
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 Teologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei AGHIOGRAFIE 2.2. Cod disciplină MR 304 

2.3. Titularul activităţii de curs ȘUȘMAN DRAGOȘ 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

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

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

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

Op, 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

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

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
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 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 12 

Alte activităţi 97 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 125 

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  

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 



Competenţe profesionale 1. Să cunoască terminologia aghiografică. 

2. Să cunoască modelele principale de aghiografie. 

3. Să cunoască autorii de aghiografii. 

4. Să cunoască aplicabilitatea aghiografiei în activitatea pastorală. 

Competenţe transversale  Aplicarea principiilor de viaţă şi gândire ale Sfinţilor Bisericii, ca mijloc de 

eficientizare a pastoraţiei contemporane. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina încearcă, pe de o parte, să răspundă unor cerinţe mereu în 

schimbare a societăţii în care trăim, fără a altera ceva din autoritatea 

morală a Sfinţilor Bisericii, ci, mai degrabă, a o reactualiza, a o face mai 

vie în conştiinţa celor care se pregătesc pentru preoţie, dar şi a 

credincioşilor ortodocşi din zilele noastre, iar pe de altă parte, să 

sublinieze rolul sfinţilor în dezvoltarea unei misiuni pastorale eficiente a 

Bisericii. 

7.2 Obiectivele specifice - Însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale cu care operează 

Aghiografia. 

- La finalul acestui curs, studentul trebuie să posede cunoştinţe teoretice 

pentru eficientizarea pastoraţiei contemporane în cadrul vieţii eclesiale.  

- Scopul formativ al cursului este ca studentul sa-şi formeze o viziune de 

ansamblu asupra vieţii Sfinţilor Bisericii. 

 - Dobândirea de abilităţi pentru lecturarea şi interpretarea textelor 

aghiografice.  

- Folosirea noţiunilor şi metodelor de bază ale Aghiografiei în corelare 

cu celelalte discipline teologice studiate.  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în disciplină. Elementele de bază ale 

Aghiografiei 

Prelegere, discuţii  

2. Istoricul Aghiografiei Prelegere, discuţii  

3. Modele aghiografice şi genuri literare specifice 

Aghiografiei 

Prelegere, discuţii  

4. Dimensiunea morală a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

5. Dimensiunea dogmatică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

6. Dimensiunea apologetică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

7. Dimensiunea liturgică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

8. Dimensiunea patristică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

9. Dimensiunea istorică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

10. Dimensiunea juridică şi canonică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

11. Dimensiunea pastorală a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

12.  Dimensiunea scripturistică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

13. Dimensiunea omiletică şi catehetică a Aghiografiei Prelegere, discuţii  

14. Autori de scrieri cu conţinut aghiografic Prelegere, discuţii  

8.2 Bibliografie 

1. Colecţia Patrologie Cursus Completus, Ed. Jacques-Paul Migne, Series Latina, 221 vol., Paris, 1841-

1864, Series Graeca, 162 vol., Paris, 1857-1866. 

2. Mineiele Bisericii Ortodoxe române ; 



3. Octoihul BOR ; 

4. Penticostarul BOR ; 

5. Triodul BOR ; 

6. Acatistierul BOR ; 

7. Vintilescu Petre, Poezia imnografică, Renaşterea, 2006 ; 

8. 2. Iordăchescu, C., Istoria vechii literaturi creştine, Iaşi, 1934-1940, 3 volume. 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile cursului sunt elaborate în conformitate cu programele analitice ale facultăţilor de profil din ţară 

precum şi cu ale altor programe similare din România şi din spaţiul european, şi în acord cu solicitările 

profesionale ale instituţiilor care desfăşoară activităţi muzical-religioase 

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 Colocviu 50% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 30% 

- Activitate la seminar - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

  

 
 

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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