
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul  de Teologie şi Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Muzică religioasă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Elemente de Teologie morală în 

Cântarea bisericească 

2.2. Cod disciplină MR 134 

2.3. Titularul activităţii de curs Telea Marius Liviu 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

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

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

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

Op, 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 
2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
28 
 

din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37 

Tutoriat 2 

Examinări 10 

Alte activităţi (exersări practice) 2 

Total ore activităţi individuale 22 
 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe                   - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector/tablă/flipchart 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector/tablă/flipchart 



 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  
 C5. Analiza şi interpretarea datelor privind istoria cultului/Bisericii şi istoria 

religiilor  
 

C5.1. Descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice 

teologiei morale  

C5.2. Interpretarea realităţilor istorice prin valorificarea cercetărilor 

fundamentale în domeniu  

C5.3. Aplicarea elementelor morale în viaţa creştinului  

C5.4. Principiile morale în viaţa creştinului  

C5.5. Conturarea profilului desăvârşit al Mântuitorului în viaţa Bisericii   

Competenţe transversale   

- 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Recunoaşterea teologiei morale în cântarea Bisericii  

Cântarea ca mijloc de comuniune  

Elementele morale din cântarea omofonă  

Armonia muzicii model de armonie divină în viaţa creştină  

7.2 Obiectivele specifice - însuşirea valorilor moral-religioase prin cântarea bisericească  

  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Cântarea Bisericii Ortodoxe  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

2. Cântarea religioasă - mijloc de implementare a vieţii 

morale în viaţa creştinului  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

3. Elemente morale în cântările din Triod  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

4. Elemente morale în cântările din Penticostar  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

5. Elemente morale în cântările din Octoih  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

6. Elemente morale in cântările din Minei  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

7. Elemente morale in cântările Sfintei Liturghii  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

8. Elemente morale în cântările din cadrul sfintelor Taine  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

9. Elemente morale în cântările ierurgiilor  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 



10.Morala creştină şi cântarea religioasă  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

11.Cântarea Bisericii - mijloc de spiritualizare a vieţii 

creştinului  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

12. Cântarea în comun – viaţa Bisericii  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

13. Muzica bizantină şi viaţa morală (I) 

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

14. Muzica bizantină şi viaţa morală (II)  

 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

8.2 Bibliografie 

1. *** Triodul, Bucuresti, Editura Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2000.  

2. *** Penticostarul, Bucuresti, Editura Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2001.  

3. *** Octoihul mare, Bucuresti, Editura Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2003.  

4. *** Mineiele de peste an  

5. *** Liturghierul, Bucuresti, Editura Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2006.  

6. *** Molitvelnicul, Bucuresti, Editura Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 2009.  

7. Dumitru Staniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de 

Misiune al B. O. R., 1978.  

8. Dumitru Stăniloae, Teologia morală creştină, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. O. R., 

1998.  

Seminar-laborator   

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

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- 

 

 

 

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 Examen scris 60% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Lucrări de 

seminar 

40% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Studentul trebuie să aibă o frecvenţă de minimum 70 % la curs/seminarii, să susţină un referat sau o recenzie 

de carte din domeniul disciplinei şi să participe în mod activ la celelalte activităţi din cadrul orelor de seminar. 
 

 

 

Data completării,  Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de seminar, 

 

31.07.2015                            ……………..………….               …………………………. 

 

Data avizării în departament,                                      Semnătura Director de Departament, 

 

30.09.2015                                          ………………………… 

 


