FIŞA DISCIPLINEI: TIPIC BISERICESC
1. Date despre program
1.1 InstituŃia de învăŃământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Blaj
Teologie
LicenŃă
Teologie pastorală

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Tipic bisericesc KLR 0044
2.2 Titularul activităŃilor de curs
Pr. Ioan Fărcaş
2.3 Titularul activităŃilor de seminar
Pr. Ioan Fărcaş
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
DistribuŃia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităŃi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenŃe
•
5. CondiŃii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

PrezenŃa obligatorie

2
28
ore
40
20
20
10
4

CompetenŃe
transversale

CompetenŃe profesionale

6. CompetenŃele specifice acumulate

Pregăteşte studenŃii pentru practica liturgică şi este tratat ca o parte integrantă a Liturgicii, avȃnd ca
scop cunoaşterea cultului adus de Biserică lui Dumnezeu, a simbolismului gesturilor liturgice, a locaşului
de cult, a oiectelor şi a veşmintelor bisericeşti.

În urma însuşirii cunoştinŃelor practice pe care studentul le va acumula, acesta va avea capacitatea de a
înŃelege şi exercita funcŃiunile rubriconal/liturgice ale Bisericii.

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

Desfăşurarea principalelor slujbe bisericeşti, a celor sacramentelor şi
sacramentaliilor
Aspecte particulare din ciclul mineal, în diferite situaŃii posibile de-a lungul
anului liturgic

8. ConŃinuturi
Metode de predare
8.1 Curs
1. Introducere în studiul tipicului bisericesc; lăcaşul de cult:
generalităŃi, arhitectură, irminia bizantină şi aşezarea icoanelor în
biserică
2. ziua liturgică – laudele
3. slujba vecerniei: cea mică şi mare; vecernia unită cu sfânta
liturghie
4. slujba utreniei: cea mare şi cea de peste săptămână
5. orele liturgice: ora 1. 3. 6. 9
6. sfânta liturghie. Proscomidia
7. liturghia antifoanelor şi a cuvântului
8. liturghia euharistică, cuminecarea celebranŃilor şi a
credincioşilor, riturile de încheiere
9. slujba botezului, celebrarea botezului şi a sntului mir
10. sfȃntul maslu, celebrarea sacramentului sfântului maslu,
sacramentul mărturisirii, aspecte liturgice ale mărturisirii
11. sacramentul căsătoriei; celebrarea cununiei
12. slujbele principalelor sacramentalii, rituri introductive,
rugăciunea specifică, riturile de încheiere
13. înmormântarea şi slujba înmormântării
14. particularităŃi în calendarul liturgic; sărbători din ciclul
mineal şi pascal

ObservaŃii

Bibliografie
Tipicul bisericesc. Studiu asupra tipicului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (coord. A. Buzalic),
Galaxia Gutenberg, 2007.
Euhologhion, Tipografia Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1940;
Liturghier, Roma – Blaj, 1996.
Metode de predare
ObservaŃii
8.2 Seminar / laborator
1. AplicaŃii pe noŃiunile de la curs
Seminar interactiv
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem
6. idem
7. idem
8. idem
9. idem
10. idem
11. idem
12. idem
13. idem
14. idem
Bibliografie
Tipic bisericesc, Buna Vestire, Blaj, 1931.
Tipic bisericesc, Buna Vestire, Blaj, 1914.
Tipic bisericesc, (coord. Ene Branişte) Bucureşti, 1976.
Liturgică teoretică. Manual pentru seminarele teologice, (coord. Ene Branişte) Bucureşti, 1978.
Liturgica specială pentru lnstitutele teologice, (Ene Branişte) Bucureşti, 1980.
Tipicul mare sau Tipicul Sfântului Sava, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a BOR.
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• ParticipanŃii la această disciplină vor putea dobândi cunoştinŃe necesare pentru viitorul lor de slujitori
ai Bisericii greco-catolice.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Cunoaşterea informaŃiilor
prezentate la curs

oral

10.3 Pondere din
nota finală
60 %

10.5 Seminar/laborator

Aplicarea pe text a
informaŃiilor obŃinute la
curs

oral

40 %

10.6 Standard minim de performanŃă
• Studentul trebuie să obŃină minim nota 5 la examen.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

