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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
1.2 Facultatea  Teologie Ortodoxă 
1.3 Departament Teologie 
1.4 Domeniul de studii Arte vizuale 
1.5 Ciclul de studii licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Artă sacră 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE 
2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr. Moşneagu Mina Adriana 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare EVP 2.7 Regimul disciplinei DS 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 3 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs  3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 
Tutoriat 1 
Examinări 1 
Alte activităţi  
3.7 Total ore studiu individual 58  
3.9 Total ore pe semestru 100 
3. 10 Numărul de credite 4 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Noțiuni de patrimoniu cultural, Studiul desenului şi formelor, Studiul culorii şi picturii, Studiul 

tehnicilor artistice. Istoria artei. Restaurarea icoanelor și lemnului policrom. Noțiuni de chimie și 
biologie în conservarea și restaurarea bunurilor culturale 
 

4.2 de competenţe Cunoștințe generale despre artele plastice, tehnicile artistice,conservarea și  restaurarea picturilor 
pe support de lemn. 

5. Condţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare 
a cursului 
 

- 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorul
ui 

Sală  de laborator dotată corespunzător (microscop, lupa binoculara cu camera foto-video 
conectata la calculator, aparat foto, lampa UV, hota, aparatura electrica, atelier de 
tâmplărie); platforma Cisco Webex pentru activitățile on-line. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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CP1  Proiectarea şi realizarea cadrului general specific de documentare şi cercetare pentru culegerea, 
prelucrarea şi analiza datelor care se vor regăsi în aplicaţiile practice ale procesului de conservare-restaurare al 
icoanelor şi lemnului policrom. 
CP2 Înţelegerea şi utilizarea elementelor de limbaj specific domeniului artistic, totodată şi a materialelor,  
tehnicilor şi tehnologiilor folosite la  elaborarea şi restaurarea icoanelor şi lemnului policrom. 
CP3 Identificarea, analiza şi descrierea factorilor ce acţionează în timp asupra stării de conservare a icoanelor 
şi lemnului policrom. 
CP4 Diagnoza problemelor ce conduc la degradarea pieselor de artă şi metodologia de aplicare a unor 
tratamente adecvate în vederea salvării acestora.  
CP5 Soluţionarea problemelor tehnice şi tehnologice de conservare activă și restaurare a icoanelor și lemnului 
policrom. 
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 CT1. Deprinderea  strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, sub observaţie calificată de specialitate 

CT2. Asimilarea  tehnicilor de relaţionare în grup, dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare 
interpersonală şi asumarea rolurilor specifice în desfăşurarea activităţilor artistice, in echipă. 
CT3. Informarea şi cunoaşterea continuă prin intermediul  metodelor şi tehnicilor adecvate de învăţare în 
domeniul artistic, conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

- Formarea pregătirii de bază, teoretică şi practică, necesară exercitării profesiei de 
restaurator al picturii pe suport de lemn și a lemnului policrom.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La finalizarea acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 
- să cunoască si să înţeleagă fluxul tehnologic al operaţiilor de conservare-restaurare al 
picturilor 
-  să identifice formele de degradare ale picturilor pe lemn si ale lemnului policrom. 
- să aplice cunostinţele acumulate pentru rezolvarea diferitelor probleme legate de 
conservarea şi restaurarea picturilor pe suport de lemn.   

8. Conţinuturi 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Măsuri de protecţia muncii şi PSI. Analiza stării de conservare 
a icoanelor. Studii de caz 

Explicații, dialog dirijat în 
laboratorul de Restaurare icoane 
și în Muzeul Mitropolitan 
(colecția de icoane) 

6 h 

2. Investigarea icoanelor și pieselor de lemn policrom prin 
metode biologice, chimice și fizice. Exemplificări și analize pe 
icoanele și fragmentele de iconostas din laborator 

Lucrarea de laborator. Discuţiile 
si dezbaterea. 

3 h 

3. Intervenții de consolidare diferențiată a stratului pictural al 
icoanelor. Studii de caz 

Lucrarea de laborator. Discuţiile 
si dezbaterea. 

3 h 

4. Caracterizarea atacurilor biologice pe icoane și lemnul 
policrom. Studii de caz  

Lucrarea de laborator. Discuţiile 
si dezbaterea. 

3 h 

5. Intervenții de restaurare a suportului de lemn al icoanelor și 
pieselor de lemn policrom. Studii de caz 

Lucrarea de laborator. Discuţiile 
si dezbaterea. 

 12h 

6.Intervenții de restaurare a stratului pictural a icoanelor și 
lemnului policrom. Studii de caz. 

Lucrarea de laborator. Discuţiile 
si dezbaterea. 

15h 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

     Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară si  din  străinătate. 
Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au   avut loc întalniri cu reprezentaţi 
ai deţinătorilor obiectelor de patrimoniu din mediul eclezial şi laic. 

 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 - capacitatea de aplicare în practică a 
cunoștințelor transmise 
 

Lucrări practice curente 80% 

- criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: 
constiinciozitatea, interesul pentru studiul 
individual. 
-prezența la lucrările practice - minimum 75% 

 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Realizarea intervențiilor de conservare și restaurare a unei icoane prăznicar. 

  

Data completării        Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

      30.09.2021                               Lect.dr.Moşneagu Mina Adriana                Lect.dr.Moşneagu Mina Adriana 

                                                    
 

Data avizării în departament 
05.10.2021 

                                       Semnătura directorului de departament   
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