
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:  IMNOGAFIE ŞI IMNOLOGIE 2.2. Cod  MR 215 

2.3. Titularul activităţii de curs Dumitru A. VANCA 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 2 2.7. Tipul de 

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

(O – obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O, 

SP 

 
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 
28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator - 

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 28 

3.9 Total ore 164,5 

3.10 Numărul de credite 2 

 

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

4.2. de competenţe - Să cunoască şi să descrie corect formele şi genurile imnografice creştine de sorginte 

bizantină; 

- să cunoască cei mai importanţi imnografi bizantini şi operele lor poetice; 

- 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  Cunoaşterea şi identificarea corectă a genurilor imnografice bizantine; 

 Cunoaşterea şi înţelege diferenţele stilistice şi le poate argumenta. 

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

profesionale şi transversale necesare înţelegerii şi aplicării corecte a imnografiei 

creştine. 

 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 identificării corecte a genurilor 

imnografice creştine. Capacitatea de a susţine public şi aplicat un argument cu 

caracter imnografic. 

 Competenţe afectiv-valorice: Dezvoltarea capacităţii de apreciere estetic-

calitativă a producţiilor poetic-imnografice bizantine; 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 aplicarea corectă a 

pieselor liturgice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe 

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 Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în imnografia creştină 

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

2 ore fizice 

2. Caracteristicile generale ale evoluţiei imnografice creştine. Forme şi 

manifestări. Caracteristici generale 

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

2 ore fizice 

3. Cuvântul şi formele lui de expresie în cultul creştin 

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

4 ore fizice 

4. Genurile imnografice creştine: 

a. Condacul; 

b. Icosul; 

c. Troparul etc.  

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

4 ore fizice 

5. Psalmii în cultul Bisericii 

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

4 ore fizice 

6. Cântările de origine biblică ale Vechiului Testament; 

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

2 ore fizice 

7. Cântările de origine biblică ale Noului Testament; 

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

4 ore fizice 

8. Imnografi şi melozi creştinei 

Prelegere 

Discuţii; 

Proiecţii PPX şi Video 

4 ore fizice 

9. Valoarea teologică a imnografiei creştine  2 ore fizice 

8.2. Seminar   

8.3. Bibliografie (fundamentală) 

10. GRĂJDIAN, Vasile, Elemente de cântare bisericească şi tipic, Sibiu, Edit. Lucian Blaga 2002; 

11. GRĂJDIAN, Vasile, Teologia imnografică, Sibiu, Edit. Lucian Blaga 2008; 

12. GRĂJDIAN, Vasile, Teologia cântării liturgice în Biserica Ortodoxă, Sibiu, Edit. Lucian Blaga 2000; 



13. SFÂNTUL ROMAN MELODUL, Imne, Edit. Bizantină, Bucureşti 2007; 

14. VINTILESCU, Petre, Poezia imnografică, Cluj Napoca, edit. Renaşterea 2005 

15. Benedict Ghiuş, Taina răscumpărărrii în imnografia ortodoxă, Bucureşti, IBMBOR, 1998; 

16. BRANIŞTE, Ene, Liturgica generală, Editura I.B.M, Bucureşti, 1993; 

17. TEOCLIT DIONISIATUL, Maica domnului în teologia şi imnografia Sfinţilor Părinţi, Bucureşti, Edit. Bizantină, 2002; 

18. GOMBRICH, E.H., Istoria artei, Bucuresti, Edit. Art, 2012 

19. VANCA, Dumitru, Icoana şi cateheza, Reîntregirea, Alba Iulia 2005;  

20. idem, Spaţiul sacru al Bisericii până la Constantin cel Mare, în Rev. «Cr. Ort.» anul VIII (2003), nr. 2;  

21. alte cărţi şi 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 artistic creştină (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 principalele stiluri arhitecturale; 

- Poate argumenta corect şi în acord cu principiile artei bizantine diferenţa dintre o icoană şi un alt obiect de 

artă religios; 

- 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 

 

    28.06.2013.    
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