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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 Licenţă – 2021-2022 

1.6 Programul de studii/Calificarea Teologie Ortodoxă Pastorală 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Practică liturgică 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. Pr. Adrian DINU 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei OB 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:  3.2 curs - 3.3. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:  3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp   ore 
Studiul după manual, 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  
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 
 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum x 

4.2 De competenţe x 

 
 

5. Condiţii (dacă este cazul) 
5.1. de desfăşurare a 
cursului 

x 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

x 
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                 6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
r
o
fe
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a
le

 C1. Sa inteleaga un text liturgic, practic 

C2. Sa inteleaga discursul teologic 

C3. Sa scrie un text teologic pe o temă generica 

C4. Sa intretina o convorbire teologica 
C5. Sa prezinte o reflecție, un monolog pe o tema liturgico-practică 

 

 

C
o
m

p
e
te

n
ţe

  

tr
a
n

sv
e
r
sa

le
 

CT1. Să dobandeasca abilitati de lucru in echipa 
CT2. Să invete cum sa invete in scopul dobandirii unor capacitati de invatare autonomă 
CT3. Să fie capabil sa foloseasca tehnologia informatica in scopul comunicarii 
 
 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
8. Conţinut 

 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

 - - - 
 
Bibliografie 

 

 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 
1.  Programul liturgic în seminarii și facultăți  Descoperirea euristica, 

metode interactive, 
dialog 

2 ore 

2.  Coliturghisirea; liturghii ocazionale: săvârșite în aer liber, la 
pelerinaje; 

2 ore 

7.1 Obiectivul 

general 

 
Să fie capabil sa foloseasca date, termeni și noțiuni liturgice în practica vieții academice și 
personale 

7.2 Obiectivele 

specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
▪ Explice  elemente lexicale specifice limbii romane relativ la termenii liturgici 
▪ Descrie  structura unui  text teologico-practic 
▪ Utilizeze  sau să folosească elemente specifice comunicării teologice în  limba română;să fie 

capabil sa înțeleaga/utilizeze corect noțiuni teologice pentru decodarea/transmiterea sensului 
dorit; 

▪ Analizeze strategii adecvate pentru lectura si redactarea textului teologic în situații  
profesionale; 

▪ Calculeze corect utilizarea resurselor;  să facă strategii de analiză, comparație, clasificare, 
identificarea cauzalitatii, persuasiune, interpretare, evaluare teologică. 

 
▪  
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3.  Particularități liturgice; abateri tipiconale și practici 
neliturgice ale preotilor 

(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 

face şi seminarii  
online) 

2 ore 

4.  Exemple de săvârșire a slujbei Proscomidiei 2 ore 

5.  Rânduiala de rugăciune de dinainte se de după slujba 
Liturghiei 

2 ore 

6.  
Cultivarea sensibilității practice și liturgice înaintea slujbei, 
în timpul acesteia și după aceasta (însemnarea cu semnul 
Sfintei Cruci etc.) 

2 ore 

7.  
Conduita viitorului preot - conștiința de enoriaș; modalitati 
de adresare; teologul ca profesor de religie). 
 

2 ore 

8.  Conduita viitorului preot (scurt îndrumar canonic). 
 

2 ore 

9.  Taina familiei: vocația de soț și tată; însemnătatea vieţii 
morale a viitorului preotului pentru pastoraţie 

2 ore 

10.  Taina familiei: prietenie și căsătorie; 2 ore 

11.  Ora practica pe grupe, pentru învățarea îmbrăcării 
veșmintelor 

2 ore 

12.  Ora practica pe grupe, pentru învățarea cădirii si a închinarii 
la intrarea si iesirea din biserica  

2 ore 

13.  

Buna rânduială creștină:  teologul in parohia din mediul 
urban şi rural: dimensiuni ale lucrării pastorale de azi; 
realităţi contemporane şi soluţiile oferite de Biserică la 
fenomenul migrației economice; soluții pentru o pastorație 
dinamică) 

2 ore 

14.  
Pastorația „intelectualilor” satului (oras), caritatea și 
pastorația oamenilor simpli; Biserica Ortodoxă şi diaspora 
românească 

2 ore 

 

 
Bibliografie 

- Necula, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Galaţi. 1996; vol. II, Galați, 2001; vol. 
III, EIBMBOR, București, 2004; vol. IV, București, 2010. 

- Branişte, pr. prof. dr. Ene, Liturgica generală, vol. I şi II, Editura Episcopiei Dunării de Jos,  Galaţi, 2002. 
- Idem, Liturgica specială, Editura Nemira, Bucureşti, 2005. 
 

 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice 

revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea  sunt  discutate  şi  aprobate  în  cadrul Biroului  Curricular, 
în sensul  armonizării cu  alte discipline.  

 
Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil  direct, corespondenţa  dintre conţinut şi aşteptările 

comunităţii academice, a reprezentanilor comunității, a asociatiilor profesionale si angajatorilor.  
 
Ca scop primar, disciplina PLP urmăreşte să ofere studenţilor  premise optime pentru  următorii  ani de studiu  

din cadrul  programului de Licenţă. În perspectiva angajării în ogorul Bisericii, imediat după absolvire sau în timpul 
anilor de masterat și&sau doctorat cei ce au urmat acest curs au fundamentată credința în valorile perene ale Ortodoxiei. 
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10. Evaluare 
 

Tip activitate 

 

10.1 Criterii de evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar/ Laborator  Practica în Capelă și evaluarea 
lucrării scrise Scris, oral 80% 

10.6 Standard minim de performanţă: Promovare cu nota minima 5 
x 

 
 
 
Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

01.10.2021 -                                                                          Conf. Dr. Pr. Adrian Dinu                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

05.10.2021 

 

ValiG
Stamp


