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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

Anexa 1 

FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţeşi schimbare 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Mitul Națiunilor. Originile medievale ale Europei 

Titularul activităţilor de curs  

Conferenţiaruniv.dr. Florin PINTESCU Titularul activităţilor de seminar 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 42 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 43 

II d)Tutoriat  

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 130 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 175 

Numărul de credite 7 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului Notebook, videoproiector, ecran de proiecţie 

Desfăşurareaplicaţii Seminar Notebook, videoproiector, ecran de proiecţie 

Laborator  

Proiect  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

1. Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţeşiinterferenţe în diferite contexte și de a le 

utiliza în cercetarea empirică; 

2. Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şinuanţat în domeniul istoriei 

naţionaleşi universale, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor de lucru deprinse după 

parcurgerea programului masteral; 

3. Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelorfaţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a 

înţelegeriiconvergenţelorşidivergenţelor, a cunoaşteriiinterferenţelorşiinfluenţelor exercitate de-a lungul 

istoriei; 

4. Dezvoltarea abilităţii de a comunica şi interpreta informaţii istorice, oral şi în scris, în propria limbă şi 

în limbi străine, utilizând terminologia şi tehnicile dobândite în cadrul programului masteral; 

5.  Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, procese, 
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proiecte etc. asociate domeniului; 

6. Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (de exemplu, critica literară şi istoria 

limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.). 

Competenţe 

transversale 

1. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţăşi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţiiştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 

citare şi respingerea plagiatului; 

2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse; 

3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; 

conştientizareamotivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţieişi adaptării la 

cerinţelepieţei muncii. 

 •  

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

Obiectivul general al disciplinei - însuşireaşi valorificarea conceptelor de bază ale disciplinei: Ev Mediu, mit, 

ethnos, Biserică, Imperiu, solidaritate etnică, națiune medievală. 

- formarea de capacităţiesenţiale pentru înţelegerea dezbaterilor științifice cu 

privire la națiune: realitate medievală sau invenție a secolului XIX 

Obiective specifice - conturarea unei viziuni critice asupra conceptelor majore specifice disciplinei 

Mitul Națiunilor. Originile medievale ale Europei. 

- familiarizarea cu elementele distincte ale „națiunii medievale” din Europa. 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Prezentarea tematicii și bibliografiei 2 • prelegerea, 

• conversaţia 

euristică, 

• exerciţiul, 

• dezbaterea, 

• învăţarea prin 

descoperire, 

• problematizarea, 

• studiul de caz,  

• asaltul de idei, 

• metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

Ideea de Europa în Evul Mediu 2  

Imperiul și etniile în Europa medievală 2  

Ecclesia și natio în Evul mediu european 2  

Instituția monarhică și unificarea ethnos-urilor europene. 2  

Imperiu, confesiune și etnii în spațiul medieval germanic (I 

+ II) 

4  

Imperiu, papalitate, ethnos și fragmentare în spațiul 

medieval italian 

2  

Conștiința națională „elenică” în Imperiul Bizantin  2  

Regalitate, ethnos și unificare teritorială în spațiul medieval 

scandinav 

2  

Monarhia, etniile și conceptul medieval de NatioHungarica 2  

Monarhie, ethnos-uri și idei naționale în Uniunea polono-

lituaniană până în secolul XVII 

2  

Ideea etnică în spațiul rus până în secolul XVII 2  

Țările Române și ideea etnică în Evul Mediu 2   

Bibliografie 

Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, ediția a doua, București, Editura Enciclopedică, 1993. 

949.8:937 

Michael Dauderstadt, Turla bisericii şi orizontul ei. Identitatea şigraniţele Europei, Reşiţa, Editura Intergraf, 2000. 
George Duby, Atlas istoric, București, Editura Corint, 2015. 

Patrick J. Geary, Mitul națiunilor. Originile medievale ale Europei, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2007. 

Ferenc Glatz (Editor), Ethnicityand Society in Hungary, Budapest, Hungarian Academy of Science, 1990. 

Ernest Gellner, Naţiunişinaţionalism. Noi perspective asupra trecutului, Bucureşti, Editura Antet, 1997 323.12/.13 

Guy, Hermet, Istoria naţiunilorşi a naţionalismului în Europa, Iaşi, Institutul European, 1997. 172.15(4)(091) 

Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicționar tematic al Evului Mediu occidental, Iași, Editura Polirom, 2002 

Paul Lawrence, Naţionalismul, istorie şi teorie, București, Editura Antet, 2006. 

Victor Neumann, Neam, popor sau naţiune? Despre identităţile politice europene, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 

2003 

Simona Nicoară, Națiunea modernă: mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2002. 930.1:17.035.3 

Dionisie Petcu, Conceptul de etnic. Eseu metodologic, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980. 39 

Ioan-Aurel Pop, Națiunea română medievală: Solidarități etnice românești în secolele XIII–XVI, București, Editura 

Enciclopedică, 1998; 94(498)"12/15" 

Idem, Geneza medievală a națiunilor moderne, București, Editura Fundației Culturale Române, 1998. 342.1(4) 

Alexandru-Florin Platon, „Corpul politic” în cultura europeană. Din Evul Mediu pînă în epoca modernă, Iași, Editura 

Polirom, 2017. 

Constantin Rezachevici, Istoria popoarelor vecine și neamul românesc în Evul Mediu, București, Editura Albatros, 

1998. 4(498:4-12)"04/14" 

LenScales, Oliver Zimmer (Editori), Power andtheNation in European History, Cambridge, Cambridge University 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-35901?func=service&doc_number=000040157&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-92243?func=service&doc_number=000006962&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36153?func=service&doc_number=000009021&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-91025?func=service&doc_number=000027671&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36523?func=service&doc_number=000033987&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36748?func=service&doc_number=000012906&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36910?func=service&doc_number=000010841&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-37297?func=service&doc_number=000013041&line_number=0014&service_type=TAG%22);
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Press, 2005. 

Anthony Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford, Basil Blackwell, 1986. 

Idem, Nationalism: Theory, Ideology, History, Cambridge, Polity Press, 2001.  

Idem, Naţionalismşi modernism: un studiu critic al teoriilor recente cu privire la naţiuneşinaţionalism, Chişinău, 

Editura Epigraf, 2002. 

Suzanne Teillet, Des Goths à la nationgothique. Lesorigines de l’idée de nation en Occident du Ve au VIIesiècle, Paris, 

LesBellesLettres, 1984. 

Charles Leon Tipton (Editor), Nationalism in theMiddleAges, New York, Holt, Rinehartand Winston, 1972. 

Anne-MarieThiesse, Crearea identităţilornaţionale în Europa, Iaşi, Editura Polirom, 2000. 323.1(4)""17/19"" 

Bibliografie minimală 

Patrick J. Geary, Mitul națiunilor. Originile medievale ale Europei, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2007. 

Guy, Hermet, Istoria naţiunilorşi a naţionalismului în Europa, Iaşi, Institutul European, 1997. 172.15(4)(091) 

Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicționar tematic al Evului Mediu occidental, Iași, Editura Polirom, 2002 

Paul Lawrence, Naţionalismul, istorie şi teorie, București, Editura Antet, 2006. 

Ioan-Aurel Pop, Națiunea română medievală: Solidarități etnice românești în secolele XIII–XVI, București, Editura 

Enciclopedică, 1998; 94(498)"12/15" 

Idem, Geneza medievală a națiunilor moderne, București, Editura Fundației Culturale Române, 1998. 342.1(4) 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Teorii privitoare la națiune: realitate premodernă 

(medievală) sau realitate modernă  (I + II) 

4 • conversaţia 

euristică, 

• exerciţiul, 

• dezbaterea, 

• învăţarea prin 

descoperire, 

• problematizarea, 

• studiul de caz,  

• asaltul de idei, 

• metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

2. Religie și identitate națională în Evul Mediu European 2  

3. A existat sau nu a existat o „națiune” medievală (în sens 

etnic) 

2  

4. Conștiința romanității în Evul Mediu românesc 2  

5. Conștiință „de neam” sau conștiință națională în Țările 

Române în epoca medievală. Critica unor interpretări 

2  

6. Mituri medievale și realități prezente: renașterea 

naționalismului rus 

2  

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 

Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, ediția a doua, București, Editura Enciclopedică, 1993. 

949.8:937 

Serge Cordellier (coordonator), Naţiunişinaţionalisme, Bucureşti, Editura Corint, 2002. 

ChantalDelsol, Mituri şi simboluri politice în Europa Centrală, Chişinău, Editura Cartier, 2003. 32:291.13(4-192.2) 

George Duby, Atlas istoric, București, Editura Corint, 2015. 

Dan Dungaciu, Națiunea și provocările post-modernității. Istorie, concepte, perspective, București, Editura Tritonic, 

2004.321.01 

Ernest Gellner, Naţionalismul, Bucureşti, Editura Antet, 2001.  

Idem, Cultură, identitate şi politică, Iaşi, Institutul Europea, 2001 

RaoulGirardet, Naţionalismeşinaţiune, Iaşi, Institutul European, 2003.  

Idem, Mituri şi mitologii politice, Iaşi, Institutul European, 1997. 

Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicționar tematic al Evului Mediu occidental, Iași, Editura Polirom, 2002. 
94(100-15)""04/15""(038)=135.1 
E. J., Hobsbawm, Naţiunişinaţionalism din 1780 până în prezent: program, mit, realitate, Chişinău, Editura Arc, 1997. 

Victor Neumann, Neam, popor sau naţiune? Despre identităţile politice europene, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 

2003. 

Ioan-Aurel Pop, Identitatea românească: Felul de a fi român de-a lungul timpului, București, Editura Contemporanul, 

2016. 930.85(=135.1) 

HagenSchulze, Stat şinaţiune în istoria europeană, Iaşi, Editura Polirom, 2003.342.1(4)(091) 

Anthony Smith, Naţionalismşi modernism: un studiu critic al teoriilor recente cu privire la naţiuneşinaţionalism, 

Chişinău, Editura Epigraf, 2002. 

Sorin Șipoș, Etnie, națiune, confesiune. Pledoarie pentru o cercetare interdisciplinară, Oradea, Editura Universității, 

1996.323.2:94(498) 

Anne-MarieThiesse, Crearea identităţilornaţionale în Europa, Iaşi, Editura Polirom, 2000.323.1(4)""17/19"" 

Bibliografie minimală 

Dan Dungaciu, Națiunea și provocările post-modernității. Istorie, concepte, perspective, București, Editura Tritonic, 

2004. 321.01 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-37541?func=service&doc_number=000017995&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36153?func=service&doc_number=000009021&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36748?func=service&doc_number=000012906&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36910?func=service&doc_number=000010841&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-35901?func=service&doc_number=000040157&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-86280?func=service&doc_number=000113539&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-36529?func=service&doc_number=000045973&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-87370?func=service&doc_number=000034651&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-88679?func=service&doc_number=000105140&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-89754?func=service&doc_number=000032691&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-42751?func=service&doc_number=000110462&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-48631?func=service&doc_number=000017995&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-36529?func=service&doc_number=000045973&line_number=0014&service_type=TAG%22);
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Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt, Dicționar tematic al Evului Mediu occidental, Iași, Editura Polirom, 2002. 

94(100-15)""04/15""(038)=135.1 

Ioan-Aurel Pop, Identitatea românească: Felul de a fi român de-a lungul timpului, București, Editura Contemporanul, 

2016. 930.85(=135.1) 

HagenSchulze, Stat şinaţiune în istoria europeană, Iaşi, Editura Polirom, 2003. 342.1(4)(091) 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Programul este autorizat de către Ministerul Educaţieişi Cercetării, iar disciplina asigură competenţeleşi 

aptitudinile care răspund nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şiprivaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şicompetenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în clasificarea 
ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoștințe, mod de argumentare, capacitatea de 

a relaționa cunoștințele de specialitate cu situații 

reale. 

Examen oral, bilete cu două 

subiecte. 

50% 

Seminar 

Cunoștințe, mod de argumentare, capacitatea de 

a relaționa cunoștințele de specialitate cu situații 

reale. 

Participare, prezentări, 

proiecte 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

- Cunoașterea elementelor comune formării „națiunilor” medievale europene 

- Cunoașterea elementelor specifice „națiunii” medievalecare au supravieţuit în epocile modernă şi 

contemporană 

- Stăpânirea metodelor de elaborare și cunoașterea elementelor constitutive ale unui proiect 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 

 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-87370?func=service&doc_number=000034651&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/435D77NR6K64H9E9QL734C6VIQJFGYTP4RHJ72UK4S4K2Q1MKU-89754?func=service&doc_number=000032691&line_number=0015&service_type=TAG%22);


FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Studii universitare de masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţeşi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Casele Regale din Sud-Estul Europei în secolele XIX-XX 

Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Ștefan Purici 

Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Ștefan Purici 

Anul de 

studiu 
I Semestrul 1 Tipul de evaluare Examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator 0 Proiect 0 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator 0 Proiect 0 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 42 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

42 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 43 

II.d) Tutoriat  

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 130 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 175 

Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Harta Europei; videoproiector, laptop 

Desfăşurareaplicaţii Seminar • Videoproiector; culegeri de documente; acces Internet 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clișeelor față de alte persoane, 

grupuri, colectivități sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite 

medii naționale și culturale, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a 

înţelegeriiconvergenţelorşidivergenţelor, a cunoaşteriiinterferenţelorşiinfluenţelor 



exercitate de-a lungul istoriei; 

• Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şinuanţat în domeniul 

istoriei naţionaleşi universale, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor 

de lucru însușite pe parcursul semestrului. 

Competenţe 

transversale 
• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţăşi eficacitate, a 

sarcinilor profesionale; 

• Respectarea principiilor eticii activităţiiştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare 

şi respingerea plagiatului; 

• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea 

de roluri diverse. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Aprofundarea cunoştinţelor generale despre monarhiile din sud-estul 

Europei în epocile modernă și contemporană și rolul acestora în evoluția 

națiunilor respective. 

Obiective specifice • Înţelegerea proceselor şiinterdependenţelor istorice în Europa de Sud-Est 

în secolele XIX-XX. 

• Dezvoltarea abilităților de cercetare și a creativității. 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Evoluţiasituaţiei geopolitice în sud-estul Europei în 

secolele XV-XIX. Delimitare geografică. Cuceririle 

otomane şi impactul lor asupra ordinii politice în 

Europa de sud-est. Politica Habsburgilor în Balcani. 

Rusia şi implicarea ei în problemele sud-est 

europene. Situaţia geopolitică către mijlocul sec. al 

XIX-lea.  

4 Prelegere 

participativă 

 

• Monarhia in Grecia. Casa de Wittelsbach. Casa de 

Oldenburg-Glücksburg, a II-a Republică Elenă și 

restaurarea monarhiei. Grecia și România: relația 

între casele domnitoare/regale. 

4 Prelegere. 

Conversație 

 

• Tradiția monarhică în Serbia. Gheorghe Petrovici-

Karagheorghe. Principatul Serbiei și dinastia 

Obrenovici (1815-1882). Regatul Serbiei (1882-

1918) și dinastia Karagheorghe. 

2 Prelegere. Discuție 

colectivă 

 

• Regatul Iugoslaviei în perioada interbelică, de la 

democrație la regim autoritar și dezmembrare. 

Serbia/Iugoslavia și România: relația între casele 

domnitoare/regale. 

2 Prelegere 

participativă 

 

• Monarhia în Bulgaria. Principatul (1879-1908) și 

Regatul (1908-1946). Bulgaria și România: relația 

între casele domnitoare/regale. 

4 Prelegere. Discuție 

colectivă 

 

• Monarhia în Albania. Principatul Albaniei (1914-

1925). Regatul albanez (1928-1939). Monarhia în 

Croația (1941-1943). Dinastia Savoy-Aosta. 

4 Prelegere. 

Conversație 

 

• Alianțe matrimoniale, lovituri de stat, atentate 

împotriva familiilor domnitoare din statele sud-est 

europene. Rolul consoartelor monarhilor. 

4 Prelegere 

participativă 

 

• Eticheta și protocolul la casele regale. Dinastiile sud-

est europene în relația cu Marile Puteri Europene. 

4 Prelegere. Discuție 

colectivă 

 

Bibliografie 
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323.171(497)"1804/1920" 

John S. Koliopoulos, Thanos M. Veremis, Modern Greece: A Historysince 1821, Malden: Wiley-Blackwell, 

2010 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de instruire Observaţii 

• Aspecte introductive. Problematica. Bibliografia 

orientativă. Formele de activitate și de evaluare. 

2 Conversație  

• Emanciparea națiunilor din sud-estul Europei 

(secolele XVIII-XIX). Întemeierea caselor dinastice 

2 Dezbaterea. 

Proiectul. 

Problematizarea   

 

• Monarhia in Grecia. Dinastie, republică, restaurarea 

monarhică și dictatura militară. 

2 Dezbaterea. 

Proiectul 
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• Monarhia în Serbia. Dinastiile Karagheorghe și 

Obrenovici. Principatul (1852-1910) și Regatul 

Muntenegrului (1910-1918). Dinastia Petrović-

Njegoš. 

2 Dezbaterea. 

Proiectul 

 

• Monarhia în Bulgaria. Principatul (1879-1908) și 

Regatul (1908-1946). 

2 Studiul de caz. 

Dezbaterea 

 

• Lovituri de stat, atentate împotriva familiilor 

domnitoare din statele sud-est europene. 

2 Dezbaterea. 

Proiectul. 

Problematizarea 

 

• Uniuni matrimoniale în Europa de Sud-Est și 

alianțele politico-militare (secolele XIX-XX). 

2 Dezbaterea. 

Proiectul 
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Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor, vol. I, Secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, vol. II, Secolul al XX-lea, Iaşi, 

2000 94(497)"17/18" 

Charles şi Barbara Jelavich, Formarea statelor naţionale balcanice, 1804-1920, Cluj-Napoca, 1999 

323.171(497)"1804/1920" 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina asigură extinderea competenţelor şi aptitudinilor viitorilor absolvenți în direcții care răspund 

nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şicompetenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 
10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoștințe, mod de argumentare, 

capacitatea de a relaționa cunoștințele de 

specialitate cu situații reale. 

Examen.  50% 

Seminar 

Cunoștințe, mod de argumentare, 

capacitatea de a relaționa cunoștințele de 

specialitate cu situații reale. 

Participare, prezentări, 

proiecte 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• Cunoașterea dinastiilor din statele sud-est europene 

• Cunoașterea legăturilor dinastice între familiile domnitoare în țările sud-est europene 

• Stăpânirea metodelor de elaborare și cunoașterea elementelor constitutive ale unui proiect 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  
 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  
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FIŞA DISCIPLINEI  

(master) 

1.Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

Facultatea Facultatea de Istorie și Geografie 

Departamentul Departamenrul de Științe Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Studii universitare de masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Autohtoni şi migratori în Europa mileniului întunecat 

 

Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. abilitat Dumitru Boghian 

Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. abilitat Dumitru Boghian 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare E 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 1 Seminar 2 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 Curs 14 Seminar 28 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

35 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

II d) Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi): Consultații  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 105 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Dezirabilă diplomă de licență în domeniul istorie 

Competenţe • Cele specifice, oferite de nivelul de studii absolvit anterior 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • Material suport de curs în format digital, prezentări .ppt pe tematica cursului, 

instrumente de lucru – bibliografii, izvoare/crestomații, metodologii de studiu 

în format digital 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Prezentări .ppt pe tematica seminarului, instrumente de lucru – bibliografii, 

izvoare, metodologii de studiu, lucrări generale în format digital și hârtie 

Laborator • - 

Proiect • - 

6.Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în diferite 

contexte și de a le utiliza în cercetarea proceselor istorice din primul mileniu al erei creștine; 

 Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şi nuanţat în domeniul 

istoriei naţionale şi universale, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor de 



lucru însușite pe parcursul semestrului și/sau specifice cel puțin unei ştiinţe speciale a istoriei: 

arheologie, numismatică, epigrafie/paleografie, antropologia istorică etc.);  

 Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clișeelor în stabilirea/interpretarea 

faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor și/sau față de alte 

persoane, grupuri, colectivități sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din 

diferite istoriografii, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii 

convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate in primul 

mileniu al erei creștine. 

Competenţe 

transversale 

 Îndeplinirea în termenele stabilite de comun acord, cu rigoare stiințifică şi responsabilitate, în 

condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii 

activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului; 

 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă și solidară în echipă, cu 

asumarea de sarcini și roluri diverse; 

 Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, inclusiv prin 

conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţiei şi 

adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

 

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

Obiectivul general al 

disciplinei 
• Dezvoltarea competențelor metodologice de muncă intelectuală, cognitivă și 

hermeneutică, în vederea dobândirii și aprofundării conținuturilor specifice 

epocii migrațiilor, pentru operarea facilă cu timpul, spațiul istoric și conceptele 

specifice epocii migrațiilor. 

