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1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învățământ Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2. Facultatea  de Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul  de Teologie Ortodoxă 

1.4. Domeniul de studii Teologie (Ortodoxă) 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii Pastorală  

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Muzică bisericească și Ritual VII 2.2. Cod disciplină OLR5557 

2.3. Titularul activităţii de curs  Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu 

2.4. Titularul activităţii de seminar  Arhid. Lect. univ. dr. Daniel Mocanu 

2.5. Anul de 
studiu 

IV 2.6. 
Semestrul 

7 2.7. Tipul de 
evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul 
disciplinei  

DS 

 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2. curs 
1 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din 
planul de învățământ 

28 din care: 3.5. curs 
14 

3.6. seminar/laborator 
14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 
pe teren 

19 

 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

 Tutoriat 6 

 Examinări 2 

 Alte activităţi (exersări practice) 2 

Total ore  activităţi individuale 72 
 
 

3.7 Total ore studiu individual 72 
3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 
3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
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 Ecran de proiecţie, videoproiector, laptop, flipchart, 

sistem audio, pianină. 

5.2. de desfăşurarea a 
seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă, ecran de proiectie, videoproiector, 

laptop, sistem audio, pianină. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a elementelor de limbaj muzical și liturgic. 
        
C.1.1. Identificarea elementelor caracteristice culturii şi teoriei muzicii bizantine.  
C.1.2. Sintetizarea elementelor fundamentale ale cultului creștin. 
C.1.3. Analizarea diferitelor surse bibliografice referitoare la domeniul imnografic. 
C.1.4. Argumentarea rolului pe care-l are imnografia în cultul creștin. 
C.1.5. Analizarea elementelor de limbaj si de tehnică vocală, pe baza partiturii, pentru 
glasurile diatonice, cromatice si enarmonice. 
 
C.2. Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale în general, la muzica vocală 
bisericească, în context liturgic. 
 
C.2.1. Exersarea pieselor muzicale, citind partitura.  
C.2.2. Analizarea elementelor de limbaj şi de tehnică vocală, pe baza partiturii, pentru 
glasurile bisericești. 
C.2.3. Intonarea melodiei, asociind corect nota cu sunetul. 
C.2.4. Redarea corectă a textului muzical. 
C.2.5. Exersarea interpretării cântărilor bisericeşti, la unison. 
 

Competenţe transversale CT. 1. Crearea structurii de asumare și realizare a strategiilor de muncă eficientă şi 
responsabilă, în vederea creării unei deprinderi practice în domeniul imnografiei. 
CT.2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 
desfășurării proiectelor si programelor. 
CT.3. Utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în 
vedere formării si dezvoltării profesionale continue. 

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

 La finalul cursului studenţii vor cunoaște elementele de limbaj 
muzical bisericesc, aplicate în context liturgic. 

7.2 Obiectivele specifice 
Formarea deprinderilor de scris - citit muzical, melodic şi armonic, 
precum şi dezvoltarea auzului intern armonic. 

- Compararea unor elemente de limbaj muzical recunoscute în 
cântecele interpretate şi în audiţii. 
- Redarea vocală a unor cântece şi teme accesibile, pe baza audiţiei şi 
a descifrării creaţiei muzicale bisericești. 
-  Înţelegerea specificului fiecărei laturi a acestei discipline: cântare 
recitativă, declamativă. 
- Utilizarea sunetului muzical, valorizat în combinaţii ritmice şi 
melodice proprii muzicii bisericești, în varianta aplicată. 
- Interpretarea individuală şi colectivă (vocală), respectând 
problematica impusă de repertoriul accesibil propus. 
 



 
 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Metode de predare Nr ore 

Introducere în tematica cursului Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1  

Izvoarele recitativului liturgic: cântarea ecfonetică Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1  

Recitativul liturgic în tradiția românească: aspectul 
fonetic al limbii române, linia muzicală. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Frazarea în recitativul liturgic, dinamica recitativului 
liturgic, timbrul vocal,  

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

2 

Expresivitate si interpretare in recitativului liturgic Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

2 

Recitativul liturgic simplu, pe o singură notă Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Recitativul liturgic combinat: serii de formule 
melodice 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Formule melodice cadențiale în recitativul liturgic, 
tipologii de formule perfecte, imperfecte și finale. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

2 

Aplicații pe texte liturgice din Apostol, Evanghelie, 
Molitfelnic. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Inovații în recitativul liturgic Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Concluzii Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1  

8.2. Seminar Metode de predare Nr ore 

Introducere în tematica cursului Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 oră  

Izvoarele recitativului liturgic: cântarea ecfonetică, 
aplicații pe text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1  

Recitativul liturgic în tradiția românească: aspectul 
fonetic al limbii române, linia muzicală, aplicații pe 
text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Frazarea în recitativul liturgic, dinamica recitativului 
liturgic, timbrul vocal, aplicații pe text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

2 

Expresivitate si interpretare in recitativului liturgic, 
aplicații pe text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

2 



Recitativul liturgic simplu, pe o singură notă, aplicații 
pe text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Recitativul liturgic combinat: serii de formule 
melodice, aplicații pe text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Formule melodice cadențiale în recitativul liturgic, 
tipologii de formule perfecte, imperfecte și finale, 
aplicații pe text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

2 

Aplicații pe texte liturgice din Apostol, Evanghelie, 
Molitfelnic, aplicații pe text. 

Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Inovații în recitativul liturgic, aplicații pe text. Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 

Concluzii Prelegere, Videoproiector, Sistem 
audio, Pianină, Materiale didactice 
imprimate. 

1 oră  
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10 .Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 



 

 
Cursul este o formă teoretico-practică de dobândire a competențelor imnografice menite să corespundă 
activităților profesionale din sfera sistemului vocațional.   
Conţinutul unităţilor de învăţare este conceput în urma consultării principalului angajator al 
absolvenţilor astfel încât competenţele dobândite să corespundă activităţii profesionale. 
În ce priveşte aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, studenţii care parcurg cursul sunt 
potenţiali parteneri de dialog cu studenţii din sistemul vocaţional. 
 

11. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Evaluare finală Evaluare frontală/orală 

pe baza unui subiect 

extras de student 

70% 

 - - 
10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Evaluarea activității 

muzicale practice în 

cadrul serviciilor 

liturgice 

10% 

- Activitate la seminar Evaluarea exerciţiilor de 

interpretare pe 

parcursul semestrului. 

20% 

  
 
10.6 Standard minim de performanţă: Să interpreteze vocal fragmente din cărțile de cult cu respectarea 
regulilor specifice de cânt: respiraţie, emisie, timbru, intonație. 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

  21.04.2022                 
 

 
 
Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 
          ……………………. 
 
 
 
 


