- să cunoască şi să folosească 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   

Competenţe transversale   

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

7.1 Obiectivul general   disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice privind aplicarea corectă a 

teoriei în activitățile practico-muzicale 

7.2 Obiectivele specifice  cunoaşte cele mai importante rânduieli ale oficiului liturgic al BOR şi eficacitatea lor; 

 defineşte conceptul de lucrare liturgică din punct de vedere teoretic. 

 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs și seminarii Metode de predare Observaţii 

Clasificarea instrumentelor muzicale(2h) 

Prelegere 

Conversatia 

Explicația 

Video proiector 

Sistem home cinema 

Audiția 

 

Instrumentele idiofone acordate-din metal(2h); tipuri (2s)   

Instrumentele idiofone acordate-din lemn(2h); tipuri (2s)   

Instrumentele idiofone cu înălțime nedeterminată din metal(2h); 

tipuri (2s) 

  

Instrumentele idiofone cu înălțime nedeterminată din lemn sau alte 

materiale(2h); tipuri (2s) 

  

Grupul instrumentelor membrafone acordabile(1h); tipuri(1s).   

Grupul instrumentelor membrafone neacordabile(1h); tipuri(1s).   

Grupul instrumentelor aerofone-labiale(2h); tipuri(2s).   

Instrumente cu ancie dublă(2h); tipuri(2s).   

Instrumente cu ancie simplă(2h); tipuri(2s).   

Instrumente cu ambușură(2h); tipuri(2s).   

Instrumente aerofone poliufonice(2) ); tipuri(2s).   

Instrumente cordofone-cu arcuș(2) ); tipuri(2s).   

Instrumente cordofone-cu coarde ciupite(2) ); tipuri(2s).   

Instrumente actionate mecanic prin lovire sau frecare(1) ); tipuri(1s).   

Grupul instrumentelor electrofone(1) ); tipuri(1s).   

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 şi sunt corelate cu  

cele ale facultăţilor de profil din ţară şi în acord cu solicitările profesionale ale instituţiilor care 

desfăşoară o activitate muzical-religioase. 

Bibliografie 

Alexandru Pașcanu, Despre instrumentele din orchestra simfonică, Editura muzicală, București, 1962. 

Maximilian Costin, Vioara, maeștri și arta ei, Editura muzicală, București, 1964. 

Tiberiu Alexandru, Instrumente muzicale ale poporului român, Editura de stat pentru literatură și artă, 

București, 1956. 

The encyclopedia of music- musical instruments and the art of music-making,New York, 2013. 

 

 
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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