Obiectivespecifice • Utilizarea corectă, în situații diverse, a metodologiei de muncă intelectuală 

(identificarea surselor, lectura/interpretarea critică, realizarea unor lucrări de 

seminar - eseuri argumentative, referate, recenzii, prezentări, portofolii de 

învățare-autoevaluare/evaluare în conformitate cu cerințele de formă și 

conținut) și a conținuturilor științifice specifice; 

• Descrierea/interpretareafaptelor, 

fenomenelorșiproceselorcaracteristiceepociimigrațiilor pe baza 

metodologieispecifice. 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Introducere: obiect de studiu; periodizare şi 

cronologie; izvoare şi istoriografie; autohtoni și 

migratori – o perspectivă a antropologiei culturale. 

2 Prelegereaintensific., 

dezbaterea, 

învăţareaprindescoper

ire 

resursemateriale: 

videoproiector, 

laptop, prez. ppt 

• Migrațiile germanice în spațiul carpato-dunărean: 

cauzalități, modele de migrație, confruntare, 

conviețuire și aculturație, destin istoric; 

4 Dezbaterea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

modelareadidactică 

resurse materiale:  

videoproiector, 

laptop, harta, planşe 

cu izv. arheologice, 

culegere de texte, 

prez. ppt 

• Migrațiile asiatice în spațiul carpato-dunărean: 

cauzalități, modele de migrație, confruntare, 

conviețuire și aculturație, destin istoric; 

4 Prelegereaintensificat

ă, 

modelareadidactică,as

altul de idei, jocul de 

rol 

resurse materiale:  

videoproiector, 

laptop, harta, planşe 

cu izv. arheologice, 

culegere de texte, 

prez. ppt 

• Migrațiile slave în spațiul carpato-dunărean: 

cauzalități, modele de migrație, confruntare, 

conviețuire și aculturație, destin istoric. 

4 Prelegereaintensific., 

dezbaterea, modela-

rea didactică,asaltul 

de idei, jocul de rol 

resurse materiale:  

videoproiector, 

laptop, harta, planşe 

cu izv. arheologice, 

culegere de texte, 

prez. ppt 
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Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Seminarintroductivșimetodologic. Procesele 

etno-culturale în viziunea antropologiei 

culturale 

4 Dezbaterea, 

problematizarea 

Prezentareatemelor 

de seminar, a 

metodologiei de 

învățare , 

sarcinilordidactice. 

• Izvoarele scrise despre autohtoni și germanici în 

spațiul carpato-dunărean 

4 Dezbaterea pe bază 

de texteistorice 

Culegeri de texte 

istorice,  

prezentare.ppt 

• Autohtoni și germanici în spațiul carpato-

dunărean: modele și faze ale migrațiilor, 

confruntare, conviețuire și aculturație, 

multiculturalitate definită arheologic, destin 

istoric. 

4 Dezbaterea pe bază 

de referate, 

problematizarea, 

modelarea. 

resurse materiale:  

videoproiector, 

laptop, harta, planşe 

cu izv. arheologice, 

culegere de texte,   

prezentare.ppt 

• Izvoarele scrise despre autohtoni șihuni, avari, 

proto-bulgari în spațiul carpato-dunărean 

4 Dezbaterea pe bază 

de texteistorice 

Culegeri de texte 

istorice,  
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• Autohtoni și huni, avari, proto-bulgari în spațiul 

carpato-dunărean: modele și faze ale 

4 Dezbaterea pe bază 

de 
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migrațiilor, confruntare, conviețuire și 

aculturație, multiculturalitate definită 

arheologic, destin istoric. 

referateșitexteistorice

, asaltul de 

ideiproblematizarea, 

modelarea. 

laptop, harta, planşe 

cu izv. arheologice, 

culegere de texte,   

prezentare.ppt 

• Izvoarele scrise și istoriografia despre autohtoni 

și slavi în spațiul carpato-dunărean 

4 Dezbaterea pe bază 

de texteistorice 

Culegeri de texte 

istorice și 

tasoriografice,  

prezentare.ppt 

• Autohtoni și slavi în spațiul carpato-dunărean: 

modele și faze ale migrațiilor, confruntare, 

conviețuire și aculturație, multiculturalitate 

definită arheologic, destin istoric. 

4 Dezbaterea pe bază 

de 

referateșitexteistorice

, asaltul de 

ideiproblematizarea, 

modelarea. 

resurse materiale:  

videoproiector, 

laptop, harta, planşe 

cu izv. arheologice, 

culegere de texte,   

prezentare.ppt 
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EdituraCetatea de Scaun, Târgoviște, 2009 (https://www.academia.edu/356240/Lingvistica_ 

%C5%9Fi_arheologia_slavilor_timpurii_O_alt%C4%83_vedere_de_la_Dun%C4%83rea_de_Jos). 

• Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, (coordonator), Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, 

Bucureşti, 1995, p. 297 – 321. 

• Procopius din Caesarea, Războiul cu Goții, trad. și introd. H. Mihăiescu, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 

1963. 

• Procopius din Caesarea, History of the wars, secret history, and buildings, Twayne Publishers, New York, 

1967 (94(495-44)=111.1). 

• Protase, Dumitru, Suceveanu Alexandru (coord.), Istoria Românilor, vol. II (Daco-romani, romanici și 
alogeni), Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 555-800 (930.85(=135.1)".../19"(0.064). 

• Spinei, Victor, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XIII: români şi turanici, 

Editura Junimea, Iași, 1985 (949.83(=94.1)""09/12""). 

• Spinei, Victor, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în secolele IX-XIII, Editura Institutul European, 

Iași, 1999 (940.1(4-11)(4-12)"8/12"). 

• Spinei, Victor, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth 

Century, First edition, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2003. 

• Spinei, Victor, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth 

Century, vol. I, Hungarian, Pechenegs and Uzes; vol. II, Cumans and Mongols, The Second English Edition, 

Adolf M. Hakkert – Publisher, Amsterdam, 2006. 

• Teodor, Dan Gheorghe, Unele consideraţii privind originea şi cultura anţilor, în Arheologia Moldovei, 16, 

1993, p. 205-212 (http://www.arheo.ro/arheologia-moldovei-1993-16/).  

• Teodor, Dan Gheorghe,Contribuții arheologice la problema etnogenezei românești, Casa Editorială Demiurg, 

Iași, 2018. 

• Vasiliev, A. Alexei, History of the Byzantine Empire (324-1453), vol. I, The University of Wisconsin Press, 

1958 (https://www.rastko.rs/cms/files/books/4712130c5cb71). 

• Zugravu, Nelu, Antichitatea târzie, Editura Demiurg, Iași, 2005. 

• Wolfram, Herwig, History of the Goths, University of California Press, Berkeley, 1990. 

• Ying-Shih, Yü, The Hsiung-nu, în D. Sinor (ed.), Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge, 1990, p. 

118–149 (https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-early-inner-asia/hsiungnu/5C61581 

E850526D0725D2951674B6EFC). 

Bibliografie minimală 

• Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. II. De la anul 300 până la anul 1000, Editura Academiei, București, 

1970 (94(498)(093); Vol. III. Scriitoribizantini (Sec. XI-XIV), Editura Academiei, București, 1975 

(94(498)(093). 

• Protase, Dumitru, Suceveanu Alexandru (coord.), Istoria Românilor, vol. II (Daco-romani, romanici și 

alogeni), Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 555-800. 

• Curta, Florin, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII, Editura Cetatea de 

Scaun, Târgoviște, 2010. 

• Musset, Lucien. Invaziile – valurilegermanice, EdituraCorint, București, 2002. 

• Riche, Pierre Europa barbară din 476 pânăîn 774, București: EdituraCorint, 2003. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei (metodologice, științifico-cognitive și formativ-educative) corespund așteptărilor 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-41193?func=service&doc_number=000093595&line_number=0019&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/XQYV6VPIVA89YQ4M3A9YBBV7CUL5TIK4MPYHJMSYDRX8B5RRL8-11152?func=service&doc_number=000063614&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/XQYV6VPIVA89YQ4M3A9YBBV7CUL5TIK4MPYHJMSYDRX8B5RRL8-11152?func=service&doc_number=000063614&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/XQYV6VPIVA89YQ4M3A9YBBV7CUL5TIK4MPYHJMSYDRX8B5RRL8-11158?func=service&doc_number=000063614&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-41447?func=service&doc_number=000112842&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-41447?func=service&doc_number=000112842&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-41766?func=service&doc_number=000019189&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-41898?func=service&doc_number=000045012&line_number=0014&service_type=TAG%22);
https://www.academia.edu/356240/Lingvistica_%20%C5%9Fi_arheologia_slavilor_timpurii_O_alt%C4%83_vedere_de_la_Dun%C4%83rea_de_Jos
https://www.academia.edu/356240/Lingvistica_%20%C5%9Fi_arheologia_slavilor_timpurii_O_alt%C4%83_vedere_de_la_Dun%C4%83rea_de_Jos
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/XQYV6VPIVA89YQ4M3A9YBBV7CUL5TIK4MPYHJMSYDRX8B5RRL8-10351?func=service&doc_number=000040346&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/XQYV6VPIVA89YQ4M3A9YBBV7CUL5TIK4MPYHJMSYDRX8B5RRL8-10355?func=service&doc_number=000040346&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/71RTVBIN3P7XP1D9KLV2RQR3NJV3BXU5LN3GNGDK69KP7VBP9D-02527?func=service&doc_number=000021535&line_number=0013&service_type=TAG%22);
http://exlibris.usv.ro:8991/F/71RTVBIN3P7XP1D9KLV2RQR3NJV3BXU5LN3GNGDK69KP7VBP9D-01842?func=full-set-set&set_number=000752&set_entry=000009&format=999
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/71RTVBIN3P7XP1D9KLV2RQR3NJV3BXU5LN3GNGDK69KP7VBP9D-01889?func=service&doc_number=000006565&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/71RTVBIN3P7XP1D9KLV2RQR3NJV3BXU5LN3GNGDK69KP7VBP9D-01609?func=service&doc_number=000017635&line_number=0014&service_type=TAG%22);
http://www.arheo.ro/arheologia-moldovei-1993-16/
https://www.rastko.rs/cms/files/books/4712130c5cb71
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-early-inner-asia/hsiungnu/5C61581%20E850526D0725D2951674B6EFC
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-early-inner-asia/hsiungnu/5C61581%20E850526D0725D2951674B6EFC
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/71RTVBIN3P7XP1D9KLV2RQR3NJV3BXU5LN3GNGDK69KP7VBP9D-03565?func=service&doc_number=000055821&line_number=0017&service_type=TAG%22);
http://exlibris.usv.ro:8991/F/71RTVBIN3P7XP1D9KLV2RQR3NJV3BXU5LN3GNGDK69KP7VBP9D-03416?func=full-set-set&set_number=000782&set_entry=000005&format=999
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/71RTVBIN3P7XP1D9KLV2RQR3NJV3BXU5LN3GNGDK69KP7VBP9D-03175?func=service&doc_number=000055834&line_number=0019&service_type=TAG%22);


reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 

aferent programului (formarea și dezvoltarea competențelor necesare ciclului de master și cadrelor didactice din 

ciclul gimnazial și liceal). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Participarea activă la activitățile de învățare, 

parcurgerea bibliografiei minimale, însușirea 

metodologiei de cercetare și învățare, 

calitatea raspunsurilor construite 

Chestionarea orală, Teste 

de evaluare a progresului 

învățării, eseuri, referate, 

portofolii. Examen oral, 

bilet 2 subiecte 

50% 

Seminar 

Parcurgerea bibliografiei minimale, 

realizarea corespunzătoare (cantitativă și 

calitativă) a produselor învățării cuprinse în 

portofoliul de învățare și evaluare, 

participarea activă la activitățile de seminar  

Portofoliul de învățare și 

evaluare (referate, eseuri, 

recenzii, note bio-

bibliografice etc.). Examen 

oral, bilet 2 subiecte 

50% 

Laborator  - - - 

Proiect  - - - 

Standard minim de performanţă 

 Realizarea unui referat de max. 3000 de cuvinte, în care să se dovedească însuşirea principalelor deprinderi 

metodologice, concepte, noţiuni, idei, specifice cercetării raporturilor dintre autohtoni-migratori; 

 Întocmirea unei fișe de interpretare de text istoric de max. 1200 de cuvinte, din care să rezulte cunoaşterea și 

redarea unui/unor fapte şi procese istorice de bază, specific conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei; 

 Realizarea unei fișe bio-bibliografice de max. 1200 de cuvinte a unui istoric care s-a ocupat/se ocupă de 

cercetarea raporturilor dintre autohtoni și migratori în mileniul I. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 



Etică și integritate academică 

 

1 / 3 

Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Istorie și Geografie 

Departamentul Științe umane și Social politice 

Domeniul de studii Istorie  

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Etică și integritate academică 

Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Bogdan Popoveniuc 

Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Bogdan Popoveniuc 

Anul de studiu I Semestrul 1 Tipul de evaluare examen 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 1 Curs 0,5 Seminar 0,5 Laborator - Proiect - 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 
14 Curs 7 Seminar 7 Laborator - Proiect - 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

II.d) Tutoriat  2 

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 83 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

1. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe • Abordare multidisciplinară 

 

2. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Sală dotată cu proiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Sală dotată cu proiector 

Laborator • Nu este cazul 

Proiect • Nu este cazul 

 

3. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Capacitatea de a identifica ți soluții situați potențial conflictuale cu implicații etice și deontologice;  

• Capacitatea de identificare, înțelegere, elaborare și aplicare a situațiilor care cad sub incidența 

codurilor etice și deontologice; 

• Capacitatea de identificare a dilemelor etice în cercetare. 

Competenţe 

transversale 
• Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situații-problemă 

cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora. 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea unor sarcini de 
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coordonare pe paliere diverse. 

• Evaluarea obiectivă și continuă a nevoii proprii de formare profesională și a perspectivelor de 

dezvoltare profesională la locul de muncă și în alte locuri de muncă de pe piața muncii. 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Cursul îşi propune să ofere studenţilor o prezentare critică a diverselor situații 

de încălcare a normelor și standardelor de conduită etică în educație, cercetare și 

inovare;  

• Să cunoască și să utilizeze vocabularul specific; 

• Să cunoască ți să fie capabili să identifice situațiile si tipurile de încălcări ale 

eticii cercetării; 

• Să găsească  modalitățile principiale de prevenire, evitare și soluționare a 

situațiile de conduită neintegră în cercetare-inovare. 

 

5. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Unitatea 1. Conduita academică etică. 

Conduitele neetice în campus: agresiunea, hărțuirea, bullying-

ul, conduita deranjantă la ore, furtul, defăimarea, amenințarea, 

consumul de alcool sau substanțe psihotrope, utilizarea 

incorectă a facilităților și serviciilor USV, furtul, daunele.  

Sancțiunile: art. 5.7.3 din RO05 

3 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

• Unitatea 2. Etica realizării lucrărilor și proiectelor 

plagiarism, falsificarea și fabricarea datelor, ghost writing, 

publicarea repetată a aceluiaşi conţinut, avertizorii de 

integritate, autoratul articolelor științifice, peer review, bune 

practici în publicarea ştiinţifică, politica open access, 

drepturile de autor 

4 

prelegerea-dezbatere, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, 

organizatori grafici. 

 

Bibliografie  

• Carta Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 

• Hall, George M. (ed.). (2003). How to Write a Paper (5th ed.). BMJ Publishing Group 

• Macfarlane, Bruce. (2010). Researching with Integrity. The Ethics of Academic Enquiry, Routledge 

• Miroiu, Mihaela, Blebea Nicolae, Gabriela, 2001, Introducere în etica profesională, București, Ed. Trei 

• QAA (2017). Contracting to Cheat in Higher Education, How to Address Contract Cheating, the Use of Third-

Party Services and Essay Mills. 

• R05 (2018). Regulament cadru privind activitatea profesională a studenților. USV 

• Rad, Ilia. (2017). Cum se scrie un text științific. Iași: Polirom. 

• Romițan, Ciprian Raul, 2007, Drepturile morale de autor, București, Ed. Universul Juridic. 

• Soule, Daniel. P. J., Whiteley, Lucy, și McIntosh, Shona (ed.). (2007) Writing for Scholarly Journals Publishing in 

the Arts, Humanities and Social Sciences. University of Glasgow: eSharp 

• Sutherland-Smith, Wendy. (2008). Plagiarism, the Internet and Student Learning. Improving Academic Integrity. 

New York & London: Routledge Taylor and Francis Group. 

• Ștefan, Emilia Elena. (2018). Etica si integritate academica, ed. Prouniversitaria, Bucuresti.  

• Suport de curs 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Cum se redactează un articol științific 3 interactive  

• Cum se redactează o teză de masterat 4 interactive  

Bibliografie 

•  Materiale tipărite  

• Septimiu, Chelcea. (2012). Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul 

științelor socioumane, Comunicare.ro ebook 

• Socaciu, E., Vică, C., Mihailov, E., Gibea, T., Mureșan,V., Constantinescu, M. (2018). Etică și integritate 

academică, Editura Universității din București. 

• Șerbănescu, Andra (2007). Cum se scrie un text. Iași: Editura Polirom. 

 

6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina Etică și integritate academică (curs și seminar) prin obiectivele propuse vine în întâmpinarea 
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așteptărilor sociale de formare a personalității complete cu un înalt angajament etic și moral față de situațiile 

profesionale și sociale  

• Disciplina Etică și integritate academică (curs şi seminar) vizează formarea unor competenţe specifice incluse în 

standardele ocupaţionale în domeniu. 

 

7. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoașterea și capacitatea de utilizare adecvată a 

terminologiei și noțiunilor specifice disciplinei; 

Capacitatea de a relaționa cunoștințele de specialitate 

cu situații reale. 

examen 50% 

Seminar 

Abilitatea de a analiza critic studiile de caz care 

implică judecăți morale; 

Capacitatea de a identifica situații problematice 

d.p.d.v etic și de a construi argumente pro și contra 

participare 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;  

• cunoașterea problemelor de bază din domeniu;  

• recunoaşterea unor situații potențial conflictuale cu implicații etice;  

• ilustrarea unor situaţii conflictuale din perspectiv a eticii profesionale sau academice din experienţa personală și 

imaginarea căilor de prevenire, mediere, soluționare;  

• identificarea structurii argumentative a unei situații dilematice; 

• parcurgerea bibliografiei minimale. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

05.09.2010 

 

 

 

 

 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 
 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

28.09.2020 
 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanențe, interferențe și schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Monarhie, oligarhie, democrație în antichitate 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. Dr. Sorin Ignătescu 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. Dr. Sorin Ignătescu 

Anul de 

studiu 

I Semestrul 2 Tipul de evaluare E 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 51 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Tablă, videoproiector, notebook 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Tablă, videoproiector, notebook 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Co

mp

ete

nţe 

1. Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în diferite contexte și de 

a le utiliza în cercetarea empirică; 

2. Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şi nuanţat în domeniul istoriei 

naţionale şi universale, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor de lucru deprinse după 



pro

fes

ion

ale 

parcurgerea programului masteral; 

3. Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii 

convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul istoriei; 

4. Dezvoltarea abilităţii de a comunica şi interpreta informaţii istorice, oral şi în scris, în propria limbă 

şi în limbi străine, utilizând terminologia şi tehnicile dobândite în cadrul programului masteral; 

5. Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizândconcepte, situaţii, procese, 

proiecte etc. asociate domeniului; 

6. Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (de exemplu, critica literară şi istoria 

limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.). 

Co

mp

ete

nţe 

tra

ns

ver

sal

e 

1. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare 

şi respingerea plagiatului; 

2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse; 

3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea 

motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei 

muncii. 

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

Obiectivul general al disciplinei • - asimilarea principalelor informaţii cu privire la contribuţia 

popoarelor din antichitate la elaborarea sistemelor politice moderne; 

• - formarea abilităţilor de muncă intectuală şi de învăţare; 

• - înţelegerea influenței pe care sistemele politice antice le-au avut în 

structurarea lumii contemporane; 

Obiective specifice • Capacitatea de a transpune în practică informațiile dobândite 

• Abilități de cercetare, creativitate 

• Capacitatea de a concepe proiecte și de a le derula 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

I. Introducere (obiectul și structura cursului) 2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, exerciţiul, 

dezbaterea, 

învăţarea prin 

descoperire, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

asaltul de idei, 

metodele învăţării 

gândirii critice şi 

prin cooperare; 

 

II. Monarhia sumeriană. Imperiile orientale. Monarhiil 

eorientale teocratice 

2  

III. Monarhiile balcanice 2  

IV. Monarhiile din Peninsula Italică. Regimurile 

aristocratice din Peninsula Italică 

2  

V. Regimurile aristocratice grecești. Regimurile 

democratice grecești 

2  

VI. Monarhia elenistică 2  

VII. Imperiul roman pagân și creștin 2  

Bibliografie 

• A history of ancient near eastern law (edited by Raymond Westbrook), Brill, 2003. 

