FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Teologie Ortodoxa
Teologie
Nivel licenta
Teologie/ arta sacra

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Artă creştină eclesială
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lector univ.dr. Mircea Oros
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lector univ.dr. Mircea Oros
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob
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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
28
3.8 Total ore pe semestru
70
3.9 Numărul de credite
3

1
14
ore
10
8
2
4
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sala de curs , videoproiector, documente video, suport Power Point



Sala de seminar

6. Competenţele specifice acumulate
 Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale
ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională,

Competenţe profesionale

-Orientarea generală in domeniul artei creştine
-Perceperea punctuală a conţiuturilor ideatice şi imaginale specifice
-Asimilarea datelor obţinute intr-o perspectivă propie asupra artei eclesiale


Explicare şi interpretare (expilicarea şi interpreatrea unor idei,proiecte, procese, precum
şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)

-Sesizarea sinergiei artelor spaţiale în ambianţa spaţiului eclesial,
-Explicarea interacţiunii arhitecturii şi iconografiei în configurarea edificiului de cult
-Raportarea evoluţiei arhitecturii şi iconografiei la hermineutica bizantină aspaţiului ecesial.


Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine
definite, tipice domeniului de specializare,
 Atitudinale ( manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
teologico-artistic/cultivarea unui mediu academic centrat pe valori /promovarea unui sistem

Competenţe
transversale

de valori culturale şi morale/participarea la propria dezvoltare personală.
-Disponibilitatea în abordarea aspectelor teoretice şi practice ale disciplinei
-Raportarea personală la valenţele teologico-artistice ale domeniului studiat
-capacitatea de operare creativă cu noţiunile şi imaginile folosite în procesul de instruire

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Formarea capacităţilor de asimilare şi înţelegere, interpretare,
argumentare a esenţei şi problematicii artei crestine eclesiale
1.Studiul istoric privind geneza şi evoluţia artei creştine,
2.evaluarea estetică a patrimoniului de obiecte şi monumente bisericeşti,
sub aspect morfologic, tipologic şi stilistic,
3.verificarea validităţii principiilor teologice şi estetice, precum şi
perenităţii prototipurilor bizantine în arta bisericească actuală,
4.valorificarea rezultatelor studiului şi cercetării prin participarea la
manifestări publice,academice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Itroducere în Disciplina Artei Creştine eclesiale.
2.
Arta
paleocreştină.
Geneza
artei
paleocreştine.Premise în simbolistica biblică şi
imagistica antică. Atitudini şi opinii privind arta în
genere, la autorii antichităţii târzii.
3.
Constituirea
repertoriului
iconografic
paleocreştin.Semne.Simboluri.Decoruri primare.
4. Evoluţia artei paleocreştine de la iconografia
simbolică la iconografia figurativă. Cristalizarea

Metode de predare
-Prelegerea
interactiva

Observaţii
1 ora
1ore

-

1ora

Prelegerea interactiva

1ore

temelor biblice şi articularea lor în cicluri tematice.
5.Constituirea
primelor
programe
iconografice.Manuscrise
ilustrate.Sculptura
sarcofagelor.Pictura catacombelor.
6. Configurarea spaţiului eclesial în conformitate cu
doctrina şi cultul Bisericii primare.
7. Artă Bizantină
Geneza artei bizantine.Premisele teologice în arta
paleocreştină şi arta aulică romană.Elenismul şi
Creştinismul
în
sinteza
cultural-artistică
protobizantină.
8. Prototipuri ale artei monumentale.Clasicismul
constantinian.Renaşterea teodonisiană.
9.
Izvoare
teologice
ale
artei
protobizantine.Sf.Atanasie cel Mare, Sf.Vasile cel
Mare.
10.Sinteza artistică bizantină în secolul mlui Iustinian
I.Arhitectura.
11.Sinteza iustiniană II.Iconografia.Artele somptuoase
de uz liturgic.
12. Izvoarele teologice şi artistice ale primei vârste de
aur
bizantine:literatura
mistagogică,
cupola,
mozaicul.Dionisie
Areopagitul.
Sf.Maxim
Mărturisitorul. Hagia Sophia.
13.A doua perioadă a Artei bizantine
Diversificarea tehnicilor şi stilurilor cionstructive şi
decorative în arta centrelor locale.
14. Diversificarea tehnicilor şi stilurilor constructive
şi decorative în arta locală. Arhitectura, iconografia
,artele somptuoase.

1 ore

Expunerea/Prelegerea 1 ore
interactiva
1ore

-Prelegerea

1ore
1 ore

-Prelegerea/
dezbaterea

1 ore
1 ore

Prelegerea interactiva

1 ore

Prelegerea interactiva

1 ore
1ore

Metode de predare

Observaţii

Interferenţe cultural-artistice Bizanţ-Occident.
-Dezbaterea,
-Conversatia
-Studiul de caz

Materiale didactice
necesare:
Suport tehnic: laptop,
proiector, calculatoare
pentru studenti conectate
la Internet.
- chestionare: Chestionar
de motivatie, de
competente, de
asertivitate, Chestionar
de identificare a stilului
managerial;
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9. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs
- Evaluare sumativă-pe
bază de portofoliu

10.5 Seminar/laborator

- referat pe baza tematicii
parcurse, prin consultarea a
cel putin 3 surse
bibliografice

-Evaluare continuă-la
nivelul activitătilor de
seminar

-studii de caz
-dezbatere
-joc de rol, etc.

-50% - evaluare
finală (test
docimologic)

-50% - prezentă
seminar + implicare
activă în activităti
de seminar

10.6 Standard minim de performanţă
 Cerinte minime pentru nota 5:
Indeplinirea conditiilor cerute pentru promovarea cursului: prezenta si implicare in activitati, portofoliu
minimal cu activitatea studentului, obtinerea unui punctaj de minim 5 puncte la proba scrisa.
Cerinte pentru nota 10:
Implicare in activitatile de curs si seminarii,
prezentarea unui portofoliu complet al
activitatii individuale, punctaj maxim la proba
scrisa.

Data completării
25.10.2012

Semnătura titularului de curs
Lector univ.dr. Mircea Oros

Data avizării în departament
.27.10.2012

Semnătura directorului de departament
.

