
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea  Facultatea de Teologie Ortodoxă 

1.3 Departamentul Teologie 
1.4 Domeniul de studii Teologie 
1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Arta sacră în patrimoniul cultural 

 

2.Datedespredisciplină 
2.1Denumireadisciplinei Arta creștină în România 

2.2Titularulactivităţilordecurs  Conf.Dr. Vlad NICA (PS Emilian Crişanul) 

 2.3Titularulactivităţilordeseminar  Conf.Dr. Vlad NICA (PS Emilian Crişanul) 

2.4Anuldestudiu I 2.5Semestrul II 2.6Tipuldeevaluare Evp 2.7Regimuldisciplinei OP 
 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 31 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi................................... 2 
3.7 Total ore studiu individual 97  
3.9 Total ore pe semestru 125 
3. 10 Numărul de credite 5 

 
 

4.Precondiţii(acoloundeestecazul) 
4.1decurriculum Parcurgerea, în prealabil, a ciclului I de studii universitare 

4.2decompetenţe Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului teologic și artistic, specifc disciplinelor 
teologice și de artă. 

 
 

5.Condiţii(acoloundeestecazul) 
5.1.dedesfăşurarea 
cursului 

Prezenţa la curs în proporţie de 50% 

5.2.dedesfăŞurarea 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa, conform Regulamentului de activitate didactică, la cel puţin 75% din activităţile 
de seminar 

 



 

 
6.Competenţelespecificeaccumulate 
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- Cunoaştereaaprofundată a noţiunilor de specialitate din domeniulteologieişi, în mod special, din 

domeniularteicreștineîn general; 
- Cunoaştereaaprofundată a noţiunilor de specialitate din domeniulteologieişi, în mod special, din 

domeniularteicreștineînRomânia;  
- Folosirea noţiunilor şi limbajului de specialitate; 
- Capacitatea de a utiliza cunoştinţe teoretice şi practice dobândite în mod contextualizat; 
- Capacitatea de a înțelege interacțiunea arhitecturii și iconografiei în configurarea lăcașul de cult; 
- Capacitatea de a aprecia, de a evalua şi conținuturile ideatice și imaginale specifice. 
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- Dobândirea şi exersarea spiritului teologic și artistic prin integrarea cunoştinţelor dobândite; 
- Capacitatea de analiză, sinteză, reflecţie şi interpretare teologică și artistică a informaţiilor şi conceptelor 

acumulate; 
- Capacitatea de elaborare de programe iconografice conforme hermeneuticii spațiului eclesial; 
- Dobândirea unor calităţi duhovnicești și practice concrete, capabile să ajute la creșterea spirituală și 

profesională; 
- Capacitatea de redactare de micromonografii a monumentelor bisericești din România. 
 

 
 
 

7.Obiectiveledisciplinei(reieşinddingrilacompetenţelorspecificeacumulate) 

 
 

8.Conţinuturi  
 
8.1Curs-sem I: 

 
Metodedepredare 

 
Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Elemente de program iconografic. Expunerea, 
lectura, dialogul; 

4h 
2. Arta creștină în general.  4h 
3. Arta creștină, pe secole și zone istorice. 6h 

(si online)   
8.2Seminar/laborator Metodedepredare Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Tematica predată la curs şi bibliografia recomandată;  Referat, discuţii, 
problematizare; 
 si online 

 
2. Viziualizarea monumentelor reprezentative: 

  3. Temele iconografice; 
 

 

4. Programele iconografice   

 

7.1Obiectivulgeneralaldisciplinei Orientarea generală în domeniul artei creștine eclesiale românești. 

7.2Obiectivelespecific Asimilarea datelor obținute într-o perspectivă proprie asupra artei eclesiale 
românești. 
 