• Bederman David J., International Law in Antiquity, Cambridge University Press, 2004. 

• Harrison Th., Mari imperii ale lumii antice, Litera internaţional, Bucureşti, 2009. 

• Frasin I., Cultură şi imperiu. O perspectivă asupra cuceririi macedonene, Editura Universităţii „Al. I. 

Cuza”, Iaşi, 2012.316.6(048) 

• Glotz G., Cetatea greacă, Meridiane, Bucureşti, 1992. 316(38) 

• Petre Z., Civilizaţia greacă şi originile democraţiei - Premise istorice (I), Bucureşti, 1993.  

• Eadem, Cetatea greacă, Nemira, Bucureşti, 2000. 

• Coulanges, F., Cetatea antică, vol. I-II, Bucureşti, 1984.930.85(37+38) 

Bibliografie minimală 

• Harrison Th., Mari imperii ale lumii antice, Litera internaţional, Bucureşti, 2009. 

• Coulanges, F., Cetatea antică, vol. I-II, Bucureşti, 1984. 930.85(37+38) 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-45885?func=service&doc_number=000049642&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-46129?func=service&doc_number=000010778&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-46483?func=service&doc_number=000070715&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-46483?func=service&doc_number=000070715&line_number=0016&service_type=TAG%22);


 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

I. Monarhii orientale 2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, exerciţiul, 

dezbaterea, 

învăţarea prin 

descoperire, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

asaltul de idei, 

metodele învăţării 

gândirii critice şi 

prin cooperare; 

 

II. Monarhii europene 2  

III. Monarhia elenistică 2  

IV. Regimuri aristocratice 2  

V. Democrația 2  

VI. Imperiul roman păgân 2  

VII. Imperiul roman creștin 2  

Bibliografie 

• A history of ancient near eastern law (edited by Raymond Westbrook), Brill, 2003. 

• Bederman David J., International Law in Antiquity, Cambridge University Press, 2004. 

• Harrison Th., Mari imperii ale lumii antice, Litera internaţional, Bucureşti, 2009. 

• Frasin I., Cultură şi imperiu. O perspectivă asupra cuceririi macedonene, Editura Universităţii „Al. I. 

Cuza”, Iaşi, 2012. 

• Glotz G., Cetatea greacă, Meridiane, Bucureşti, 1992.  

• Petre Z., Civilizaţia greacă şi originile democraţiei - Premise istorice (I), Bucureşti, 1993.  

• Eadem, Cetatea greacă, Nemira, Bucureşti, 2000. 

• Coulanges, F., Cetatea antică, vol. I-II, Bucureşti, 1984. 

Bibliografie minimală 

• Harrison Th., Mari imperii ale lumii antice, Litera internaţional, Bucureşti, 2009. 

• Coulanges, F., Cetatea antică, vol. I-II, Bucureşti, 1984. 930.85(37+38) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Programul este autorizat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar disciplina asigură competenţele şi 

aptitudinile care răspund nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şi competenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- cunoaştereaamănunţită a 

caracteristicilor sistemelor de guvernare 

antice; 

- capacitatea de a extrage caracteristicile 

sistemelor de guvernare antice din 

izvoarele epocii; 

- parcurgerea principalelor lucrări din 

bibliografia disciplinei; 

Examen oral, bilete 

cu două subiecte. 

50% 

Seminar 

- capacitatea de a extrage caracteristicile 

sistemelor de guvernare antice din 

izvoarele epocii; 

- realizarea a cel puţin unui referat correct 

informaţional şi formal, având ca subiect 

un sistem politic antic; 

Prezentarea în echipă 

şi individual a două 

teme de seminar 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• cunoaşterea principalelor sisteme de guvernare şi a caracteristicilor lor generale; 

• realizarea a cel puţin unui referat corect informaţional şi formal, având ca subiect un sistem 

politic antic; 

 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-46483?func=service&doc_number=000070715&line_number=0016&service_type=TAG%22);


 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  
 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Structurile şi frontierele vieţii private 

Titularul activităţilor de curs  

Conf. univ.dr. Harieta Sabol Titularul activităţilor de seminar 

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare Examen 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

II.c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

II.d) Tutoriat  - 

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi): - 

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 130 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 175 

Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Sală echipată cu calculator/notebook, videoproiector, ecran de proiecție 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Sală echipată cu calculator/notebook, videoproiector, ecran de proiecție, conexiune 

Internet 

Laborator • - 

Proiect • - 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în contextul istoric al 

vieții private și de a le utiliza în cercetarea empirică; 

• Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şi nuanţat în domeniul istoriei vieții 

private, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor de lucru specifice domeniului; 

• Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor în interpretarea datelor și faptelor 

şi respectarea diferitelor punctelor de vedere, în urma abordării comparate şi integrate a istorieivieții 

private, a înţelegerii convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor 

exercitate de-a lungul istoriei; 
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• Dezvoltarea abilităţii de a comunica şi interpreta informaţii istorice, oral şi în scris, în propria limbă 

şi în limbi străine, utilizând terminologia şi tehnicile dobândite prin parcurgerea disciplinei;  

• Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, procese, 

proiecte etc.; 

• Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (precum critica literară, istoria artei, 

antropologie, sociologie etc.). 

Competenţe 

transversale 
▶Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 

citare şi respingerea plagiatului; 

▶Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse; 

▶Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea 

motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei 

muncii. 

 

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

Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea metodelor şi tehnicilor de 

investigare a specificităţii structurilor vieții private, prin prisma conexiunilor 

relaţionale (analize tipologice, structurarea şi dinamica componentelor etc). 

Obiective specifice 1.Cunoaştere şi înţelegere: 

• Cunoașterea și înțelegerea terminologiei (noțiuni și termeni) care ilustrează 

schimbările în gândire și comportament: civilitate, cunoaștere de sine, solitudinea, 

solidaritatea, gustul și confortul. 

2. Explicare și interpretare: 

•Explicarea modului în care particularitățile istorice, socio-economice și culturale 

influențează/determină spațul privat. 

•Dezvoltarea capacităţii de identificare şi asociere a elementelor care definesc o serie 

de societăți determinate. 

3. Instrumental –aplicative: 

•Colectarea, analiza și interpretarea datelor specifice unei tradiții culturale asociate 

unei perioade istorice și unui mediu social. 

•Analiza critică a textelor și surselor documentare. 

•Conceperea și prezentarea unui proiect în cadrul căruia să desprindă particularități ale 

vieții private. 

4.Atitudinale: 

•Consolidarea unui comportament adecvat şi un sistem de valori atitudinale şi morale 

care să dovedească interes şi respect faţă de comunitate şi faţă de patrimoniul social şi 

cultural. 

•Dezvoltarea de planuri, proiecte, inițiative menite să exploateze benefic pentru mediu 

și societate potențialul documentar al unei regiuni, localități etc.. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

„Viața privată”. Delimitări conceptuale. Forme de 

privatizare. Decupajul sferei private. Criterii culturale, de 

gen, contextuale. 

2 Expunerea, prelegerea, 

problematizarea 

- 

Specializarea spațiului. Locuința: materiale de construcție, 

habitat rural, case și locuințe urbane, sate urbanizate. 

Amenajarea interiorului: decor și confort. 

4 Prelegerea, 

problematizarea 
- 

Individualizarea spațiului. Familii și coabitanți. Sisteme 

familiale: familia-matcă, casa-comună, spațiul privatului 

lărgit. Spații de conveniență. 

4 Expunerea,problematizare

a 
- 

Ambianța privată a menajului. Curățenie și igienă. 

Transformarea gustului alimentar.  

2 Prelegerea, explicația, 

demonstația 
 

Preocuparea privind înfățișarea fizică. Vestimentația și 

codul vestimentar. Geografia textilelor.   

2 Expunerea, demonstrația 

problematizarea 
- 

Corpul amenințat. Îmbătrânirea, teama de boală, moartea. 4 Expunerea,demonstrația, 

prelegerea, 

problematizarea 

- 
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Instituția familială. Societatea conjugală, împărțirea puterii 

în cuplu, autoritatea părinților, întâlnirea dintre vârste și 

sexe. 

4 Prelegerea, 

expunerea,problematizare

a 

- 

Evadarea în afara privatului familial. Socializarea 

educației și a muncii. 

2 Expunerea, prelegerea  

Intervenția autorităților în viața privată. Influența Bisericii. 2 Expunerea,problematizare

a 
- 

Oameni publici-privați. Vieți private care influențează 

publicul. 

2 Expunerea, prelegerea. - 

Bibliografie 

Philippe Aries, Georges Duby (coord.), Istoria vieții private, vol. VI-X, București, Ed. Meridiane, 1997.008(4)(084) 

Fernand Braudel, Structurile cotidianului, București, Ed. Meridiane, 1984.130.2:94(100)"14/17" 

Lawrence Meir Friedman, Private Lives: Families, Individuals, and the Law, Harvard University Press, 2004, 

https://books.google.ro/books?id=kzrojQt2JbkC&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage&q&f=false 

Jean Delumeau, Liniștiți și ocrotiți, Sentimentul de securitate în Occidentul de altădată, vol. I, Iași, Ed. Polirom, 

2004.316.7"653" 

Cătălina-Alexandra Gheorghe, Moda secolului al XIX-lea. Veşminte româneşti , „Hiperboreea”,nr. 8 (2012), pp. 22-26, 

https://www.jstor.org/stable/10.5325/hiperboreea.1.8.0022?seq=1#page_scan_tab_contents 

Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Modernizarea lumii rurale din România în a doua jumătate a secolului al XIX-

lea şi la începutul secolului al XX-lea. Contribuţii, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2005, 

https://www.academia.edu/38027862/Modernizarea_lumii_rurale.pdf 

Leonardo Benevolo, Orașul în istoria Europei, Iași, Ed. Polirom, 2003 711.4(4)(091) 

Constanța Vintilă Ghițulescu,Evgheniti, Ciocoi, Mojici, Despre obrazele primei modernități românești 1750-1860, 

București, Ed. Humanitas, 2013, 

https://www.academia.edu/7743005/Evgheni%C5%A3i_ciocoi_mojici._Despre_obrazele_primei_modernit%C4%83%

C5%A3i_rom%C3%A2ne%C5%9Fti_1750-1860_Humanitas_Bucure%C5%9Fti_2013 

Constanța Vintilă Ghițulescu, Patimă şi desfătare : despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea 

românească, București, Ed. Humanitas, 2015, 

https://www.academia.edu/15627187/Patim%C4%83_%C8%99i_desf%C4%83tare_Despre_lucrurile_m%C4%83runte

_ale_vie%C8%9Bii_cotidiene_%C3%AEn_societatea_rom%C3%A2neasc%C4%83_1750_1860_ 

Nicoleta Roman, Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine: femei, oroare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea, 

București, Ed. Humanitas, 2016, https://www.academia.edu/21890516/_Deznadajduita_muiere_n-

au_fost_ca_mine._Femei_onoare_%C8%99i_p%C4%83cat_%C3%AEn_Valahia_secolului_al_XIX-

lea_Women_honour_and_sin_in_19th_century_Wallachia 

Elena Olariu, Mentalităţi şi moravuri la nivelul elitei din Muntenia şi Moldova: secolul al XIX-lea, București, Ed. 

Universităţii București, 2006, 394(498.1/.3)"18" 

Claudiu Neagoe, Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească: secolele XV-XIX, București, Ed. Ars 

Docendi, 2009, 316.728"14/18"(498) 

Marius Turda, Eugenism și modernitate. Națiune, rasă și biopolitică în Europa (1870-1950), București, Ed. Polirom, 

2014, 

https://www.academia.edu/20516246/Marius_Turda_Eugenism_%C8%99i_modernitate._Na%C8%9Biune_ras%C4%8

3_%C8%99i_biopolitic%C4%83_%C3%AEn_Europa_1870-

1950_%C3%AEn_Anuarul_IICCMER_nr._X._Nesupunere_%C8%99i_contestare_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia_co

munist%C4%83_coord._Clara_Mare%C8%99_%C8%99i_Constantin_Vasilescu_Editura_Polirom_Ia%C8%99i_2015_

p._387-391 

Constantin Bărbulescu, România Medicilor. Medici, țărani și igiena rurală în România de la 1860 la 1910, București, 

Ed. Humanitas, 2015, 

https://www.academia.edu/24057387/Romania_medicilor._Medici_tarani_si_igiena_rurala_in_Romania_1860-

1910_Ed._Humanitas_Bucuresti_2015 

Tamara Botez,Frontul invizibil: viaţă cotidiană şi stări de spirit ale populaţiei din Moldova în vremea celui de-al 

Doilea Război Mondial, Iași, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2016, 316.74:94(498)"1939/1945" 

Niall Ferguson, Civilizaţia. Vestul şi Restul, București, Ed. Polirom, 2017.008(100) 

 

Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Public – privat. Delimitarea teritoriului. 2 Dezbatere - 

Reprezentări domestice. Modalități de locuire. 2 Poster, discuții - 

Individ și familie. Familie și menaj. 2 Analiză, dezbatere - 

Hrana: lux și larg consum. 2 Studiu de caz, discuții - 

Confruntarea cu boala și îmbătrânirea. Teama de moarte. 2 Analiză, dezbatere - 

Devoțiunile comunitare și pietatea personală. 2 Analiza, dezbatere - 

Viața privată sub influența publicului. 2 Dezbatere. - 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-46696?func=service&doc_number=000012869&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-46939?func=service&doc_number=000043635&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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https://www.academia.edu/15627187/Patim%C4%83_%C8%99i_desf%C4%83tare_Despre_lucrurile_m%C4%83runte_ale_vie%C8%9Bii_cotidiene_%C3%AEn_societatea_rom%C3%A2neasc%C4%83_1750_1860_
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https://www.academia.edu/21890516/_Deznadajduita_muiere_n-au_fost_ca_mine._Femei_onoare_%C8%99i_p%C4%83cat_%C3%AEn_Valahia_secolului_al_XIX-lea_Women_honour_and_sin_in_19th_century_Wallachia
https://www.academia.edu/21890516/_Deznadajduita_muiere_n-au_fost_ca_mine._Femei_onoare_%C8%99i_p%C4%83cat_%C3%AEn_Valahia_secolului_al_XIX-lea_Women_honour_and_sin_in_19th_century_Wallachia
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https://www.academia.edu/20516246/Marius_Turda_Eugenism_%C8%99i_modernitate._Na%C8%9Biune_ras%C4%83_%C8%99i_biopolitic%C4%83_%C3%AEn_Europa_1870-1950_%C3%AEn_Anuarul_IICCMER_nr._X._Nesupunere_%C8%99i_contestare_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83_coord._Clara_Mare%C8%99_%C8%99i_Constantin_Vasilescu_Editura_Polirom_Ia%C8%99i_2015_p._387-391
https://www.academia.edu/20516246/Marius_Turda_Eugenism_%C8%99i_modernitate._Na%C8%9Biune_ras%C4%83_%C8%99i_biopolitic%C4%83_%C3%AEn_Europa_1870-1950_%C3%AEn_Anuarul_IICCMER_nr._X._Nesupunere_%C8%99i_contestare_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83_coord._Clara_Mare%C8%99_%C8%99i_Constantin_Vasilescu_Editura_Polirom_Ia%C8%99i_2015_p._387-391
https://www.academia.edu/20516246/Marius_Turda_Eugenism_%C8%99i_modernitate._Na%C8%9Biune_ras%C4%83_%C8%99i_biopolitic%C4%83_%C3%AEn_Europa_1870-1950_%C3%AEn_Anuarul_IICCMER_nr._X._Nesupunere_%C8%99i_contestare_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83_coord._Clara_Mare%C8%99_%C8%99i_Constantin_Vasilescu_Editura_Polirom_Ia%C8%99i_2015_p._387-391
https://www.academia.edu/20516246/Marius_Turda_Eugenism_%C8%99i_modernitate._Na%C8%9Biune_ras%C4%83_%C8%99i_biopolitic%C4%83_%C3%AEn_Europa_1870-1950_%C3%AEn_Anuarul_IICCMER_nr._X._Nesupunere_%C8%99i_contestare_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83_coord._Clara_Mare%C8%99_%C8%99i_Constantin_Vasilescu_Editura_Polirom_Ia%C8%99i_2015_p._387-391
https://www.academia.edu/20516246/Marius_Turda_Eugenism_%C8%99i_modernitate._Na%C8%9Biune_ras%C4%83_%C8%99i_biopolitic%C4%83_%C3%AEn_Europa_1870-1950_%C3%AEn_Anuarul_IICCMER_nr._X._Nesupunere_%C8%99i_contestare_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia_comunist%C4%83_coord._Clara_Mare%C8%99_%C8%99i_Constantin_Vasilescu_Editura_Polirom_Ia%C8%99i_2015_p._387-391
https://www.academia.edu/24057387/Romania_medicilor._Medici_tarani_si_igiena_rurala_in_Romania_1860-1910_Ed._Humanitas_Bucuresti_2015
https://www.academia.edu/24057387/Romania_medicilor._Medici_tarani_si_igiena_rurala_in_Romania_1860-1910_Ed._Humanitas_Bucuresti_2015
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

Bibliografie 

Philippe Aries, Georges Duby (coord.), Istoria vieții private, vol. VI-X, București, Ed. Meridiane, 1997. 008(4)(084) 

Fernand Braudel, Structurile cotidianului, București, Ed. Meridiane, 1984. 130.2:94(100)"14/17" 

Constanța Vintilă Ghițulescu, Patimă şi desfătare : despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea 

românească, București, Ed. Humanitas, 2015, 

https://www.academia.edu/15627187/Patim%C4%83_%C8%99i_desf%C4%83tare_Despre_lucrurile_m%C4%83runte

_ale_vie%C8%9Bii_cotidiene_%C3%AEn_societatea_rom%C3%A2neasc%C4%83_1750_1860_ 

Elena Olariu, Mentalităţi şi moravuri la nivelul elitei din Muntenia şi Moldova: secolul al XIX-lea, București, Ed. 

Universităţii București, 2006, 394(498.1/.3)"18" 

Claudiu Neagoe, Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească: secolele XV-XIX, București, Ed. Ars 

Docendi, 2009, 316.728"14/18"(498) 

Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII), București, Ed. Meridiane, 1986.159.942.52:93(4-15)"13/17" 

Niall Ferguson, Civilizaţia. Vestul şi Restul, București, Ed. Polirom, 2017. 008(100) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Stăpânirea cunoştinţelor necesare înţelegerii problematicii disciplinei. 

• Formarea competenţelor şi comportamentului profesionist şi responsabil, în măsură să asigure rezolvarea 

performantă a solicitărilor locului de muncă. 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode de 

evaluare 

Pondere din 

nota finală 

Curs 

- verificarea gradului de sistematizare şi utilizare a informaţiei 

şinoţiunilor însuşite; 

-coerenţa logică şi forţa argumentativă; 

- aspectele atitudinale: interesul pentru studiul individual. 

Examinare 

orală 

50% 

Seminar 

-capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate; 

- capacitatea de a realiza un poster, urmărindu-se: a) claritatea 

prezentării informației și b) stabilirea secvențelor care să fie ușor de 

urmărit și înțeles (alegerea materialului informativ și grafic și 

organizarea lui pe secțiuni, coloane, etc)  

- capacitatea de a elabora un eseu pe o temă dată, care să îndeplinească 

cerințe precum: a) formularea unor opinii pe baza utilizării informațiilor 

obținute din surse bibliografice credibile, cu citarea corectă a acestora; 

b) organizarea logică a conținutului; c) utilizarea limbajului de 

specialitate, care să probeze înțelegerea subiectului, originalitatea și 

flexibilitatea gândirii. 

Prezentarea 

eseului 

Prezentarea 

posterului 

Dezbatere 

 

50% 

Laborator  -   

Proiect  -   

Standard minim de performanţă 

• înțelegerea, în linii generale, a modului de reflectare, în istorie, a percepției oamenilor asupra conținuturilor și 

limitelor vieții private; 

• identificarea structurii argumentative a unei situaţii dilematice; 

• realizarea minimală a sarcinilor de lucru pe parcursul activităților didactice. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  
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FIŞA DISCIPLINEI 

(Master ) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Istoria relațiilor Europei cu Lumea musulmană 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Vasile M Demciuc 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Vasile M Demciuc 

Anul de 

studiu 
I Semestrul 2 Tipul de evaluare Examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator 0 Proiect 0 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator 0 Proiect 0 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 42 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

42 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 43 

II.d) Tutoriat  

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 130 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 175 

Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • videoproiector, laptop 

Desfăşurareaplicaţii Seminar • Videoproiector; culegeri de documente; acces Internet 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clișeelor față de alte persoane, 

grupuri, colectivități sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite 

medii naționale și culturale, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a 

înţelegeriiconvergenţelorşidivergenţelor, a cunoaşteriiinterferenţelorşiinfluenţelor 

exercitate de-a lungul istoriei; 

• Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şinuanţat în domeniul 

istoriei naţionaleşi universale, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor 

de lucru însușite pe parcursul semestrului. 



