
 

 

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  Teologie Liturgică 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. Dr. Pr. Viorel Sava 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Pr. Dr. Gabriel-Alin Piștea 

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

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 36 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu individual 114  
3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - Parcurgerea, în prealabil, a disciplinelor istorice şi biblice 

4.2 de competenţe - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului teologic, specific disciplinelor practice 
 
 

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

Prezenţa, în proporţie de 75% la orele de curs 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa, conform Regulamentului de activitate didactică, la cel puţin 80% din activităţile 
de seminar 

 



 

 
                 6. Competenţele specifice acumulate 
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 - Cunoaşterea terminologiei şi utilizarea limbajului teologic, a conceptelor şi metodelor de bază specifice 
domeniului „Teologie”, cât şi a disciplinei “Teologie Liturgică”. 

- Accesarea şi valorificarea nţiunilor şi conceptelor teologice fundamentale în explicarea şi interpretarea 
noţiunilor generale asociate domeniului şi disciplinei. 

- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor generale, a metodelor şi principiilor fundamentale în evaluarea unor 
situaţii contextuale, binde definite. 

- Dobândirea capacităţii de a analiza, explica şi interpreta cantitativ şi calitativ datele istorice specifice 
disciplinei. 

- Capacitatea de analiză, sinteză, reflexie şi interpretare comparativă a informaţiilor acumulate. 
- Dobândirea şi exersarea spiritului ştiinţific şi creativ, prin integrarea şi sintetizarea cunoştinţelor dobândite 

în vederea elaborării unor proiecte profesionale, cu relevanţă practică şi formativă. 
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- Capacitate de relaţionare socială şi comunicare interpersonală şi publică eficientă. 
- Asumarea unor roluri şi responsabilităţi specific competenţelor obţinute. 
- Dobândirea autonomiei de gândire şi refelcţie, a autorităţii şi responsabilităţii în domeniul de studiu şi 

profesional. 
- Relaţionarea eficientă interpersonală şi profesională. 
- Competenţe de management al carierei, prin evaluarea nivelului de pregătire intelectuală şi profesională, în 

vederea identificării resurselor şi tehnicilor necesare optimizării rutei profesionale. 
- Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor dobândite în context contemporan şi în dialog cu alte discipline din 

domeniul teologic, precum şi din domeniul ştiinţelor socio-umane. 
  

 
 

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

 
 

8. Conţinuturi  

 
8. 1 Curs 

 
Metode de predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Sfânta Liturghie expunere, 
conversaţie (curs 

interactiv)  
(în funcţie de 

scenariul 
epidemiologic se pot 

face şi cursuri 
online) 

8 ore 
2. Sfintele Taine 8 ore 
3. Ierurgiile 8 ore 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Transmiterea cunoştinţelor de bază privitoare la cultul divin ortodox şi însuşirea 
acestor cunoştinţe de către studenţi încăt să ajungă buni liturghisitori şi buni 
cunoscători ai rânduielii şi ai sensurilor teologico-simbolice ale cultului. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea istoricului disciplinei, a conceptelor, curentelor şi noţiunilor 
specifice teologiei liturgice, dintr-o perspectivă istorică, cronologică şi practică. 



 

Bibliografie 

- Branişte, Pr.Prof.Dr. Ene, Liturgica generală, ediţia a II-a, Bucureşti, 1993. 
- Idem, Liturgica specială, Bucureşti, 1980. 
- Cabasila Nicolae, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi Despre viaţa în Hristos, trad. de Pr.Prof. Ene Branişte şi Pr. 

Teodor Bodogae, Bucureşti, 1989. 
- Liturghierul, Bucureşti, 2000. 
- Molitfelnic, Bucureşti, 1998. 
- Necula, Pr.Prof.Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, II, III, Galaţi, 1996, 2001, Bucureşti 

2005. 
- Sava, Pr.Conf.Dr. Viorel, Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale, Editura Trinitas, Iaşi, 1999. 
- Idem, În Biserica Slavei Tale (1) şi (II), Iaşi, 2003, 2004. 
- Vintilescu, Pr. Petre, Liturghierul explicat, ediţia a II-a, Bucureşti, 1998. 
- Idem, Spovedania şi duhovnicia, ediţia a II-a, Alba Iulia, 1995. 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Explicarea gesturilor şi mişcărilor liturgice şi însuşirea 
executării corecte a acestora expunere, 

conversaţie 
(în funcţie de scenariul 
epidemiologic se pot 

face şi seminarii 
online) 

4 ore 

2. Aprofundarea relaţiei dintre rugăciunea Bisericii şi învăţătura 
de credinţă 

4 ore 

3. Cunoaşterea obiectelor de cult, aprofundarea sensurilor 
teologico-simbolice a acestora şi însuşirea modului de 
utilizare. 

4 ore 

Bibliografie 

- Branişte, Pr.Prof.Dr. Ene, Liturgica generală, ediţia a II-a, Bucureşti, 1993. 
- Idem, Liturgica specială, Bucureşti, 1980. 
- Cabasila Nicolae, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi Despre viaţa în Hristos, trad. de Pr.Prof. Ene Branişte şi Pr. 

Teodor Bodogae, Bucureşti, 1989. 
- Liturghierul, Bucureşti, 2000. 
- Molitfelnic, Bucureşti, 1998. 
- Necula, Pr.Prof.Dr. Nicolae, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, II, III, Galaţi, 1996, 2001, Bucureşti 

2005. 
- Sava, Pr.Conf.Dr. Viorel, Taina Mărturisirii în riturile liturgice actuale, Editura Trinitas, Iaşi, 1999. 
- Idem, În Biserica Slavei Tale (1) şi (II), Iaşi, 2003, 2004. 
- Vintilescu, Pr. Petre, Liturghierul explicat, ediţia a II-a, Bucureşti, 1998. 
- Idem, Spovedania şi duhovnicia, ediţia a II-a, Alba Iulia, 1995. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Feed-back pozitiv, din partea absolvenţilor şi a angajatorilor, privind calităţile, competenţele şi abilităţile 
dobândite. 
 
  



 

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate 

 
10.1 Criterii de evaluare 

 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală  

10.4 Curs prezentare unor lucrări de seminar 
elaborate după normele academice în 
vigoare 

scris şi oral 80% scris sau oral, 20% 
elaborarea lucrărilor de 
seminar participare la curs (75%)    

 
10.5 Seminar/laborator  participare la seminarii (100%)   

   
10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea minimă (concepte generale, fundamentale) a materiei în vederea obţienerii notei 5 (cinci) şi a 
numărului de credite eferente. 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

01.10.2021 Prof. Dr. Pr. Viorel Sava                                 Pr. Dr. Gabriel-Alin Piștea 
 
 
Data avizării în Departament                      Semnătura Director departament 
 
05.10.2021 
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