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FIŞA DISCIPLINEI* 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de teologie ortodoxă „Andrei Şaguna” 

1.3 Departamentul Teologie ortodoxă 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ 

Calificarea 

Teologie Practică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei Teologie liturgică Cod: 38.01.F.06.I.048 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Ciprian Streza 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

2.4 Anul de 

studiu 

3 2.5 

Semestrul 

2 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 

curs 

2 din care 3.3 

seminar/laborator 

- 

3.4  Total ore din Planul de 

învăţământ 

28 din care 3.2 

curs 

28 din care 3.6 

seminar/laborator 

- 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

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

teren 

15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate 

mai sus. 

- 

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al 

activităţilor enumerate mai sus.  

 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru  75 

3.10  Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
• Cunoştinţe privind istoria creştinismului răsăritean 

• Cunoştinţe biblice şi patristice 

4.2  de competenţe 
• Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Internet 

Explorer). 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 

• Participare activă  

• Lectura suportului de curs 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bibliografiei recomandate 

• Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate 

• Participare activă 
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6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 
• Cunoaşterea şi acomodarea cu realitatea cultică a Bisericii Ortodoxe 

Române 

• Cunoaşterea bibliografiei esenţiale privind sărbătorile creştine. 

• Capacitatea de a putea prezenta modul de evoluţie al locaşului de cult 

• Capacitatea de a stabili interdependenţe şi corelaţii între studiile teologilor 

români şi cele ale teologilor străini 

• Cunoşterea studiilor Părintelui Petre Vintilescu 

Competenţe 

transversale 
• Dezvoltarea capacităţii de comunicare, a asertivităţii; 

• Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile; 

• Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă; 

• Stimularea interesului pentru profesiunea didactică; 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

• Introducere în problematica timpului şi spaţiului liturgic 

• Cunoaşterea principalelor lucrări scrise pe această temă. 

• Cunoaşterea semnificaţiei şi importanţei fiecărei sărbători creştine. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

• Analiza şi comentarea textelor canoanelor ciclului mineal 

• Cunoaşterea modului în care au apărut sărbătorile creştine 

• Cunoaşterea şi familiarizarea cu elementele specifice ale arhitecturii şi 

picturii româneşti 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare 
Nr. de 

ore 

1. Introducere generală; prezentarea structurii cursului. conversaţia euristică 

prelegerea intensificată 

explicaţia 

2 

2. Timpul ca dimensiune a vieţii umane 

 

conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

organizator grafic 

2 

3. Timpul ca dimensiune a vieţii Bisericii conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

4. Timpul liturgic şi împărţirea lui conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

5. Sărbătorile creştine, timpul înveşnicit al Bisericii  conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

6. Duminica, ziua a opta  conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

7. Praznicele împărăteşti cu dată fixă conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 
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8. Praznicele împărăteşti cu dată schimbătoare conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

9 Sărbătorile dedicate Maicii Domnului conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

10. Sărbătorile Sfinţilor Îngeri şi al Sfintei Cruci  conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

11. Sărbătorile sfinţilor prăznuiţi în toate ţările ortodoxe conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

12. Spaţiul liturgic (1) conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

13. Spaţiul liturgic (2) conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

14. Concluzii generale ale cursului. conversaţia euristică 

explicaţia 

prelegerea intensificată 

2 

Total ore curs 28 

• Bibliografie 

Pr.prof.Ene BRANIŞTE, Liturgica specială pentru Institutele Teologice, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980. 

Pr.prof. Ene Branişte, Cum se sărbătorea Naşterea Domnului la Ierusalim, în veacul al 

patrulea, în "Telegraful Român", 15 dec. 1979.  

IDEM, Pastile la Ierusalim în secolul al IV-lea, în "Glasul Bisericii", XLIII(1984), nr. 3-4, pp. 

210-213.   

Pr.prof.Constantin Galeriu, Sfinţirea timpului, ziua de odihnă - ziua învierii, în "Ortodoxia", 

XXXIII(1981), nr. 2, pp. 156-175. Pr.prof.dr Dumitru Moca, Sărbătoarea Pogorârii Duhului 

Sfânt, a Cincizecimii sau a Rusaliilor. Studiu istoric şi liturgic, în "Altarul Banatului", 

XI(L)(2000), nr. 7-9, pp. 23-36.  

IDEM, Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului.  Consideraţii istorico-liturgice, în "Altarul 

Banatului", XII(LI)(2001), nr. 7-9, pp. 35-41.  

Pr.prof. Ilie Moldovoan, Semnificaţia sărbătoririi Duminicii, în "Ortodoxia", XXXIII( 1981), nr. 

2, pp. 136-155  

 Pr.prof. Nicolae Necula, Colindele în viaţa şi spiritualitatea credincioşilor noştri, în "Glasul 

Bisericii", XLVIII(1988), nr. 6, pp. 64-72.  

IDEM, Duminica,   "Ziua Domnului", în  "îndrumător Bisericesc", Bucureşti, IV( 1987), p. 43-

79.  

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• elaborarea unor instrumente eficiente de cunoaştere a personalităţii 

• proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării 

competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei 

• elaborarea unor strategii de îmbunătăţire a funcţiilor cognitive din input, elaborare şi 
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output 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 50 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 25 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 25 

10.5 

Seminar/laborator 

Întocmirea şi susţinerea unui 

referat, a unei aplicaţii 

Verificare orală 

Formă alternativă de 

evaluare-Fişă de 

evaluare seminar 

 

Participare activă la seminarii 
Fişă de evaluare 

seminar 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul 

şi gradul acestora. 

 

Data completării: 01.09.2018         Semnătura titularului de curs/seminar 

 
Data avizării în Departament                                                Semnătura Directorului de 

Departament 

 

______________                                                                                  

______________________ 

            

                           

 

 

 

 

 

 