 

 

Competenţe 

transversale 
• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţăşi eficacitate, a 

sarcinilor profesionale; 

• Respectarea principiilor eticii activităţiiştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare 

şi respingerea plagiatului; 

• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea 

de roluri diverse. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Însușirea de către studenți a conceptelor de bază, a termenilor de 

specialitate privind metodologia cercetării Relațiilor europei cu Lumea 

musulmane  

Obiective specifice -întelegerea și analiza relației de ajutor și a fazelor procesului diplomatic 

european  si lumea musulmană; 
- însușirea tehnicilor și deprinderilor folosite în rezolvarea cazurilor; 
-înțelegerea și însușirea metodelor, tehnicilor și instrumentelor folosite în 

relațiile diplomatice; 
- aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor pe cazuri speciale, 

situații aflate în dificultate.  

- Dezvoltarea abilităților de cercetare și a creativității. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

● Arab sau musulman 4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 

 

● Jihadul – prezentare generală  4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 

 

● Doctrina Jihadului în Coran   4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 

 

● Doctrina Juhadului si tradiția musulmană  4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 

 

● Orientările islamice în lumea  araba  contemporană 

 

4 

 

- prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 

 

● Occidentul față cu islamul 4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 

 

● Islamul si politica  ecumenică contemporană  4 - prezentare ppt, 

expunere, prelegere, 

curs interactiv, 

 

Bibliografie 

***, Coranul(édition bilingue arabe-roumaine dans la traduction de George Grigore), 2003, Çağri Yayinlari, 

Istanbul 

Anghelescu , Nadia, 1986, Limbaj si cultura in civilizatia araba, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică , 

Bucureşti. 
Anghelescu , Nadia, 2002, Aux racines de l’identité arabe en « Omagiu Virgil Candea la 75 de ani » sous la 

coordination de Paul Stahl, Edition de l’Académie Roumaine 
Balta , Paul, 1991,Islam. Civilisation et société , Edition du Rocher,Paris 
Burhan , Ghalioun, 2000, Islam, modernité et laïcité. Les sociétés arabes contemporaines , en « Confluences 

Méditerranées », numéro 33 Cardini , Franco, 2002, Europa şi Islamul. Istoria unei neînţelegeri (traducere de 

Dragoş Cojocaru), Polirom, Bucureşti 

 Corm , Georges, 2005, Orient-Occident, la fracture imaginaire , La Découverte, Paris 

Ennaji  Moha, 1992, The Arab World (Maghreb and Near Est) en « Handbook of Language and Ethnic 

Identity », éd. de Joshua A. Fishman 

Goldziher , Ignac, 1967,Muslim Studies,éd. de Aldine Publishing Company, Chicago,Illinois 

Hartog , Christophe, 1991, Le miroir d’Hérodote , Gallimard, Paris 

Holt , Mike, 1994, Algeria : Language, Nation and State en « Arabic Sociolinguistics », éd. De Yasir 

Suleiman, Curzon Press, 

Richmond Hourani , Albert, 1991, La pensée arabe et l’Occident (traduit de l’anglais par Sylvie Besse 

Ricord), éd. Groupe Naufal Europe Sarl, Paris 
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Kepel , Gilles, 2004, Fitna. Guerre au cœur de l’islam , Gallimard, Paris 

 Méouchy , Nadine, 1995, Les nationalistes arabes de la première génération en Syrie (1918-1928) , en « 

Bulletin d'Etudes Orientales XLVII, 

Damas Miquel  André, 1994, Islamul şi civilizaţia sa (traduction de Gloria Dorothea Ceacalopol şi Radu 

Florescu), éd. Meridiane,Bucharest 

Nataloni , Chiara, 1987, Concetto di popolo nell’islam, éd. Franco Angeli, 

Milan Nicoară, Toader, 1998,Introducere în istoria mentalităţilor colective , P.U.C., Cluj-Napoca 

Oumlil, Ali, 1979, L’Histoire et son discours. Essai sur le méthodolog 

ie d’Ibn Khaldoun , Editions Techniques Nord – Africaines, Rabat 

Ramadan , Said, 2000,L’islam et le nationalisme, Centre Islamique de Genève 

Banna un siècle de réformisme islamique  éditions Tawhid, Lyon 

Ramonet , Ignacio, 2006, Démocraties sur mesure , en « Le Monde Diplomatique », 

Said, W, Edward, 2001, Orientalism (traducere de Ana Andreescu și Doina Linca),Ed.Amarcord, Timisoara 

Yasir , Suleiman,1994, Arabic Sociolinguistics. Issues &Perspectives, Curzon Press, Richmond 

 

Bibliografie minimală 

Coranul(édition bilingue arabe-roumaine dans la traduction de George Grigore), 2003, Çağri Yayinlari, 

Istanbul 

Anghelescu , Nadia, 1986, Limbaj si cultura in civilizatia araba, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică , 

Bucureşti. 

Damas Miquel  André, 1994, Islamul şi civilizaţia sa (traducere de Gloria Dorothea Ceacalopol şi Radu 

Florescu), Ed. Meridiane,București 

Saïd , W, Edward, 2001, Orientalism (traducere de Ana Andreescu și Doina Linca),Ed.Amarcord, Timisoara 

●  

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

● Arab sau musulman 4 Conversația euristica 

exemplificare, 

problematizare,  lucru 

în echipă 

 

● Unitatea pansilamică 4 Conversația euristica 

exemplificare, 

problematizare,  lucru 

în echipă 

 

● Democratia în spațiul arabo islamic 4 Conversația euristica 

exemplificare, 

problematizare,  lucru 

în echipă 

 

● Pelrinajul anual la Mecca  si lumea  europeana  2 - prezentare ppt, 

expunere,  

 

Bibliografie 

● Hartog , Christophe, 1991, Le miroir d’Hérodote , Gallimard, Paris 

● Holt , Mike, 1994, Algeria : Language, Nation and State en « Arabic Sociolinguistics », éd. De Yasir 

Suleiman, Curzon Press, 

● Richmond Hourani , Albert, 1991, La pensée arabe et l’Occident (traduit de l’anglais par Sylvie Besse 

Ricord), éd. Groupe Naufal Europe Sarl, Paris 

● Kepel , Gilles, 2004, Fitna. Guerre au cœur de l’islam , Gallimard, Paris 

●  Méouchy , Nadine, 1995, Les nationalistes arabes de la première génération en Syrie (1918-1928) , 

en « Bulletin d'Etudes Orientales XLVII, 

● Damas Miquel  André, 1994, Islamul şi civilizaţia sa (traducere de Gloria Dorothea Ceacalopol şi 

Radu Florescu), Ed. Meridiane,București 

● Nataloni , Chiara, 1987, Concetto di popolo nell’islam, éd. Franco Angeli, 

Bibliografie minimală 

Bibliografie minimală 

Coranul(édition bilingue arabe-roumaine dans la traduction de George Grigore), 2003, Çağri Yayinlari, 

Istanbul 

Anghelescu , Nadia, 1986, Limbaj si cultura in civilizatia araba, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică , Bucureşti. 

Damas Miquel  André, 1994, Islamul şi civilizaţia sa (traducere de Gloria Dorothea Ceacalopol şi Radu 

Florescu), Ed. Meridiane,București 

Saïd , W, Edward, 2001, Orientalism (traducere de Ana Andreescu și Doina Linca),Ed.Amarcord, Timisoara 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



 

 

• Disciplina asigură extinderea competenţelorşi aptitudinilorviitorilor absolvenți în direcții care răspund 

nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şiprivaţi din domeniu.  

● Aptitudinile şicompetenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere 

din nota 

finală 

Curs 

-          Evaluarea formală a cunoștințelor și 

punctarea implicării la cursul interactiv 
 

 

Bilet de examen, cu două 

subiecte 

50% 

Seminar 

Evaluarea respectării criteriilor metodologice 

privind elaborarea unui referat sau a unui proiect 

de cercetare; 

 Prezența la seminar. 

prezentarea unui referat sau a 

unui proiect 

50% 

Laborator    

Proiect    

Standard minim de performanţă 

-cunoașterea bibliografiei relevante în domeniu; 

-pariciparea la cel puțin 12 ore de seminar;  

-prezentarea unei teme prestabilite şi prezentată în activitatea de seminar. 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 

seminar 

24.09.2020   
  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 



FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Știinte Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanențe, interferențe și schimbare 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Stalinism și național-comunism. Istorie orală 

Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru 

Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru 

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare E 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - 

opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 49 

II.d) Tutoriat  10 

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

5.  Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Sală de curs 

Desfăşurare aplicaţii Seminar • Sală de curs 

Laborator •  

Proiect •  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale • Însușirea tehnicilor specifice istoriei orale  

Competenţe transversale • Folosirea memoriei colective ca sursă a istoriei comunismului 

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

Obiectivul general al disciplinei • Acomodarea masteranzilor cu metode moderne de studiere a istoriei 

Obiective specifice 

• Capacitatea masteranzilor de a transpune în practică informațiile dobândite 

• Analiza critică a modelelor teoretice, ale ideilor și proceselor enunțate la 

curs și puse în discuție la seminar 



8. Conţinuturi 

Curs Nr. Ore Metode de predare Observaţii 

• Introducere in istoria orală. Apariția fenomenului 

• Maturizarea acestuia  

• Rolul jucat de experiența britanică 

1 

1 

1 

Prelegeri interactive   

• Metode și tehnici de istorie orală 

• Cazul Memorial Sighet 

2 

2 

Prelegere interactivă  

• Istoria stalinismului în memoria colectivă din 

România. Armata Roșie 

• Crimele lui Stalin 

• Posterioritatea 

• Național-comunismul în România reflectat în istoria 

orală: foametea 

• Noua orânduire  

• Memoria lui Gheorghiu-Dej  

• „Epoca de aur” 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Prelegere  

Bibliografie 

The Oxford Handbook of Oral History, Oxford University Press, 2010 

Serge Berstein, P. Milza, Istoria Europei, vol. V, Secolul XX (din 1919 pânăînzilelenoastre), Iaşi, 1998,  940"4/13" 

Wendy Bracewell, Alex Drace-Francis, South-Eastern Europe. History, Concepts, Boundaries, in „Balkanologie” [on-

line], Vol. III, n°2, Décembre 1999, http://balkanologie.revues.org/741 

Cartea Neagră a Comunismului, București, 1999 321.74(4-11)""1947/1991"" 

Guy, Hermet, Istoria naţiunilor şi a naţionalismului în Europa, Iaşi, Institutul European, 1997. 172.15(4)(091) 

Barbara Jelavich, IstoriaBalcanilor, vol. II, Secolul al XX-lea, Iaşi, 2000 94(497)"17/18" 

Charles şi Barbara Jelavich, Formareastatelornaţionalebalcanice, 1804-1920, Cluj-Napoca, 1999 

323.171(497)"1804/1920" 

Gheorghe Onișoru, Pecetea lui Stalin, Cetatea de Scaun, 2014 (bibl.usv) 

Marius Lupu, Cornel Nicoară, Gheorghe Onișoru, Cu unanimitate de voturi, București, 1997 

Vladimir Tismăneanu, Arheologia terorii, București, 1998 (bibl.usv) 

Idem, Raport final, București, 2007 (bibl.usv) 

Anne-Marie Thiesse, Crearea identităţilor naţionale în Europa, Iaşi, Editura Polirom, 2000. 323.1(4)""17/19"" 

Smaranda Vultur, Istorie trăită – istorie povestită. Deportarea în Bărăgan, 1951 – 1956, Timișoara, 1997 

Idem, Germanii din Banat și poveștile lor, Timișoara, 2000 (bibl.usv) 

Bibliografie minimală 

Barbara Jelavich, IstoriaBalcanilor, vol. II, Secolul al XX-lea, Iaşi, 2000 94(497)"17/18" 

Vladimir Tismăneanu, Arheologia terorii, București, 1998 (bibl.usv) 

Smaranda Vultur, Istorie trăită – istorie povestită. Deportarea în Bărăgan, 1951 – 1956, Timișoara, 1997 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. Ore Metode de predare Observaţii 

• Istoria orală – aplicații practice 4 Studiu practic  

• Studii de caz privind istoria recentă reflectată în 

memoria colectivă: rezistența anticomunistă,  

• industrializarea, cooperativizare,  

• propaganda comunistă, dizidența, rezistența prin 

cultură, revoltele de la Iași și Brașov din 1987 

4 

 

3 

 

3 

Seminar  

Bibliografie 

The Oxford Handbook of Oral History, Oxford University Press, 2010 

Serge Berstein, P. Milza, Istoria Europei, vol. V, Secolul XX (din 1919 pânăînzilelenoastre), Iaşi, 1998, 

940"4/13" 

Wendy Bracewell, Alex Drace-Francis, South-Eastern Europe. History, Concepts, Boundaries, in 

„Balkanologie” [on-line], Vol. III, n°2, Décembre 1999, http://balkanologie.revues.org/741 

Cartea Neagră a Comunismului, București, 1999 321.74(4-11)""1947/1991"" 

Guy, Hermet, Istoria naţiunilor şi a naţionalismului în Europa, Iaşi, Institutul European, 1997. 172.15(4)(091) 

Barbara Jelavich, IstoriaBalcanilor, vol. II, Secolul al XX-lea, Iaşi, 2000 94(497)"17/18" 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-37791?func=service&doc_number=000005628&line_number=0014&service_type=TAG%22);
http://balkanologie.revues.org/741
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-49716?func=service&doc_number=000009217&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36153?func=service&doc_number=000009021&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-39162?func=service&doc_number=000112727&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-39367?func=service&doc_number=000109629&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-37541?func=service&doc_number=000017995&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-39162?func=service&doc_number=000112727&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-37791?func=service&doc_number=000005628&line_number=0014&service_type=TAG%22);
http://balkanologie.revues.org/741
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-49716?func=service&doc_number=000009217&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-36153?func=service&doc_number=000009021&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-39162?func=service&doc_number=000112727&line_number=0016&service_type=TAG%22);


Charles şi Barbara Jelavich, Formareastatelornaţionalebalcanice, 1804-1920, Cluj-Napoca, 1999 

323.171(497)"1804/1920" 

Gheorghe Onișoru, Pecetea lui Stalin, Cetatea de Scaun, 2014 (bibl.usv) 

Marius Lupu, Cornel Nicoară, Gheorghe Onișoru, Cu unanimitate de voturi, București, 1997 

Vladimir Tismăneanu, Arheologia terorii, București, 1998 (bibl.usv) 

Idem, Raport final, București, 2007 (bibl.usv) 

Anne-Marie Thiesse, Crearea identităţilor naţionale în Europa, Iaşi, Editura Polirom, 2000. 

323.1(4)""17/19"" 

Smaranda Vultur, Istorie trăită – istorie povestită. Deportarea în Bărăgan, 1951 – 1956, Timișoara, 1997 

Idem, Germanii din Banat și poveștile lor, Timișoara, 2000 (bibl.usv) 

Bibliografie minimală 

Barbara Jelavich, IstoriaBalcanilor, vol. II, Secolul al XX-lea, Iaşi, 2000 94(497)"17/18" 

Vladimir Tismăneanu, Arheologia terorii, București, 1998 (bibl.usv) 

Smaranda Vultur, Istorie trăită – istorie povestită. Deportarea în Bărăgan, 1951 – 1956, Timișoara, 1997 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina răspunde unor necesități practice, vizând pregătirea de specialiști care să folosească sursa 

primară oferită de istoria orală 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Prezență, intervenții în cursurile 

interactive, participarea la analizele gen 

brainstorming 

Examen oral 60% 

Seminar 

Prezență și participare, cu accent pe 

metodologia pregătirii și prezentării unei 

comunicari și a redactării unui referat 

care să fructifice competențele acumulate 

la curs 

Prezentarea cel puțin a 

unui referat care să 

dezvolte subiecte propuse 

în cadrul cursului sau în 

tematica de seminar 

40% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanță  

- Prezentarea unei intervenții, a unei comunicări, intervenția polemică în discuții 

- Participarea la minimum 4 seminarii 

- Prezentarea a minimum un referat, o comunicare, intervenții pe marginea materialelor prezentate 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020 
  

 Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020 

 

 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-39367?func=service&doc_number=000109629&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-37541?func=service&doc_number=000017995&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-39162?func=service&doc_number=000112727&line_number=0016&service_type=TAG%22);


 

1/4 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Organizații europene și euroatlantice 
Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Marcela Şlusarciuc 

Titularul activităţilor de seminar 

Anul de 

studiu 

I Semestrul 1 Tipul de evaluare Colocviu 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DSI – discipline de sinteza, DAP – discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 39 

II d) Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului Nu este cazul 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar Nu este cazul 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

1. Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în diferite contexte și de 

a le utiliza în cercetarea empirică; 

3. Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul 

istoriei; 

4. Dezvoltarea abilităţii de a comunica şi interpreta informaţii istorice, oral şi în scris, în propria limbă 

şi în limbi străine, utilizând terminologia şi tehnicile dobândite în cadrul programului masteral; 

5.  Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, procese, 

proiecte etc. asociate domeniului; 

6. Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (de exemplu, critica literară şi istoria 

limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.). 

Competenţe 

transversale 

1. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 

citare şi respingerea plagiatului; 

2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse; 

3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea 

motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei 

muncii. 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei Însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniu;  

Obiective specifice Înţelegerea importanţei şi rolului organizațiilor europene și euroatlantice 

interguvernamantale şi nonguvernamentale în societatea internaţională 

contemporană, în consens cu evoluţia proceselor şi fenomenelor politice pe plan 

mondial şi european; 

Cunoaşterea activităţii practice şi a oportunităţilor pe care le oferă sistemul 

instituţional al organizaţiilor europene și euroatlantice. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Instituţii şi organizaţii internaţionale. Aspecte generale 

Organizaţia Naţiunilor Unite şi rolul său în relaţiile internaţionale 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Importanţa şi dilemele unei 

organizaţii politico-militare 

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa – un liant al 

solidarităţii pe continentul european 

Organizația Economică de Cooperare și Dezvoltare 

Consiliul Europei şi dialogul politic la nivel european 

Organizații subregionale (OCEMN, AELS, CEFTA etc) 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

5 

• prelegerea, 

• învăţarea prin 

descoperire, 

• problematizarea, 

• metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

Bibliografie 

Carpinschi, Anton, Mărgărit, Diana, Organizații internaționale. Iași: Polirom, 2011. (341.12, 341.215.2) 

Diaconu, Nicoleta, Sistemul institutional al Uniunii Europene. Bucuresti: Lumina Lex, 2001. (061.1 EU, 341.17(4)) 
Dumitriu, Petru, Sistemul ONU în contextul globalizării. Reforma ca voință și reprezentare. București: Curtea Veche, 2008. 

Fábián, Gyula, Drept instituţional al Uniunii Europene. Bucureşti: Editura Hamangiu: Sfera Juridica, 2012. (341.17(4)UE(075.8)) 
Gontariu, Ioan, Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare. Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2010. 

(341.217(4)UE(075.8), 341.2:061.1UE) 
Harrison, Ewan, Sistemul internaţional după Războiul Rece : strategii, instituţii şi reflexivitate. Iaşi: Institutul European, 2010. (327) 

Popescu, Andrei, Diaconu, Ion, Organizații europene și euroatlantice. București: Editura Universul Juridic, 2009. (327.51 (4 + 100), 

341.12 (4 + 100), 341.241.2) 

Profiroiu, Marius, Profiroiu Alina, Popescu, Irina, Instituții și politici europene. București: Editura Economică, 2008. (341.217(4)UE, 

005.8:341.217(4)UE) 
Scarlat, Cezar, Popescu, Daniel, Implicatia aderarii Romaniei la UE asupra institutiilor din sectorul public. Bucuresti: Institutul 

European din Romania, 2002. (06/UE, 327.39(4), 347.195(498)) 

Scăunaş, Stelian, Uniunea Europeană: construcție, reformă, instituții, drept. București: C. H. Beck, 2008. (341.217(4)UE) 
Tescaşiu, Bianca, Instituţii europene: schimbări şi adaptări din perspectiva extinderii UE. Bucureşti : C.H. Beck, 2009. (341.17(4)UE) 
Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale. Iași: Polirom, 2010. (327(100):94(4-

12)"1990/1999", 321.011(4-12)"1990/1999":327(100), 341.792:94(4-12)"1990/1999") 

Vătăman, Dan, Drept instituţional al Uniunii Europene : curs universitar. Bucureşti: Universul Juridic, 2010. (341.17(4)UE(075.8)) 
Vătăman, Dan, Instituţiile Uniunii Europene. Bucureşti: Universul Juridic, 2011. (341.217(4)UE(075.8)) 
Kjær, Anne Mette, Guvernanţa : [primul manual de Guvernanţă publicat în România]. Cluj-Napoca : Editura CA Publishing, 2010. 

