FIŞA DISCIPLINEI: PRACTICA LITURGICA
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
KLR0092 Practică liturgică
2.2 Titularul activităŃilor de curs
Pr. Fărcaş Ioan
2.3 Titularul activităŃilor de seminar
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Col 2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăŃământ
Din care: 3.5 curs
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
47
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

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
10
10
20
5
2

profesionale

CompetenŃe
transversale

CompetenŃe

6. CompetenŃele specifice acumulate

Cultivarea sensibilităŃii practice a simŃului liturgic în vederea aplicării concrete a exercitării vocaŃiei
preoŃeşti sau caracteristice personalului de cult

Implicarea în acŃiuni liturgice, gesturi liturgice, scopul fiind exercitarea funcŃiunilor liturgice ale
bisericii.

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

Aplicarea concretă a exercitării vocaŃiei preoŃeşti sau caracteristice
personalului de cult
Capacitatea de a Ńine liturghia în cadrul bisericii

8. ConŃinuturi
Metode de predare
8.2 Seminar / laborator
1. Introducere, scop, metodologie
2. pregătirea pentru celebrarea sf. liturghii
3. prima parte: liturghia catehumenilor
4. liturghia credincioşilor: ectenii, prefacere, diptice, gestica
5. cuminecarea preotului şi credincioşilor: mod, gesturi, rugăciuni,
mulŃumire
6. încheierea liturghiei: consumarea, dezlegarea, gestica
7. liturghii ocazionale: liturghii arhiereşti, îmbrăcarea arhiereului,
particularităŃi, gestica
8. liturghii ocazionale: liturghia din săptămâna mare, particularităŃi,
gestica
9. liturghia de Paşti, prticularităŃi, gestică
10. liturghii ocazionale: celebrate în aer liber, la pelerinaje;
particularităŃi, gestica
11. omilia: intonaŃie în biserică, gestica adaptată
12. convocările, anunŃurile în biserică: reguli, tonul adecvat
13. reiterări ale exercitărilor problematice
14. idem
Bibliografie
Victor Bojor, Ştefan Roşianu, Tipic bisericesc, Ed. a II-a, Blaj, 1931;
Euhologhion, Tipografia Seminarului Arhidiecezan, Blaj, 1940;
Liturghier, Roma – Blaj, 1996;
CărŃi de cult.
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ObservaŃii

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

10.3 Pondere din
nota finală

oral

100 %

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

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
…............................