(321.01:342.3, 339.922) 

Ion, Oana-Andreea, Guvernanța Uniunii Europene – Abordări actuale. Iași: Polirom, 2013 (321.8:341.17(4)UE) 

Bibliografie minimală 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

Carpinschi, Anton, Mărgărit, Diana, Organizații internaționale. Iași: Polirom, 2011. (341.12, 341.215.2) 

Fábián, Gyula, Drept instituţional al Uniunii Europene. Bucureşti: Editura Hamangiu: Sfera Juridica, 2012. (341.17(4)UE(075.8)) 
Popescu, Andrei, Diaconu, Ion, Organizații europene și euroatlantice. București: Editura Universul Juridic, 2009. (327.51 (4 + 

100), 341.12 (4 + 100), 341.241.2) 

Profiroiu, Marius, Profiroiu Alina, Popescu, Irina, Instituții și politici europene. București: Editura Economică, 2008. (341.217(4)UE, 

005.8:341.217(4)UE) 

Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale. Iași: Polirom, 2010. (327(100):94(4-

12)"1990/1999", 321.011(4-12)"1990/1999":327(100), 341.792:94(4-12)"1990/1999") 

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• National vs. European/international 2 Proiectie material 

video, dezbatere 

 

• Colaborare institutionala 2 Proiectie material 

video, dezbatere 
 

• Jocuri de putere europene/globale 2 Proiectie material 

video, dezbatere 
 

• Abordari ale statelor 2 Proiectie material 

video, dezbatere 

 

• Proiecții scenarii pornind de la evenimente actuale 2 Proiectie material 

video, dezbatere 

 

• Simulari intrunire state/organizatii europene 4 Organizare si 

desfasurare simulare 

 

Bibliografie 
Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană. Iaşi: Polirom, 2008. (341.17(4), 341.217(498)) 
Carpinschi, Anton, Mărgărit, Diana, Organizații internaționale. Iași: Polirom, 2011. (341.12, 341.215.2) 

Diaconu, Nicoleta, Sistemul institutional al Uniunii Europene. Bucuresti: Lumina Lex, 2001. (061.1 EU, 341.17(4)) 

Dumitriu, Petru, Sistemul ONU în contextul globalizării. Reforma ca voință și reprezentare. București: Curtea Veche, 2008. 

Fábián, Gyula, Drept instituţional al Uniunii Europene. Bucureşti: Editura Hamangiu: Sfera Juridica, 2012. (341.17(4)UE(075.8)) 
Gontariu, Ioan, Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare. Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2010. 

(341.217(4)UE(075.8), 341.2:061.1UE) 

Harrison, Ewan, Sistemul internaţional după Războiul Rece : strategii, instituţii şi reflexivitate. Iaşi: Institutul European, 2010. (327) 

Popescu, Andrei, Diaconu, Ion, Organizații europene și euroatlantice. București: Editura Universul Juridic, 2009. (327.51 (4 + 

100), 341.12 (4 + 100), 341.241.2) 

Profiroiu, Marius, Profiroiu Alina, Popescu, Irina, Instituții și politici europene. București: Editura Economică, 2008. 

(341.217(4)UE, 005.8:341.217(4)UE) 

Scarlat, Cezar, Popescu, Daniel, Implicatia aderarii Romaniei la UE asupra institutiilor din sectorul public. Bucuresti: Institutul 

European din Romania, 2002. (06/UE, 327.39(4), 347.195(498)) 

Scăunaş, Stelian, Uniunea Europeană: construcție, reformă, instituții, drept. București: C. H. Beck, 2008. (341.217(4)UE) 
Tescaşiu, Bianca, Instituţii europene: schimbări şi adaptări din perspectiva extinderii UE. Bucureşti : C.H. Beck, 2009. 

(341.17(4)UE) 
Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale. Iași: Polirom, 2010. (327(100):94(4-

12)"1990/1999", 321.011(4-12)"1990/1999":327(100), 341.792:94(4-12)"1990/1999") 

Vătăman, Dan, Drept instituţional al Uniunii Europene : curs universitar. Bucureşti: Universul Juridic, 2010. 

(341.17(4)UE(075.8)) 
Vătăman, Dan, Instituţiile Uniunii Europene. Bucureşti: Universul Juridic, 2011. (341.217(4)UE(075.8)) 
Kjær, Anne Mette, Guvernanţa : [primul manual de Guvernanţă publicat în România]. Cluj-Napoca : Editura CA Publishing, 

2010. (321.01:342.3, 339.922) 

Ion, Oana-Andreea, Guvernanța Uniunii Europene – Abordări actuale. Iași: Polirom, 2013 (321.8:341.17(4)UE) 

Bibliografie minimală 
Carpinschi, Anton, Mărgărit, Diana, Organizații internaționale. Iași: Polirom, 2011. (341.12, 341.215.2) 

Fábián, Gyula, Drept instituţional al Uniunii Europene. Bucureşti: Editura Hamangiu: Sfera Juridica, 2012. (341.17(4)UE(075.8)) 
Popescu, Andrei, Diaconu, Ion, Organizații europene și euroatlantice. București: Editura Universul Juridic, 2009. (327.51 (4 + 

100), 341.12 (4 + 100), 341.241.2) 

Profiroiu, Marius, Profiroiu Alina, Popescu, Irina, Instituții și politici europene. București: Editura Economică, 2008. 

(341.217(4)UE, 005.8:341.217(4)UE) 

Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale. Iași: Polirom, 2010. (327(100):94(4-

12)"1990/1999", 321.011(4-12)"1990/1999":327(100), 341.792:94(4-12)"1990/1999") 

Kjær, Anne Mette, Guvernanţa : [primul manual de Guvernanţă publicat în România]. Cluj-Napoca : Editura CA Publishing, 

2010. (321.01:342.3, 339.922) 

Ion, Oana-Andreea, Guvernanța Uniunii Europene – Abordări actuale. Iași: Polirom, 2013 (321.8:341.17(4)UE) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina asigură competențele şi aptitudinile care răspund nevoilor asociațiilor profesionale şi angajatorilor 

publici și privați din domeniu.  



Programa analitică / Fişa disciplinei 

• Aptitudinile şi competențele pe care conținutul disciplinei le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupațiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Însușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii cat si a temelor ce 

trebuie pregatite pe parcursul semestrului. 

Capacitatea de analiza a unei eveniment cu 

implicatii europene/internationale in care 

intervin institutii si/sau organizatii 

europene/internationale 

Examen 60% 

Seminar 

Însușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii cat si a temelor ce 

trebuie pregatite pe parcursul semestrului. 

Capacitatea de analiza a unei eveniment cu 

implicatii internationale in care intervin 

institutii si/sau organizatii 

europene/internationale 

Implicare in activitatile de seminar 

Eseu individual pe o tema 

de analiza a unui context 

international prin prisma 

unei 

institutii/organizatii/stat 

40% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

- Identificarea aspectelor de baza si recunoasterea principalelor organizații europene și euroatlantice; 

- participare la minimum 8 ore de seminar. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20/09/2020   

 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

25/09/2020  

                          

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25/09/2020                                       

 



FIŞA DISCIPLINEI 

(Masterat) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe Umane şi Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţeşi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Religia în epoca globalizării 

Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mirela BEGUNI 

Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mirela BEGUNI 

Anul de 

studiu 

I Semestrul 1 Tipul de evaluare C 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 40 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

40 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 39 

II.d) Tutoriat  

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Sală de curs cutablă / videoproiector / ecran 
Desfăşurareaplicaţii Seminar • Sală de seminar cutablă / videoproiector / ecran 

Laborator • Nu este cazul 

Proiect • Nu este cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe Capacitatea de a folosinoțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în diferite contexte ale 



profesionale globalizării religioase și de a le utiliza în cercetareaempirică; 

Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale 

și culturale, religioase, europene și non-europene, în urma înţelegerii convergenţelor şi 

divergenţelor şi a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul istoriei. 

Competenţe 

transversale 

Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a 

sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă 

a regulilor de citare şi respingerea plagiatului 

 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Capacitatea de a înţelege fenomenul globalizării religioase şi aspectele 

acestuia de schimbare, permanenţeşiinterferenţe 

Obiective specifice • Cunoașterea specificităților  practice ale fiecărui tip de religie majoritară, 

ale dialogului religios şi ale sincretismului religios 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Globalizare: definiţii, aspecte ale globalizării, 

dimensiuni, cauze, consecinţe 

2 - Prelegerea; 

- Învăţarea prin 

descoperire; 

- Problematizarea;  

- Studiul de caz; 

- Metodele învăţării 

gândirii critice şi 

prin cooperare 

 

• Globalizarea şi implicaţiile ei în cultură şi religie. 

Viaţa religios-morală în contextul globalizării 

2  

• New Age. Originea şi caracteristicile generale ale 

mişcării.  Organizaţii şi instituţii. Suporteri şi doctrine 

2  

• Ocultismul şi oferta sa soteriologică în contextul 

secularismului. Satanism: promotori, organizaţii, 

practici 

2  

• Mişcări cu fundament religios oriental: Meditaţia 

transcendentală, Hare Krishna, Yoga 

2  

• Creştinismul şi noile mişcări religioase. Sincretism 

interreligios 

2  

• Ecumenismul: istoric, organizaţii, Consiliul Mondial 

al Bisericilor, deziderate, scop 

2  

Bibliografie 

• Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Floreşti-Cluj Napoca, 2012; 

• Idem, Religie, modernitate şi postmodernitate, Editura Trinitas,Bucureşti, 2013; 

• Idem, Universul religios în care trăim, Editura Trinitas,Bucureşti, 2013; 

• Bădulescu, Dan, Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şiconsecinţele sale din perspectivă 

ortodoxă, Editura Christiana, Bucureşti, 2001; http://www.manastirea-

sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-

%20New%20Age.pdf 

• Cuciuc, Constantin, Fenomenul religios contemporan, Editura Ştiinţificăşi Enciclopedică, Bucureşti, 1989; 

215 

• Damian, Constantin-Iulian, Noilemişcărireligioase, 2012, 

https://sistematicaiasi.files.wordpress.com/2013/10/suport-curs.pdf 

• Gaudin, Phillipe (coord.), Marile religii, Editura Lider, Bucureşti, 1995; 

• Gavriluţă, Nicu, Mişcărireligioaseorientale. O perspectivă socio-antropologicăasupraglobalizăriipracticilor 

yoga,EdituraProvopress, Cluj-Napoca, 2006; 

• Leb, Ioan Vasile (coord.), Biserică şi multiculturalitate în Europa sfârşitului de mileniu, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001; 

• Mihăiţă, Nifon; Ştefan, Florea (coord.), Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii UE, 

Valahia University Press, Târgovişte, 2006; http://irseu.unap.ro/rel_in_soc.pdf 

• Petraru, Gheorghe, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 

2006; 284.1/289(498) 

• Popovici, Iustin, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, Tipografia Accent Print, Suceava, 2012; 

http://www.manastirea-sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-%20New%20Age.pdf
http://www.manastirea-sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-%20New%20Age.pdf
http://www.manastirea-sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-%20New%20Age.pdf
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-54638?func=service&doc_number=000004142&line_number=0012&service_type=TAG%22);
https://sistematicaiasi.files.wordpress.com/2013/10/suport-curs.pdf
http://irseu.unap.ro/rel_in_soc.pdf
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-55503?func=service&doc_number=000051286&line_number=0014&service_type=TAG%22);


• Rose, Serafim, Ortodoxia şi religia viitorului, Edtura Sophia, Bucureşti, 2004;281.9=111=135.1 

• Trifon, Radu, Creştinismşi globalizare. Omul contemporan, între progresul digital şi deriva morală; 

https://www.scribd.com/document/128254856/Crestinism-Si-Globalizare 

• Ţăranu, Adela-Mihaela. Şcoala, între comunitatea locală şi provocările globalizării. Editura Institutul 

European, Iaşi, 2009; 37:327 

• Vasilopoulos, Haralambie, Ecumenismul fără mască;  

• Vliangoftis, Arsenie, Ereziile contemporane. O adevărată ameninţare, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 

2006; 

• Würtz, Bruno, New Age. ParadigmaholistăsaurevrăjireaVărsătorului, Editura de Vest, Timișoara, 

1992.141.33 

Bibliografie minimală 

• Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Floreşti-Cluj Napoca, 2012; 

• Gaudin, Phillipe (coord.), Marile religii, Editura Lider, Bucureşti, 1995; 

• Würtz, Bruno, New Age. ParadigmaholistăsaurevrăjireaVărsătorului, Editura de Vest, Timișoara, 1992. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Confruntarea între local şi global din punct de vedere 

religios. Migraţia islamică în Europa 

2 - 

Conversaţiaeuristică; 

- Învăţarea prin 

descoperire; 

- Problematizarea;  

- Studiul de caz; 

- Metodele invăţării 

gândirii critice şi 

prin cooperare 

-Proiectarea de filme 

documentare 

 

• Credinţe religioase periferice ce persist în prezent: 

magia, prezicerea viitorului şi a destinului 

2  

• New Age. Arhetipuri şi simboluri. Paradigme New 

Age. Omul New Age 

2  

• Maeştri spirituali din Orient şi impact lor în Occident 4  

• Mişcarea de integrare spirituală în absolut: doctrină, 

practici, impact social 

2  

• Scientologia: istoric, organizare, doctrină, practici 2  

Bibliografie 

• Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Floreşti-Cluj Napoca, 2012; 

• Idem, Religie, modernitate şi postmodernitate, Editura Trinitas,Bucureşti, 2013; 

• Idem, Universul religios în care trăim, Editura Trinitas,Bucureşti, 2013; 

• Bădulescu, Dan, Împărăţia răului: New Age. Originile, istoricul doctrina şiconsecinţele sale din perspectivă 

ortodoxă, Editura Christiana, Bucureşti, 2001; http://www.manastirea-

sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-

%20New%20Age.pdf 

• Cuciuc, Constantin, Fenomenul religios contemporan, Editura Ştiinţificăşi Enciclopedică, Bucureşti, 1989; 

215 

• Damian, Constantin-Iulian, Noilemişcărireligioase, 2012, 

https://sistematicaiasi.files.wordpress.com/2013/10/suport-curs.pdf 

• Gaudin, Phillipe (coord.), Marile religii, Editura Lider, Bucureşti, 1995; 

• Gavriluţă, Nicu, Mişcărireligioaseorientale. O perspectivă socio-antropologicăasupraglobalizăriipracticilor 

yoga,EdituraProvopress, Cluj-Napoca, 2006; 

• Leb, Ioan Vasile (coord.), Biserică şi multiculturalitate în Europa sfârşitului de mileniu, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001; 

• Mihăiţă, Nifon; Ştefan, Florea (coord.), Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii UE, 

Valahia University Press, Târgovişte, 2006; http://irseu.unap.ro/rel_in_soc.pdf 

• Petraru, Gheorghe, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 

2006; 284.1/289(498) 

• Popovici, Iustin, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, Tipografia Accent Print, Suceava, 2012; 

• Rose, Serafim, Ortodoxia şi religia viitorului, Edtura Sophia, Bucureşti, 2004;281.9=111=135.1 

• Trifon, Radu, Creştinismşi globalizare. Omul contemporan, între progresul digital şi deriva morală; 

https://www.scribd.com/document/128254856/Crestinism-Si-Globalizare 

• Ţăranu, Adela-Mihaela. Şcoala, între comunitatea locală şi provocările globalizării. Editura Institutul 

European, Iaşi, 2009; 37:327 

• Vasilopoulos, Haralambie, Ecumenismul fără mască;  

• Vliangoftis, Arsenie, Ereziile contemporane. O adevărată ameninţare, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-55749?func=service&doc_number=000002269&line_number=0014&service_type=TAG%22);
https://www.scribd.com/document/128254856/Crestinism-Si-Globalizare
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-55931?func=service&doc_number=000034893&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-56232?func=service&doc_number=000044589&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://www.manastirea-sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-%20New%20Age.pdf
http://www.manastirea-sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-%20New%20Age.pdf
http://www.manastirea-sireti.md/uploads/books/ro/Pr.%20Dan%20Badulescu%20-%20Imparatia%20raului%20-%20New%20Age.pdf
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-54638?func=service&doc_number=000004142&line_number=0012&service_type=TAG%22);
https://sistematicaiasi.files.wordpress.com/2013/10/suport-curs.pdf
http://irseu.unap.ro/rel_in_soc.pdf
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-55503?func=service&doc_number=000051286&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-55749?func=service&doc_number=000002269&line_number=0014&service_type=TAG%22);
https://www.scribd.com/document/128254856/Crestinism-Si-Globalizare
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-55931?func=service&doc_number=000034893&line_number=0016&service_type=TAG%22);


2006; 

• Würtz, Bruno, New Age. ParadigmaholistăsaurevrăjireaVărsătorului, Editura de Vest, Timișoara, 

1992.141.33 

Bibliografie minimală 

• Achimescu, Nicolae, Noile mişcări religioase, Editura Limes, Floreşti-Cluj Napoca, 2012; 

• Gaudin, Phillipe (coord.), Marile religii, Editura Lider, Bucureşti, 1995; 

• Würtz, Bruno, New Age. ParadigmaholistăsaurevrăjireaVărsătorului, Editura de Vest, Timișoara, 

1992.141.33 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionaleşi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Programul este autorizat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar disciplina asigură competenţele şi 

aptitudinile care răspund nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şi competenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
Criterii de evaluare 

Metode de 

evaluare 

Ponde

re din 

nota 

finală 

Curs 

evaluarea formală a cunoştinţelor şi punctarea implicării la cursul 

interactiv, 

cunoaşterea transformărilor religioase survenite în organizarea societăţii 

internaţionale în perioada actuală,  parcurgerea unor lucrări din bibliografia 

disciplinei 

Colocviu, 2 

subiecte pe 

bilet 

50% 

Seminar 

participarea la activitătile de seminar, implicarea in dezbateri, 

exemplificare, problematizare, capacitatea de a interpreta correct 

evenimente din sferag lobalizării religioase 

Prezenţă, 

prezentarea 

unui referat 

pe o temă la 

alegere din 

sfera 

globalizării 

religioase 

50% 

Standard minim de performanţă 

cunoaşterea noţiunilor de bază privind aspectele globalizării şi implicaţiile lor în sfera religioasă, cunoaşterea şi 

înţelegerea principalelor mişcări religioase şi a tendinţele actuale în domeniul dialogului interreligios şi al 

sincretismului religios 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-56232?func=service&doc_number=000044589&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/E215HEJX1B2916AQAXD5PC261XUH6HKARRPSIIH6ST1M7Q2ENM-56232?func=service&doc_number=000044589&line_number=0012&service_type=TAG%22);


 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ISTORIA IDEILOR FEDERALISTE ÎN EUROPA 

Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Gafița Vlad 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr. Gafița Vlad 

Anul de studiu I Semestrul 2 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 69 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului •  

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în contextul istoric al 

vieții private și de a le utiliza în cercetarea empirică; 

• Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şi nuanţat în domeniul istoriei 

vieții private, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor de lucru specifice 

domeniului; 

• Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor în interpretarea datelor și 

faptelor şi respectarea diferitelor punctelor de vedere, în urma abordării comparate şi integrate a 
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istorieivieții private, a înţelegerii convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi 

influenţelor exercitate de-a lungul istoriei; 

• Dezvoltarea abilităţii de a comunica şi interpreta informaţii istorice, oral şi în scris, în propria 

limbă şi în limbi străine, utilizând terminologia şi tehnicile dobândite prin parcurgerea disciplinei;  

• Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, 

procese, proiecte etc.; 

• Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (precum critica literară, istoria 

artei, antropologie, sociologie etc.). 

Competenţe 

transversale 
▶Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 

citare şi respingerea plagiatului; 

▶Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse; 

▶Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea 

motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele 

pieţei muncii. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • însuşirea de către studenţi a unor noţiuni uzuale din 

domeniul istoriei ideilor, în special a istoriei ideilor 

federaliste (din punct de vedere economic şi politic)  

• însuşirea de către studenţi a abordării interdisciplinare a 

faptelor şi fenomenelor ce fac obiectul de studiu al 

disciplinei 

• familiarizarea studenţilor cu bibliografia de specialitate şi cu 

emendarea critică a acesteia;  

• dezvoltarea la studenţi a unui limbaj de specialitate şi a 

posibilităţii plasării în timp şi în spaţiu a principalelor idei 

federaliste  

• cultivarea ataşamentului pentru valorile democratice şi civice 

ale UE; 

• dezvoltarea capacităţii de comunicare, de colaborare şi 

deschidere interculturală 

• dezvoltarea gândirii simultan analitice şi critice 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Curs introductiv. Originea şi specificul ideilor federaliste 

în Europa. 

2 prelegerea, explicația, 

conversația euristică, 

demonstrația 

 

• Ideile federaliste în Respublica Christiana (secolele IX-

XV). Federalismul medieval în plan politic: Imperiul 

carolingian, Sfântul Imperiu Roman de Naţiune 

Germană, Regatul Angliei, Regatul Spaniei, Regatul 

Ungariei. 

2 prelegerea, explicația, 

conversația euristică, 

demonstrația 

 

• Geneza şi evoluţia ideilor federaliste în Europa modernă 

(secolele XVI-XVIII). Studiu de caz: Uniunea Polono-

lituaniană şi Cnezatul de Moscova. 

2 prelegerea, explicația, 

conversația euristică, 

demonstrația 

 

• Idei federaliste în Europa secolului XIX-XX. Studiu de 

caz: Imperiul Britanic 

2 prelegerea, explicația, 

conversația euristică, 

demonstrația 

 

• Idei federaliste marxist-leniniste: Rusia sovietică şi 

Pactul de la Varşovia. 

2 prelegerea, explicația, 

conversația euristică, 

demonstrația 

 

• Geneza şi evoluţia ideilor federaliste în cadrul Uniunii 

Europene. 

2 prelegerea, explicația, 

conversația euristică, 

demonstrația 
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• Federalismul politico-militar în Europa secolului XX: 

evoluţia şi perspectivele NATO. 

2 prelegerea, explicația, 

conversația euristică, 

demonstrația 

 

Bibliografie 

• Anghel , Florin, O componentă a sistemului federalist polon: alianţa strategică dintre Varşovia şi Bucureşti, în 

„Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale”, Iaşi, Antheros, 1998. 

• Blanning, T.C.W. (Editor), The Oxford illustrated History of Modern Europe, Oxford-New York, Oxford University 

Press, 1996. 

• Boldur, Alexandru V., Imperialismul sovietic şi România, Bucureşti, Editura Militară, 2000. 

• Brezeanu, Stelian, Imperiu universal şi monarhie naţională în Europa creştină – studii de gândire politică 

medievală, Bucureşti, Editura Meronia, 2005. 

• Campus, Eliza, Mica Înţelegere, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. 

• Campus, Eliza, State mici şi mijlocii din Centrul şi Sud-Estul Europei în relaţiile internaţionale, Bucureşti, Editura 

Politică, 1988. 

• Fukuyama, Francis (2004), Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Oradea, Editura Antet 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Ideea federală în Imperiul Austro-Ungar. Studiu de caz: 

Statele Unite ale Austriei Mari (Aurel C. Popovici). 

2 conversația euristică, 

comparația, analiza, 

sinteza, resurse web, 

videoproiector 

 

• Sistemul federal elveţian. Concepţie şi realizare. 2 conversația euristică, 

comparația, analiza, 

sinteza, resurse web, 

videoproiector 

 

• Sistemul federal belgian. Geneză şi evoluţie. 2 conversația euristică, 

comparația, analiza, 

sinteza, resurse web, 

videoproiector 

 

• De la Imperiu la Republică: Ideea şi sistemul federal 

german. 

2 conversația euristică, 

comparația, analiza, 

sinteza, resurse web, 

videoproiector 

 

• De la Imperiu la Monarhie: sistemul federal spaniol. 2 conversația euristică, 

comparația, analiza, 

sinteza, resurse web, 

videoproiector 

 

• Federaţia Rusă între intenţie şi realitate. 2 conversația euristică, 

comparația, analiza, 

sinteza, resurse web, 

videoproiector 

 

• Organizarea federală a S.U.A. 2 conversația euristică, 

comparația, analiza, 

sinteza, resurse web, 

videoproiector 

 

Bibliografie 

• Georgescu, Vlad, Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române 1750-1831, Bucureşti, Editura Academiei, 

1972. 

• Hoijier, Olof, Le Pacte de la Société des Nations. Commentaire théorique et pratique; Paris, Editions Spes, 1926. 

• Lebrun, F, Carpentier, J., Istoria Europei, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006. 

• Lipatti, Valentin, Actul de la Helsinki şi Europa de azi, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 

1995. 

• Milza, Pierre, Berstein, Serge, Istoria secolului XX, vol. I-III, Bucureşti, Editura All, 2001. 

• Morin, Edgar, Gândind Europa, Bucuresti,  Editura Trei, 2002. 

• Neumann, Victor, Tentaţia lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de Sud-Est, Iaşi, 

Editura Polrom, 2006. 

• Ohmae, Kenichi, The Borderless World. Power and Strategy in the interlinked Economy, New York, Harper 

Perennial, 1991. 

• Philippart, Eric, Nations et Frontières dans la nouvelle Europe, Bruxelles, 1993. 

• Popovici, Aurel C., Statele Unite ale Europei, Roma, Fondation Européenne Dragan, 1979. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina asigură extinderea competenţelor şi aptitudinilor viitorilor absolvenți în direcții care răspund nevoilor 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şicompetenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

-Parcurgerea și cunoaşterea bibliografiei 

minimale; 
-mod personal de abordare şi interpretare; 

-însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii 

despre federalismul european. 

Examen oral; două subiecte 

pe biletul de examen 

50% 

Seminar 

-prezența la seminarii. 

-realizarea  unui proiect și analiza a minimum 

două documente sau texte istorice 

Prezentarea proiectului;  

Analiza și interpretarea 

documentelor, dovedind 

abilităţi, cunoştinţe certe şi 

profund argumentate; 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• prezența la seminarii; 

• realizarea proiectului; 

• însuşirea, pe baza suportului de curs, a conținuturilor esențiale despre ideile federaliste europene. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe Umaniste şi Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Multiculturalism, multilingvism şi dezvoltare internaţională 

Titularul activităţilor de curs Conf. univ dr. Radu Florian Bruja 

Titularul activităţilor de seminar Conf. univ dr. Radu Florian Bruja 

Anul de 

studiu 

I Semestrul 2 Tipul de evaluare Colocviu 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

20 

II.c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 69 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Sală echipată cu calculator/notebook, videoproiector, ecran de proiecţie 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Sală echipată cu calculator/notebook, videoproiector, ecran de proiecţie, 

conexiune Internet 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Comp

etenţe 

profesi

• Cunoaşterea conceptelor şi noţiunilor/ paradigmelor privind noţiunile de multiculturalism, 

multilingvism, dezvoltare internaţională şi însuşirea de către absolvent a unui vocabular de 

specialitate; 



onale • Capacitatea de a folosi noțiunile de multiculturalism, multilingvism, dezvoltare internaţională în 

diferite contexte și de a le utiliza în cercetarea empirică  

• Capacitatea de înţelegere, analiză şi interpretare a datelor şi informaţiilor calitative şi cantitative în 

spaţiul multicultural şi multilingvist, cu identificarea limitelor acestuia și utilizarea sistemului 

epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și interpretarea unor variate 

tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate 

domeniului;; 

• Identificarea şi explicarea principalele atribute ale problemelor şi criticii multiculturalismului într-o 

lume globalizată 

• Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii 

convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul 

istoriei 

 

Comp

etenţe 

transv

ersale 

• Îndeplinirea corectă și riguroasă a sarcinilor profesionale derivate,   

• Capacitatea de relaționare într-un grup multicultural, de muncă în echipă, cu asumarea unor sarcini 

și roluri variate 

• Aplicarea riguroasă a regulilor de informare, citare și respingere a plagiatului  

• Conștientizarea oportunităților și motivațiilor învățării continue, metacognitivă și autoreglată,  cu 

scopul inserției pe piața muncii. 

•  

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea metodelor şi tehnicilor 

de investigare a specificităţii ansamblurilor teritorial european (cu 

particularităţie regionale), prin prisma conexiunilor relaţionale: analize 

tipologice, structurarea şi dinamica populaţiei, evaluarea limitelor 

multiculturalismului. 

• Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la regiunile europene, înţelegerea 

specificului regional, a disparităţilor inter-regionale. 

1.Cunoaştere şi înţelegere: 

• Cunoaşterea terminologiei de bază (noţiuni şi termeni care desemnează 

elemente specifice multiculturalismlui, multilingvismului şi dezvoltării 

internaţionale studiate); 

• Cunoaşterea factorilor care individualizează o regiune de şi a implicaţiilor 

lor asupra întregului spaţiu european. 

2. Explicare şi interpretare: 

•Explicarea modului în care particularităţile culturale, lingvistice, socio-

economice şi culturale influenţeazădezvoltarea internaţională; 

•Dezvoltarea capacităţii de identificare şi asociere a elementelor care 

definesc specificul multiculturalismului într-o regiune de dezvoltare. 

3. Instrumental –aplicative: 

•Utilizarea diverselor materialeîn analiza avantajelor şi 

dezavantajelormulticulturalismului; 

•Conceperea şi prezentarea unui proiect în cadrul căruia să desprindă 

particularităţile multiculturale şi a valorilor pluraliste ale unei anumite 

regiuni. 

4. Atitudinale: 

•Conştientizarea impactului diferitelro forme de multiculturalism asupra 

unei regiuni şi implicarea în ameliorarea sau combaterea dezavantajelor 

acestora; 

• Dezvoltarea de planuri, proiecte, iniţiative menite să exploateze benefic 

pentru mediu cultural şi societate potenţialul multicultural. 

Obiective specifice 

- Descrierea unor procese de multiculturalism, multilingvism și 

dezvoltare internațională, studiate la curs și aprofundate la seminar 

- Capacitatea de a transpune în practică informațiile dobândite 

- Capacitatea de a concepe proiecte și a le derula 



 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Consideraţii teoretice şi definiţii: 

multiculturalism, inteculturalism, identitate 

naţională, naţionalism, tradiţionalism 

2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, 

problematizarea 

 

• Între inerţie şi reformă: de la Baroc şi Bidermeier 

la La Belle epoque 

2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, 

problematizarea 

 

• Cultura naţiunilor central-europene: între cultura 

iluziei şi estetism 

2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, 
problematizarea 

 

• Rolul evreilor în definirea culturii europene 2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, 

problematizarea 

 

• Multiculturalismul în Europa Occidentală 2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, 

problematizarea 

 

• Succes sau eşec al multiculturalismului în 

Uniunea Europeană 

2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, 

problematizarea 

 

• Multiculturalismul în România 2 prelegerea, 

conversaţia 

euristică, 

problematizarea 

 

Bibliografie 

• May Larry, Applied ethics: a multicultural aproach, New York, London, 2016. 17:316.356.4 

• Ileana Voichiţa Ghemeş, (editor), Challenges in language, literature and art at the beginning 

of the 21 century, Alba Iulia, 2009 7/8(063)(100) 

• Adrian Ţiglea, Europa: ghid de termeni pentru o societate multiculturală, Focşani, 2008 

008(038)=00 

• Hofstede, Geert, Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti, Editura Economică, 

1996. 008:65.012.4 

• MirceaMaliţa, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Bucureşti, Nemira, 1998. 

• William E. Sims (editor), Perspectives in multicultural education, Lanham, New York, 

London, 1981 376.7(73) 

• Salat, Levente: Multiculturalismul liberal, Polirom, Iaşi, 2001 

• Relaţii interetnice în România postcomunistă. Modelul românesc de relaţii interetnice, coord. 

Lucian Nastasă, Bucureşti, 2000, 061.3(498 Bucureşti)""2000"" 

• Adrian Ivan, Stat, majoritate şi minoritate naţională în România (1919-1930). Cazul 
maghiarilor şi germanilor din România, Cluj Napoca, 2011323.15(=112.20(498)"1919/1930" 

• Michael Wolffsohn, Evreii mei – semenii voştrii, Bucureşti, 2001, 323.12(=411.16)(430) 

• Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-
central european, Iaşi, 2012 008(=411.16)(498) 

• Limbă şi consensîn Bucovina de la sfârşitul secoului al XIX-lea până la 1940 în Bukowina. 

Inni wśród swoich, (Radu Florian Bruja, Helena Krasowska şi Magdalena Pokrzyńska), 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-01078?func=service&doc_number=000107456&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-01523?func=service&doc_number=000062617&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-00606?func=service&doc_number=000084003&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/7DU675FP4Q6RQ5BRK3VKF3BFAHP3CMUR6HDD8ICHC9296NQP1I-21191?func=service&doc_number=000008919&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-00929?func=service&doc_number=000002980&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/PLP48M9RQ12J3U7SNNFN7PRDHHKYXSVUN7V6AMXY4FN483GCNH-39804?func=service&doc_number=000020341&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-00282?func=service&doc_number=000063831&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-02032?func=service&doc_number=000045620&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-02584?func=service&doc_number=000088060&line_number=0017&service_type=TAG%22);


Warszawa – Zielona Góra – Piła, 2017 https://docplayer.net › 57765904-Bukowina-inni-

wsrod-swoich 
Kymlicka, Will, Relaţiile entice şi teoria politică occidentală, in: Altera, Anul V.,  Nr. 10, 

1999.  

www.altera.adatbank.transindex.ro › lid=10 
Bibliografie minimală 

• May Larry, Appliedethics: a multicultural aproach, New York, London, 2016. 17:316.356.4 

• Adrian Ţiglea, Europa: ghid de termeni pentru o societate multiculturală, Focşani, 2008 

008(038)=00 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Consideraţii generale: definiţii şi abordări 2 Prelegerea, 

problematizarea  
 

• Diversitatea etnoculturală. Conflicte etnopolitice 

în lume 

2 Prelegerea, 

problematizarea 
conversaţia 

euristică, 

învăţarea prin 

descoperire 

 

• Pacea etnică din perspective filosofiei politice 

normative: teoria lui Will Kymlicka 

2 Prelegerea, 

problematizarea 

conversaţia 

euristică, 

învăţarea prin 

descoperire 

 

• Conflicte etnopolitice în lume 2 Prelegerea, 

problematizarea 

conversaţia 

euristică 

 

• Europa Centrală: de la MittelEuropa la 

integrarea europeană 

2 Prelegerea, 

problematizarea 

conversaţia 

euristică, 

învăţarea prin 

descoperire 

 

• Rolul evreilor în definirea culturii europene 2 Prelegerea, 

problematizarea 

conversaţia 

euristică, 

învăţarea prin 

descoperire 

 

• Multiculturalismul în România 2 Prelegerea, 

problematizarea 

conversaţia 

euristică, 

învăţarea prin 

descoperire 

 

Bibliografie 

• Adrian Ţiglea, Europa: ghid de termeni pentru o societate multiculturală, Focşani, 2008 

008(038)=00 

• Hofstede, Geert, Managementulstructurilormulticulturale, Bucureşti, EdituraEconomică, 

1996.008:65.012.4 

https://docplayer.net/57765904-Bukowina-inni-wsrod-swoich.html
https://docplayer.net/57765904-Bukowina-inni-wsrod-swoich.html
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-01078?func=service&doc_number=000107456&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-00606?func=service&doc_number=000084003&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/7DU675FP4Q6RQ5BRK3VKF3BFAHP3CMUR6HDD8ICHC9296NQP1I-21191?func=service&doc_number=000008919&line_number=0012&service_type=TAG%22);


• MirceaMaliţa, Zece mii de culturi, o singurăcivilizaţie, Bucureşti, Nemira, 1998. 

• Relaţii interetnice în România postcomunistă. Modelul românesc de relaţii interetnice, coord. 

Lucian Nastasă, Bucureşti, 2000, 061.3(498 Bucureşti)""2000"" 
Kymlicka, Will, Relaţiile etnice şi teoria politică occidentală, in: Altera, Anul V.,  Nr. 10, 1999.  

www.altera.adatbank.transindex.ro › lid=10 
Bibliografie minimală 

• Adrian Ţiglea, Europa: ghid de termeni pentru o societate multiculturală, Focşani, 2008 

008(038)=00 

• Relaţii interetnice în România postcomunistă. Modelul românesc de relaţii interetnice, coord. 

Lucian Nastasă, Bucureşti, 2000, 061.3(498 Bucureşti)""2000"" 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

a. Cunoastere si întelegere:  

• definirea conceptelor de bază şi utilizarea corectă a termenilor de specialitate: multiculturalitate, 

comunicare multiculturală, modernizare, naţioanlism, colonialism, antisemitism, spaţiu multietnic;  

• cunoştinţe generale de bază despre multiculturalitate, modernizarea politică şi instituţională a 

statelor europene, modernizarea relaţiilor internaţionale, apariţia şi răspândirea multilingvismului, 

colonialismul şi dezvoltarea, în sens modern, conceptelor multiculturalismului; 
b. Explicare si interpretare realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii; 

• Diversificarea aparatului conceptual şi al instrumentarului metodologic prin integrarea cunoştinelor 

de istorie politică, diplomaţie, geografie politică, economie şi ştiinţe sociale, istorie intelectuală, 

istorie culturală;  

• Desprinderea elementelor definitorii ale multiculturalismului de concepţiile istorice tradiţionale;  

• Interpretarea corectă a proceselor istorice care au dus la adoptarea multiculturalismului societăţii 

europene moderne; 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Însușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii cat si a temelor ce 

trebuie pregatite pe parcursul semestrului.  

Capacitatea de investigare a specificităţii 

ansamblurilor teritorial european (cu 

particularităţie regionale), prin prisma 

conexiunilor relaţionale: analize tipologice, 

structurarea şi dinamica populaţiei, evaluarea 

limitelor multiculturalismului. 

 

Colocviu, 2 subiecte pe 

bilet 

50% 

Seminar 

Însușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii cat si a temelor ce 

trebuie pregatite pe parcursul semestrului.  

Capacitatea de descriere a unor procese de 

multiculturalism, multilingvism și dezvoltare 

internațională, studiate la curs  

Implicare in activitatile de seminar  

realizarea sarcinilor 

trasate (prezentare de 

analiză-eseu, analiză 

situaţie reală), cu un grad 

mare al interpretării 

proprii şi analizei 
 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/PLP48M9RQ12J3U7SNNFN7PRDHHKYXSVUN7V6AMXY4FN483GCNH-39804?func=service&doc_number=000020341&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/8PXSPJII9BB6U4LJ6I6TE1DIAH78DI7LHX171AQFUHAE9LBE7L-00606?func=service&doc_number=000084003&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/PLP48M9RQ12J3U7SNNFN7PRDHHKYXSVUN7V6AMXY4FN483GCNH-39804?func=service&doc_number=000020341&line_number=0013&service_type=TAG%22);


• însuşirea principalelor noţiuni şi teorii din domeniu; 

• dobândirea de competenţe care să demonstreze creativitatea de acţiune şi înţelegerea diversităţii 

unei societăţi. 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 

 

 

 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei „Problema evreiască” în Romania: documente şi mărturii 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Dinu BALAN 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Dinu BALAN 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 130 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 175 

Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Sală de curs cu tablă / videoproiector / ecran. 

• Laptop / calculator; volume de documente editate; mape cu documente de arhivă, 

extrase din presă,  materiale de istorie orală; 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Sală de seminar cu tablă / videoproiector / ecran. 

• Laptop / calculator; volume de documente editate; mape cu documente de arhivă, 

extrase din presă,  materiale de istorie orală; 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Capacitatea de a surprinde elementele de continuitate și schimbările survenite în viața 

comunității evreilor din România în epoca modernă și contemporană; 

• Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şi nuanţat în  domeniul istoriei  

   evreilor din România și a interferenței iudeo-române, pe baze documentare solide; 

• Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor privitoare la comunitatea 



 

 

2 / 5 

Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

evreiască de pe teritoriul României, ca urmare a cunoașterii documentelor, mărturiilor, a însușirii 

conceptelor și metodologiei științifice,  a abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii 

convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii  interferenţelor şi influenţelor exercitate între comunităţi 

diferite de-a lungul istoriei; 

• Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (de exemplu, antropologie, drept, 

sociologie, filosofie). 

Competenţe 

transversale 
• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de 

roluri diverse; 

• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate,  

a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea  

riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 

• Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;  

conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • familiarizarea masteranzilor cu problematica complexă a istoriei evreilor, 

ca parte integrantă a istoriei naţionale, de la crearea statului român 

modern până în perioada comunistă; 

Obiective specifice • Dobândirea competenţelor necesare pentru interpretarea, compararea şi 

relaţionarea datelor şi faptelor caracteristice principalelor procese şi fenomene 

istorice, precum şi a abordărilor istoriografice legate de acestea; 

• dezvoltarea unei viziuni critice asupra izvoarelor şi mărturiilor privitoare la 

istoria evreilor din spaţiul românesc; 

• formarea unei atitudini de toleranţă şi respect faţă de diversitatea opiniilor 

politice, faţă de diferenţele politice, culturale şi etnice. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• „Problema evreiască” în România în secolelel XIX-XX. 

Privire generală şi consideraţii metodologice. 

4 prelegerea 

intensificată, 

conversaţia euristică, 

modelarea didactică, 

dezbaterea, învăţarea 

prin descoperire, 

studiul de caz, asaltul 

de idei, exerciţiul, 

problematizarea, 

metodele învăţării 

gândirii critice şi prin 

cooperare 

 

• Principalele categorii de izvoare referitoare la istoria 

evreilor din România: epoca modernă și contemporană. 

4  

• Constituţia din 1866 şi apariţia „problemei evreieşti” în 

spaţiul românesc: analiza unui text juridic fundamental și 

implicațiile sale istorice. 

2  

• Politică și diplomație: Marile puteri şi problema 
naţionalităţilor în România (1866-1938). Reflectarea în 

presă 

2  

• Congresul de la Berlin şi modificarea articolului 7 din 

Constituţie: mărturii documentare 

2  

• Situaţia şi percepţia israeliţilor români în societatea 

românească de la turnura sec. XIX-XX (analiza 

corespondenţei lui Carol I) 

2  

• Evreii în Primul Război Mondial: memorialistică, mărturii 

documentare, presă 

2  

• Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască”. Rădăcini 

intelectuale ale atisemitismului românesc 

4  

• Politicile antisemite ale guvernului Goga şi ale dictaturii 

regale 

2  

• Guvernarea antonesciană şi legislaţia antievreiască. 

Selecţie şi analiză de documente 

4  

Bibliografie 

***, Istoria românilor, vol. VII, tom I, II; vol. VIII, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002-2003.  

“Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”, vol. I-XII 

Ancel, Jean, Preludiu la asasinat. Pogromul de la Iasi, 29 iunie 1941, Traducere de Carol Bines, Iaşi, Editura Polirom, 

2005. 

Balan, Dinu, Naţional, naţionalism, xenofobie şi antisemitism în societatea românească modernă (1831-1866), Iaşi, 

Editura Junimea, 2006.323.1:316.75(498)"1831/1866" 

Besançon, Alain, Nenorocirea secolului. Despre comunism, nazism şi unicitatea “Şoah”-ului, traducere din franceză de 

Mona Antohi, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999. 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/QRDK3YQC675RA37NAMHU89UC44BG9JD24KSSCBU4EFEBFTHR4V-22375?func=service&doc_number=000045567&line_number=0015&service_type=TAG%22);
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, Raport final, Iaşi, Editura Polirom, 2005 

Cristescu, Sorin, Carol I. Corespondenţa personală (1878-1912), prefaţă de Ion Bulei, Bucureşti, Editura Tritonic, 

200594(498)Carol I(044.2)"1878/1912" 

Heinen, Armin, Legiunea „Arhanghelul Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică: o contribuţie la problema 

fascismului internaţional, traducere: Cornelia şi Delia Eşianu, control ştiinţific: Florea Ioncioaia, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1999.329.17(498)"1918-1938"Legiunea Arhanghelului Mihail 

Hitchins, Keith, România, 1866-1947, traducere din engleză de George D. Potra şi Delia Răzdolescu, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1994.4(498)"1866/1947" 

Iancu, Carol, Evreii din România(1866-1919). De la excudere la emancipare, Bucureşti, Editura Hasefer, 

199623.15(=411.16)(498)"1866/1919" 

Iancu, Carol, Evreii din România: de la emancipare la marginalizare, 1919-1938, Bucureşti, Editura Hasefer, 2000. 

Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască 1933-1944, vol. I-IV, Bucureşti, Editura Hasefer, 

2001-2003323.12(=411.16)(498)"1933/1944" 

Livezeanu, Irina, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998. 

Neumann, Victor, Istoria evreilor din România. Studii documentare şi teoretice, Timişoara, Editura Amarcord, 1996. 

Nolte, Ernst, Războiul civil european 1917-1945: naţional-socialism şi bolşevism, cu prefaţa autorului la ediţia în limba 

română, Cuvânt-înainte: Florin Constantiniu, Traducere: Irina Cristea, Bucureşti, Editura Runa – Grupul Editorial 

Corint, 2005. 

Oişteanu, Andrei, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european, 

Bucureşti, Editura Humanitas, 2001008(=411.16)(498) 

Rotman, Liviu, Evreii din Romania in perioada comunista. 1944-1965, Iaşi, Editura Polirom, 2004. 

Schmitt, Oliver Jens, Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și căderea „Căpitanului”, traducere din germană de 

Wilhelm Tauwinkl, București, Editura Humanitas, 2017. 

Vitcu, Dumitru, Chestiunea evreiască în relaţiile româno-americane timpurii, în SAHIR, I, 1996. 

Vitcu, Dumitru, Ivănescu, Dumitru, Turliuc, Cătălin, Modernizare şi construcţie naţională în România. Rolul factorului 

alogen, 1832-1864, Iaşi, Editura Junimea, 2002.94(498) 

Volovici, Leon, Ideologia tradiţionalistă şi „problema românească”. Eseu despre formele antisemitismului intelectual 

în România anilor '30, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995.329.17(498)"19" 

Bibliografie minimală 

***, Istoria românilor, vol. VII, tom I, II; vol. VIII, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002-2003.  

Balan, Dinu, Naţional, naţionalism, xenofobie şi antisemitism în societatea românească modernă (1831-1866), Iaşi, 

Editura Junimea, 2006.323.1:316.75(498)"1831/1866" 

Iancu, Carol, Evreii din România: de la emancipare la marginalizare, 1919-1938, Bucureşti, Editura Hasefer, 2000. 

Oişteanu, Andrei, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european, 

Bucureşti, Editura Humanitas, 2001008(=411.16)(498) 

Rotman, Liviu, Evreii din Romania in perioada comunista. 1944-1965, Iaşi, Editura Polirom, 2004. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Prezentarea tematicii şi bibliografiei. Aspecte 

metodologice. 

2 metodele învăţării 

gândirii critice şi prin 

cooperare, 

comparaţia, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

exerciţiul, dezbaterea, 

învăţarea prin 

descoperire, studiul 

de caz, turul galeriei, 

asaltul de idei, eseul 

de cinci minute 

 

 

• Contribuţii privind statutul juridic al evreilor din 

România (1866-1944): inventar și catalog de acte 

normative și măsuri administrative antievreiești 

2  

• Antisemitismul Ligii Apărării Naţional-Creştine şi al 

Gărzii de Fier. Presa de extremă dreapta (studiu de caz) 

4  

• Situaţia tragică a evreilor în perioada 1938-1944: de la 

discriminare la distrugere: lecție la muzeu.  Alcătuirea 

unei expoziţii, cu titlul: „Preludiu la asasinat”: 

pogromul de la Iaşi, în colaborare cu Muzeul Bucovinei 

din Suceava.  

2  

• Deportarea evreilor din Bucovina, Basarabia şi Herţa în 

Transnistria: prezentare de filme documentare 

2  

• Odiseea evreilor români în perioada postbelică: mărturii 

orale 

2  

Bibliografie 

***, Evreii din România între anii 1940-1944, vol. I-IV, Editura Hasefer, 1993-1998. 

Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească, adunate de D. C. Sturdza-Scheianu, I, 2, Bucureşti, 1907.  

Ancel, Jean (ed.), Documents concerning the Fate of Romanian Jewry during the Holocaust, 12 vol., Jerusalem, Beate 

Klarsfeld Foundation, 1986. 

Ancel, Jean and Eskenasy, Victor, Bibliography of the Jews in Romania, The Goldstein-Goren Centre for the History of 

the Jews in Romania, Diaspora Research Institute, Tel Aviv University, 1991. 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/AMUMA9LPB9KFS5L8C5NMNUVIHIASQL9IK8971T7V8B1QRSQGKU-22999?func=service&doc_number=000045971&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6HMQ8MPHUMQ4J6G219HLDR4L83S8V2TERQ4UPQ5X9LRMTUKAG6-23193?func=service&doc_number=000029741&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/9S3FGL2U6V3RLLSJHN2DQDIGTX4T45SEYNTKYM4ALD13HJIR85-23525?func=service&doc_number=000087071&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/DS3QGJDY7DRP6DSMSKIH31Y2C58MHX3RFCH2L1FLKNB71PV9XP-23859?func=service&doc_number=000109622&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/UYTB4VU2LAY3N41QLLEXRQN8LU6K7IIGG3MK6UYQP837VHJMX3-24196?func=service&doc_number=000110512&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/5K186J8UP1U23STL3LUG8UTH1N3GQ4U458261XUJ3JY1KKES3A-24758?func=service&doc_number=000088060&line_number=0017&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/5K186J8UP1U23STL3LUG8UTH1N3GQ4U458261XUJ3JY1KKES3A-25153?func=service&doc_number=000024162&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/5K186J8UP1U23STL3LUG8UTH1N3GQ4U458261XUJ3JY1KKES3A-25610?func=service&doc_number=000001017&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/QRDK3YQC675RA37NAMHU89UC44BG9JD24KSSCBU4EFEBFTHR4V-22375?func=service&doc_number=000045567&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/5K186J8UP1U23STL3LUG8UTH1N3GQ4U458261XUJ3JY1KKES3A-24758?func=service&doc_number=000088060&line_number=0017&service_type=TAG%22);
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

Arhivele Naţionale ale României, Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu,vol. I-

VII, 1997-2003.342.51(498)"1941/1944" 

Arhivele Statului din România, România. Viaţa politică în documente 1945, coordonator: Ioan Scurtu, Bucureşti, f. ed., 

1994 

Berindei, Dan (responsabil), Oprescu, Eleonora, Stan, Valeriu, Documente privind domnia lui Alexandru Ioan Cuza, I 

(1859-1861), Bucureşti, Editura Academiei, 1989.94(498.1/3)"1859/1861"(093) 

Bujoreanu, Ioan M., Collecţiune de legiuirile României vechi şi nuoi, Bucureşti, 1873.  

Callimachi, Scarlat şi Cris-Cristian, S., Călători şi scriitori străini despre evreii din Principatele româneşti, Iaşi, 1935. 

Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, Raport final, Iaşi, Editura Polirom, 2005 

Cristescu, Sorin, Carol I. Corespondenţa personală (1878-1912), prefaţă de Ion Bulei, Bucureşti, Editura Tritonic, 

200594(498)Carol I(044.2)"1878/1912" 

Evreii din România în războiul de reîntregire a ţării 1916-1919, vol. Alcătuit de Dumitru Hîncu, Bucureşti, Editura 

Hasefer, 1996. 

Filipovici, Anca, Gidó Attila (editori), Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare, Cluj-

Napoca, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, 2018. 

Hartman, Z., Antisemitism in Romania – The Image of the Jew in the Romanian Society. Bibliography, Tel Aviv, 1993 

Honciuc-Beldiman, Dana, Statul naţional legionar. Septembrie 1940 – ianuarie 1941. Cadrul legislativ, Bucureşti, 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005. 

Iancu, Carol,  Shoah în România : documente diplomatice franceze inedite. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940 

- 1944), traducere de Cosmina Ghebaur, Iaşi, Editura Polirom, 2001 

Iancu, Carol, Bleichroeder şi Crémieux. Lupta pentru emanciparea evreilor din România la Congresul de la Berlin. 

Corespondenţă inedită (1878-1880), traducere de Oana Cătălina Popescu, Bucureşti, Editura Hasefer, 2006 

Iancu, Carol, Lupta internațională pentru emanciparea evreilor din România. Documente și mărturii, vol. I (1913-

1919), Traducere de Țicu Goldstein, București, Editura Hasefer, 2004. 

Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, vol. I (1986), II/1 (1989), II/2 (1990), III/1, III/2 (1999), editate de 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Bucureşti. 

Jean Ancel, Transnistria, 3 vol., Bucureşti, Editura Atlas, 1998 

Manualul administrativ al Principatului Modovei, vol. I, Iaşi, 1855. 

Mărturii. “Chestiunea evreiască”, antologie de D. Hîncu, Bucureşti, Editura Hasefer, 1996. 

Nastasă, Lucian (editor), Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare, Cluj-Napoca, 

EdituraInstitutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Editura Kriterion, 2011. 

Platon, Gh., Pentru o metodologie a analizei “problemei evreieşti” în secolul al XIX-lea, în SAHIR, II, 1997, pp. 28-47 

Rotman, Liviu, Evreii din Romania in perioada comunista. 1944-1965, Iaşi, Editura Polirom, 2004. 

Stern, Adolphe (Dr.), Din viața unui evreu român. 3 vol. Ediție îngrijită, adnotată și postfață de Țicu Goldstein, Editura 

Hasefer, București, 200123.12(=411.16)(498)(093.3) 

Trașcă, Ottmar, Deletant, Denis, Al Treilea Reich și Holocaustul din România 1940-1944. Documente din arhivele 

germane, București, Editura Institutului pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, 2007. 

Ursuțiu, Claudia, Senatori și deputați evrei în Parlamentul României (1919-1931). Între reușită și eșec, Cluj-Napoca, 

Editura Fundației pentru Studii Europene, 2006. 

Bibliografie minimală 

***, Istoria românilor, vol. VII, tom I, II; vol. VIII, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002-2003.  

Balan, Dinu, Naţional, naţionalism, xenofobie şi antisemitism în societatea românească modernă (1831-1866), Iaşi, 

Editura Junimea, 2006.323.1:316.75(498)"1831/1866" 

Iancu, Carol, Evreii din România: de la emancipare la marginalizare, 1919-1938, Bucureşti, Editura Hasefer, 2000. 

Oişteanu, Andrei, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european, 

Bucureşti, Editura Humanitas, 2001008(=411.16)(498) 

Rotman, Liviu, Evreii din Romania in perioada comunista. 1944-1965, Iaşi, Editura Polirom, 2004. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Programul este autorizat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar disciplina asigură competenţele şi 

aptitudinile care răspund nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şi competenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Cunoaşterea şi prezentarea principalelor 

momente ale istoriei evreilor, de la crearea 

statului român modern până în perioada 

Evaluare orală: bilet cu un 

număr de 2 subiecte 

50% 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/FSDGVS1P7QGJTNEYU5ARJ21KNIE9ACQ1IXY6PCVH7BSD5G533R-25879?func=service&doc_number=000034949&line_number=0028&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/XQ3DAMV2EFNXPQIAKFFHYBUH3HI52IUY2B8A943VGTRYNQA2ML-27083?func=service&doc_number=000044191&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/AMUMA9LPB9KFS5L8C5NMNUVIHIASQL9IK8971T7V8B1QRSQGKU-22999?func=service&doc_number=000045971&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/DSF7L8TYAVDFJM6FCJDEY1YHEXPGKTJMLP8RIFGAEAGV8XKQDL-27768?func=service&doc_number=000045626&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/QRDK3YQC675RA37NAMHU89UC44BG9JD24KSSCBU4EFEBFTHR4V-22375?func=service&doc_number=000045567&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/5K186J8UP1U23STL3LUG8UTH1N3GQ4U458261XUJ3JY1KKES3A-24758?func=service&doc_number=000088060&line_number=0017&service_type=TAG%22);
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Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

comunistă, în contextul istoric în care s-au 

produs şi reliefarea interferenţelor cu  istoria 

naţională; 

Parcurgerea bibliografiei indicate. 

Seminar 

Aplicarea metodelor criticii interne şi externe la 

studiul izvoarelor istorice edite (texte, mărturii 

orale etc.) în vederea (re)stabilirii cât mai 

precise a faptelor istorice; 

Realizarea unei cercetări originale de 

dimensiuni medii pe o temă bine delimitată, 

aducând cel puţin un element nou de cunoaştere 

la nivelul stabilirii faptelor istorice sau la cel al 

interpretării acestor fapte 

Prezenţă; 

Referat ştiinţific pe o temă 

dată; 

Analiza unui document din 

culegerile şi antologiile 

recomandate la seminarii. 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• Să parcurgă biliografia indicată și să cunoască principalele momente din istoria comunităţilor evreieşti din 

România în epoca modernă şi contemporană; 

• Să realizeze o cercetare originală de dimensiuni medii pe o temă bine delimitată (indicată de profesor); 

• Să fie capabil să aplice metodele de critică istorică pentru analiza internă și externă a unui document privitor la 

istoria evreilor din România (la prima vedere). 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  
 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Partidele politice în Romania modernă şi contemporană. Doctrine, programe, 

strategii electorale 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Gafița Vlad 

Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Gafița Vlad 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 130 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 175 

Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului •  

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

-Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clișeelor față de alte persoane, grupuri, 

colectivități sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii convergenţelor şi 

divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul istoriei; 

-Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şinuanţat în domeniul istoriei 

naţionale şi universale, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor de lucru însușite pe 

parcursul semestrului. 

Competenţe -Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţăşi eficacitate, a sarciniloR 
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transversale profesionale; 

-Respectarea principiilor eticii activităţiiştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi 

respingerea plagiatului; 

-Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Ne propunem să oferim studenţilor câteva noţiuni fundamentale necesare 

înţelegerii fenomenului partizan din spațiul românesc, posibilitatea de a 

înţelege ceea ce reprezintă partidele politice, în cadrul etapelor 

democratice de dezvoltare a României, dar şi a celor nedemoctratice, 

rolul şi funcţiile lor. 

• Dorim, de asemenea, să prezentăm principalele elemente legate de 

evoluţia sistemului de partide în România, înainte de instaurarea 

regimului totalitar, în timpul lui, cât şi după căderea acestuia în 1989. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Partidul Național Liberal 

Formarea sistemului de partide politice în România în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea  

Apariţia și evoluția Partidului Naţional Liberal  

2 prelegerea, 

conversatia, învăţărea 

frontală 

 

Liberalismul în România  

– “Prin noi înşine” – semnificaţii, aplicare politică 

– Guvernări 

– Program 

– Ideologie  

 

2 analiza, sinteza, 

problematizarea 

 

Partidul Conservator 

Crearea Partidului Conservator (1881). Gruparea 

conservatoare Junimea şi “Teoria formelor fără fond”. 

Scindarea conservatorilor în progresişti şi democraţi 

2 prelegerea, 

conversaţia 

 

Conservatorismul românesc . Ideologie.Program politic 

“Junimismul”. Guvernări 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Sistemul de partide în România interbelică  

Dispariţia partidelor conservatoare în câţiva ani după Marea 

Unire  

Dominaţia PNL şi « marea guvernare liberală » (1922-1926) 

Partidele româneşti din Transilvania, Bucovina şi Basarabia  

2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

 

Partidul Naţional Ţărănesc în România interbelică  

Unificarea Partidului Naţional Român cu Partidul Ţărănesc 

din Vechiul Regat. Ideologie.Program,Guvernări 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Partidele extremei drepte în România interbelică  

A.C. Cuza şi Liga Apărării Naţionale Creştine 

Mişcarea legionară - ideologie, program 

Guvernarea antonesciano-legionară (Septembrie 1940-

ianuarie 1941) 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Apariţia şi evoluţia partidelor muncitoreşti în România  

Partidul Social Democrat 

Partidul Socialist 

Partidul Comunist din România 

Partidul-stat în perioada totalitarismului comunist  

Ideologie. Program 

Politica internă a României comuniste 

Politca externă a României comuniste 

“Neostalinismul” lui Nicolae Ceauşescu  

2 analiza, sinteza, 

problematizarea 

 

Reinstaurarea pluripartidismului după căderea 

comunismului în România  

Evenimentele revoluţionare din 1989 

Apariţia FSN şi revenirea partidelor istorice (PNL, PNŢ, 

PSD) pe scena politică 

Perioada de tranziţie către un regim democratic 

2 analiza, sinteza, 

problematizarea 
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constituţional.  

Partidele de stânga în România post-comunistă (2 ore) 

Evoluţia de la FSN-PDSR la PSD 

Evoluţia de la PD LA PDL 

2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

 

Partidele de centru dreapta în România post comunistă  

PNL.  

PNŢCD 

2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

 

Partidele extremiste în România post-comunistă  

Cazul PRM 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Partidele româneşti în perioada post comunistă şi 

familiile politice europene  

PSD şi Internaţionala Socialistă 

Trecerea PDL la Grupul Popular 

PNL şi grupul liberal 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Alegerile 

România modernă și votul cenzitar 

România interbelică și votul Universal 

Simulacrul electoral comunist 

Alegerile în perioada postcomunistă 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

    

Bibliografie 

• - Bădescu, Ilie, Idei politice româneşti. Doctrine şi teorii, Bucureşti, 2004. 

• - Diamandi, Stere, Galeria oamenilor politici, Bucureşti, 1991. 

• - Hurezeanu, D., Sbârnă, Gh., Partide şi curente politice în România 1821-1918. Programe şi 

• orientări doctrinare, Bucureşti, 2000. 

• - Istoria românilor, vol. VII, 2, Bucureşti, 2003. 

• - Ibidem, vol. VIII, partea a III-a, Bucureşti, 2003. 

• - Mamina, I., Scurtu Ioan, Guverne şi guvernanţi 1916-1938, Bucureşti, 1996. 

• - Murgescu, Costin, Mersul ideilor economice la români, Bucureşti, 1987, 1990. 

• - Scurtu, Ioan, Culegere de documente şi materiale 1918-1922, Bucureşti, 1973. 

• - Idem, Culegere de documente şi materiale 1938-1940, Bucureşti, s.a. 

• - Scurtu, Ioan, Bulei, I., Guverne şi guvernanţi 1866-1916, Bucureşti, 1994. 

• - Sbârnă, Gheorghe, Partide politice în România 1918-1940. Programe şi orientări doctrinare, 

• Bucureşti, 2002. 

• Bulei, Ion, Conservatori şi conservatorism în România, Bucureşti, 2000. 

• - Idem, Conservatorism, în “Analele Universităţii Bucureşti”, 1998. 

• - Idem, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, Bucureşti, 1987. 

• - Carp, P.P. Discursuri parlamentare, Bucureşti, 2000. 

• - Duţu, Alexandru, Conservatorism, modernizare şi tradiţie, în “Polis”, nr. 2, 1998. 

• - Idem, Tradiţia în gândirea politică românească, în Idem, nr. 3-4, 1996... 

• - Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1998. 

• - Maiorescu, Titu, Discursuri parlamentare, Bucureşti, 2000. 

• - Ornea, Zigu, Junimea şi junimismul, Bucureşti, 1998. 

• - Idem, Viaţa lui Titu Maiorescu, vol. I-II, Bucureşti, 1985,1987. 

• - Preda, Cristian, Modernitatea politică şi românismul, Bucureşti, 1998. 

• - Rădulescu Motru, Constantin, Scrieri politice, Bucureşti, 1998. 

• - Stan, Apostol, Grupări şi curente politice în România între unire şi independenţă, Bucureşti, 

• 1979. 

• - Zub, Alexandru, De la şcoala critică la criticism, Bucureşti, 1985. 

• Arimia, V., ş.a., Istoria P. N. Ţ. Documente 1926-1947, Bucureşti, 1994. 

• - Niculae, V., ş. a., Doctrina ţărănistă în România. Antologie de texte, Bucureşti, 1994. 

• - Ornea, Zigu, Ţărănismul. Studiu sociologic, Bucureşti, 1969. 

• - Scurtu, Ioan, Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc 

• (1918-1926), Bucureşti, 1975. 

• - Idem, Iuliu Maniu: activitatea politică, Bucureşti, 1995. 

• - Stan, Apostol, Ion Mihalache. Destinul unei vieţi, Bucureşti, 1999. 

• - Idem, Iuliu Maniu. Naţionalism şi democraţie. Biografia unui mare român, Bucureşti, 1997. 

• - Şeicaru, Pamfil, Istoria partidelor naţional, ţărănist şi naţional-ţărănist, Bucureşti, 2000. 

• Bălănescu, Stelian, Inconsistenţa miturilor. Cazul Mişcării Legionare, Iaşi, 1995. 

• - Buzatu, Gh., Ciucanu, Corneliu, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, 1996. 
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• - Cioran, Emil, Schimbarea la faţă a României, Bucureşti, 1990. 

• - Idem, Pe culmile disperării, Bucureşti, 1990. 

• - Eliade, Mircea, Profetism românesc, vol. I, II, Bucureşti, 1990. 

• - Idem, Memorii 1907-1960, Bucureşti, 1997. 

• - Heinen, Armin, Legiunea „Arhanghelului Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică. O 

• contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, 1999. 

• - Mutti, Claudio, Penelele Arhanghelului. Intelectuali români şi Garda de Fier (Nae Ionescu, 

• Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Vasile Lovinescu), Bucureşti, 1997. 

• - Nagy-Talavera, Nicolas M., O istorie a fascismului în Ungaria şi România, Bucureşti, 1996. 

• - Pop, Grigore Traian, Mişcarea Legionară. Idealul izbăvirii şi realitatea dezastrului, Bucureşti, 

• 1999. 

• - Ornea, Zigu, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Bucureşti, 1996. 

• - Idem, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Bucureşti, 1980. 

• - Sandache, Constantin, Doctrina naţional-creştină în România, Bucureşti, 1997. 

• - Scurtu, Ioan, Totalitarismul de dreapta în România: origini, manifestări evoluţie 1919-1927, 

• Bucureşti, 1996. 

• - Idem, Totalitarismul de dreapta în România: ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, 

• Bucureşti, 2003. 

• - Veiga, Francesco, Istoria Gărzii de Fier 1919-1941. Mistica ultranaţionalismului, Bucureşti, 

• 1995. 

• - Volovici, Leon, Ideologia naţionalistă şi problema evreiască. Eseu despre formele 

• antisemitismului intelectual în România anilor ‘30, Bucureşti, 1995. 

• - Capreanu, Ioan, Eseul unei restituiri. Constantin Stere, Iaşi, 1988. 

• - Ornea, Zigu Poporanismul, Bucureşti, 1982. 

• - Idem, Viaţa lui C. Stere, Bucureşti, 1989. 

• - Pătrăşcanu, Lucreţiu, Sub trei dictaturi, Bucureşti, 1970. 

• - Petrescu, Constantin-Titel, Socialismul în România: 1835-6 septembrie 1940, Bucureşti, 2003. 

• - Stere, C., Documentări şi lămuriri politice. Preludii: Partidul Naţional Ţărănesc şi „cazul 

• Stere”, Iaşi, 1997. 

• - Idem, Scrieri, Bucureşti, 1979. 

• - Idem, Social-democratism sau poporanism?, Galaţi, 1996. 

• - Zilber, Herbert, (Belu), Actor în procesul Pătrăşcanu. Prima versiune a memoriilor lui Belu 

• Zilber, Bucureşti, 1996. 

Scurtu Ioan, , București, 2003. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Comparație între conservatorismul  european și 

conservatorismul românesc 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

• Rolul Brătienilor în creare și dezvoltarea PNL 2 prezentare power 

point 

 

• Iuliu Maniu – Ion Mihalache și național țărănismul 2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

 

• Mișcarea legionară ca religie politică 2 prelegerea, 

conversatia, învăţărea 

frontală 

 

• Comunismul „național” al lui Nicolae Ceaușescu 2 analiza, sinteză, 

comparaţie, 

abstractizare 

 

• Președinții României postdecembriste 2 prezentare power 

point 

 

• Plusuri și minusuri ale sitemului democratic actual din 

România 

2 prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică 

 

Bibliografie 

• Brătianu, Ion I.C., Discursurile lui Ion I.C. Brătianu, publicate de Gh. Fotino, vol. I-IV, Ed. 

• Cartea Românească, Bucureşti, 1933-1940. 

• - Brătianu, Vintilă, Scrieri şi cuvântări, vol. I-III, Bucureşti, 1937, 1938, 1940. 

• - Cliveti, Gh., Liberalismul: eseu istoriografic, 1997. 

• - Doctrinele partidelor politice, ed. îngrijită de Dan Petre, Bucureşti, s.a. 

• - Duca, I.G, Portrete şi amintiri, Bucureşti, 1990. 
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• - Goia, V., I.C.Brătianu şi liberalismul românesc, Cluj-Napoca, s.a. 

• - Iliescu, Adrian Paul, Liberalismul între succese şi iluzii, Bucureşti, 1998. 

• - Iordache, Anastasie, Ion I. C. Brătianu, Bucureşti, 1994. 

• - Iosa, Mircea, Stan, Apostol, Liberalismul politic în România. De la origini până la 1918, 

• Bucureşti, 1996. 

• - Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei române moderne, Bucureşti, 1998. 

• Buzatu, Gh., Ciucanu, Corneliu, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, 1996. 

• - Heinen, Armin, Legiunea „Arhanghelului Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică. O 

• contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, 1999. 

• - Iorga, Nicolae, Discursuri parlamentare 1907-1917, Bucureşti, 1981. 

• - Idem, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, Bucureşti, 1976. 

• - Idem, România contemporană de la 1904 la 1930. Supt trei regi. Istorie a unei lupte pentru 

• ideal moral şi naţional, Bucureşti, 1999. 

• - Nagy-Talavera, Nicolas M., Nicolae Iorga. O biografie, Iaşi, 1999. 

• - Râpeanu, Valeriu, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Nae Ionescu, Bucureşti, 1993. 

• - Ţurlea, Petre, Nicolae Iorga în viaţa politică a României, Bucureşti, 1991. 

• - Zelea Codreanu, Corneliu, Doctrina Mişcării Legionare, Bucureşti, 2003. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina asigură extinderea competenţelor şi aptitudinilor viitorilor absolvenți în direcții care răspund nevoilor 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şicompetenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

• Parcurgerea și cunoaşterea bibliografiei 

minimale; 

• mod personal de abordare şi 

interpretare; 

• însuşirea principalelor noţiuni, idei, 

teorii despre partidele politice. 

examen 50% 

Seminar 

• realizarea  unui proiect și analiza a 

minimum două documente sau texte 

istorice 

Prezentarea proiectului;  

Analiza și interpretarea 

documentelor, dovedind 

abilităţi, cunoştinţe certe şi 

profund argumentate; 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• prezența la seminarii; 

• realizarea proiectului; 

• însuşirea, pe baza suportului de curs, a principalelor noţiuni, idei, teorii despre partidele politice. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 



FIŞA DISCIPLINEI  

(Masterat) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și geografie 

Departamentul Științe umane și social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanențe, interferențe și schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Metode și tehnici de cercetare socială 

Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Dan Ioan Dascălu 

Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Dan Ioan Dascălu 

Anul de studiu II Semestrul 3 Tipul de evaluare examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 30 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 31 

II d) Tutoriat  

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 94 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Tablă, videoproiector, notebook 

Desfăşurareaplicaţii Seminar • Tablă, videoproiector, notebook 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

3. Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, 

grupuri, colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii 

naționale și culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate, a 

înţelegerii convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate 

de-a lungul istoriei; 

5.  Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 



interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, 

procese, proiecte etc. asociate domeniului; 

6. Abilitatea de a utiliza instrumente din domeniul ştiinţelor sociale (de exemplu, sociologie). 

Competenţe 

transversale 

2. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a 

sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă 

a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 

3. Utilizarea tehnologiilor informatice în profesie, inclusiv în cercetarea științifică; 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Ne propunem să îi familiarizăm pe studenţi cu metodologia cercetării 

concrete în ştiinţele sociale. Cursul va cuprinde câteva elemente generale 

de epistemologie a ştiinţelor sociale şi o prezentare a câtorva dintre 

metodele, tehnicile şi instrumentele de cercetare care sunt utilizate în 

aceste științe. Seminariile vor avea un caracter aplicativ, în aşa fel încât, la 

sfârşitul cursului, studenţii să poată utiliza, chiar dacă la un nivel 

elementar, aceste instrumente de cercetare. 

• Capacitatea de a construi instrumente simple de cercetare (chestionare, 

protocoale de observare, scale). 

• Capacitatea de a citi şi de a interpreta rezultatele cercetării empirice a 

realităţii sociale. 

Obiective specifice • Descrierea unor procese politice, studiate la curs și aprofundate la 

seminar 

• Capacitatea de a transpune în practică informațiile dobândite 

• Capacitatea de a concepe proiecte și a le derula 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Demersul cercetării empirice în științele sociale. Faze 

și etape 

2 Expunerea, 

explicația, 

demonstrația, 

conversația euristică 

 

• Observația ca metodă de cercetare. 2 Expunerea, 

explicația, 

demonstrația, 

conversația euristică 

Expunerea, 

explicația, 

demonstrația, 

conversația euristică 

 

• Metoda analizei documentelor sociale .  Analiza de 

conținut. 

2 Expunerea, 

explicația, 

demonstrația, 

conversația euristică 

 

• Specificul anchetei ca metodă de cercetare. 2 Expunerea, 

explicația, 

demonstrația, 

conversația euristică 

 

• Experimentul în științele sociale. 2 Expunerea, 

explicația, 

demonstrația, 

conversația euristică 

 

• Studiul de caz. 2 Expunerea, 

explicația, 

demonstrația, 

conversația euristică 

 

• Etica cercetării în științele sociale 2 Expunerea, 

explicația,  

demonstrația, 

 



conversația euristică 

Bibliografie 

• Agabrian, Mircea, (2006), Analiza de conținut, Iași, Polirom 004.8 

• Babbie, Earl, [2007](2010), Practica cercetării sociale, Iași, Polirom 303 

• Chelcea, Septimiu, (2001), Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, București, Ed. 

Economică 

• Chelcea, Septimiu, (2004), Inițiere în cercetarea sociologică, București, Ed. comunicare.ro303(075.8) 

• Iluț, Petru, (1997), Abordarea calitativă a socioumanului, Iași, Polirom 

• Moscovici, Serge, Buschini, Fabrice, (2007), Metodologia științelor socioumane, Iași, Polirom 3 

• Peretz, Henri, (2002), Metodele în sociologie. Observația, Iași, Institutul European 316:303.63 

• Rotariu, Traian, Iluț, Petre, (1997), Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică, Iași, Polirom 

303.425 

• Singly, François de, Blanchet, Alain, Gotman, Anne, Kaufmann, Jean-Claude, (1998), Ancheta și metodele ei: 

chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Iași, Polirom 

• Tutty, Leslie M., Rothery, Michael A., Grinnell, RichardM., jr.(2005), Cercetarea calitativă în asistența 

socială. Faze, etape, sarcini, Iași, Polirom 303.1.022 

• Vlăsceanu, Lazăr, (2013), Introducere în metodologia cercetării sociologice, Iași, Polirom 001.891:316 

• Yin, Robert K., (2005), Studiul de caz. Designul, colectarea și analiza datelor, Iași, Polirom 

Bibliografie minimală 

• Babbie, Earl, [2007](2010), Practica cercetării sociale, Iași, Polirom 303 

• Chelcea, Septimiu, (2001), Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, București, Ed. 

Economică 

• Chelcea, Septimiu, (2004), Inițiere în cercetarea sociologică, București, Ed. comunicare.ro303(075.8) 

• Moscovici, Serge, Buschini, Fabrice, (2007), Metodologia științelor socioumane, Iași, Polirom 3 

 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Virtuți și limite ale cunoașterii comune. 2 Descrierea, 

explicația, 

exemplificarea, 

conversația 

euristică, exercițiul. 

 

• Explicație și comprehensiune 2 Descrierea, 

explicația, 

exemplificarea, 

conversația 

euristică, exercițiul. 

 

• Instrumente de cercetare în contextul observației. 2 Descrierea, 

explicația, 

exemplificarea, 

conversația 

euristică, exercițiul. 

 

• Clasificarea documentelor sociale 2 Descrierea, 

explicația, 

exemplificarea, 

conversația 

euristică, exercițiul. 

 

• Analiza de conținut 2 Descrierea, 
explicația, 

exemplificarea, 

conversația 

euristică, exercițiul. 

 

• Chestionarul ca instrument de cercetare 2 Descrierea, 

explicația, 

exemplificarea, 

conversația 

euristică, exercițiul. 

 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/ICF7FGJYP6P1MXP92FK26VFD3LYK93GIM6A5IS16KFMQFM9KHL-48196?func=service&doc_number=000034628&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/D77J2B2V691SCHE5DCQYCMN9955CQBRFJY3P7YMCXS7K9BF2ER-48352?func=service&doc_number=000086456&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/N17758MHX9MIDSDJLA5GG5A529EM8L5U3MMXJYIEX9ESGV2VES-48865?func=service&doc_number=000033706&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/Y1CT6C4T9FN66LNKS5CQMB3HAJKA1L68GPF593Y923LJVCMMIY-49194?func=service&doc_number=000046301&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/MN53LMVA46XLEHU9EP6VLUMUXV6SX9SRT8RQD5X5PKGPLIKR8M-49341?func=service&doc_number=000046108&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/CCD44BQ46D19GUBVADCEY9362UKNFTVMHBBF7XHVBJG1Y5R5HL-49538?func=service&doc_number=000006373&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/4G1P1KE4FTTAFDCI8JC48AV414FNLVYPGCGA7SP9NV1FL7BYRE-49779?func=service&doc_number=000031755&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/185U5DK56K7NUX4KYPNDXYGR7VN1GSAI2LKLMPS3T3C2MQ6G9L-49985?func=service&doc_number=000086528&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/D77J2B2V691SCHE5DCQYCMN9955CQBRFJY3P7YMCXS7K9BF2ER-48352?func=service&doc_number=000086456&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/N17758MHX9MIDSDJLA5GG5A529EM8L5U3MMXJYIEX9ESGV2VES-48865?func=service&doc_number=000033706&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/Y1CT6C4T9FN66LNKS5CQMB3HAJKA1L68GPF593Y923LJVCMMIY-49194?func=service&doc_number=000046301&line_number=0011&service_type=TAG%22);


• Coduri deontologice în științele sociale. 2 Descrierea, 

explicația, 

exemplificarea, 

conversația 

euristică, exercițiul. 

 

Bibliografie 

• Agabrian, Mircea, (2006), Analiza de conținut, Iași, Polirom 004.8 

• Babbie, Earl, [2007](2010), Practica cercetării sociale, Iași, Polirom 303 

• Chelcea, Septimiu, (2001), Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, București, Ed. 

Economică 

• Chelcea, Septimiu, (2004), Inițiere în cercetarea sociologică, București, Ed. comunicare.ro303(075.8) 

• Iluț, Petru, (1997), Abordarea calitativă a socioumanului, Iași, Polirom 

• Moscovici, Serge, Buschini, Fabrice, (2007), Metodologia științelor socioumane, Iași, Polirom 3 

• Peretz, Henri, (2002), Metodele în sociologie. Observația, Iași, Institutul European 316:303.63 

• Rotariu, Traian, Iluț, Petre, (1997), Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică, Iași, Polirom 

303.425 

• Singly, François de, Blanchet, Alain, Gotman, Anne, Kaufmann, Jean-Claude, (1998), Ancheta și metodele ei: 

chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Iași, Polirom 

• Tutty, Leslie M., Rothery, Michael A., Grinnell, RichardM., jr.(2005), Cercetarea calitativă în asistența 

socială. Faze, etape, sarcini, Iași, Polirom 303.1.022 

• Vlăsceanu, Lazăr, (2013), Introducere în metodologia cercetării sociologice, Iași, Polirom 001.891:316 

• Yin, Robert K., (2005), Studiul de caz. Designul, colectarea și analiza datelor, Iași, Polirom 

Bibliografie minimală 

• Babbie, Earl, [2007](2010), Practica cercetării sociale, Iași, Polirom 303 

• Chelcea, Septimiu, (2001), Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, București, Ed. 

Economică 

• Chelcea, Septimiu, (2004), Inițiere în cercetarea sociologică, București, Ed. comunicare.ro303(075.8) 

• Moscovici, Serge, Buschini, Fabrice, (2007), Metodologia științelor socioumane, Iași, Polirom 3 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Programul este autorizat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar disciplina asigură competenţele şi 

aptitudinile care răspund nevoilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor publici şi privaţi din domeniu.  

• Aptitudinile şi competenţele pe care conţinutul disciplinei le asigură cursanţilor se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupaţiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- Parcurgerea bibliografiei indicate.  

-definirea corectă a conceptelor de metodă, 

tehnică, instrument de cercetare; 

-capacitatea de a relaționa cunoștințele de 

specialitate cu situații reale. 

Examen oral, bilet cu 2 

subiecte 

50% 

Seminar 

Originalitatea și relevanța proiectului; 

Fundamentarea (explicarea/ motivarea) 

importanței / necesității proiectului. 

Prezenţă; 

Elaborarea unei cercetări 

sociologice, folosind 

principiile și metodele 

științifice; 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea bibliografiei;  

- Cunoașterea metodelor și tehnicilor de cercetare socială; 
- Elaborarea unei cercetări sociologice, folosind principiile și metodele științifice. 
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Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  
 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 



FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe Umaniste şi Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Practică de specialitate şi documentare I 

Titularul activităţilor practice Conf.univ dr. Radu Florian Bruja 

Titularul activităţilor practice Conf. univ dr. Radu Florian Bruja 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 3 Tipul de evaluare Colocviu  

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 0 Seminar 0 Laborator 0 Proiect 2 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 0 Seminar 0 Laborator 0 Proiect 28 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

II.c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 44 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 94 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului 
 

Desfăşurare 

aplicaţii 

 
Practica de specialitate se efectuează pe baza convenției-cadru privind efectuarea 

stagiului de practică încheiată între Universitate și partenerii unde are loc stagiul 

de practică 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şi nuanţat în domeniul istoriei 

naţionale şi universale, pe baza textelor, a conceptelor, a metodelor şi a tehnicilor de lucru 

deprinse după parcurgerea programului masteral; 

Competenţe 

transversale 

• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a 

sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă 

a regulilor de citare şi respingerea plagiatului; 

 

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

Obiectivul general al 

disciplinei 

Practica reprezintă o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul de 

învăţământ, cu respectarea reglementărilor în vigoare, a cărei desfăşurare se realizează în 

baza Acordurilor de practică încheiate cu Serviciul Județean Suceava al Arhivelor 

Naţionale, cu Muzeul Național al Bucovinei, cu Direcția Județeană pentru Cultură 

Suceava.  

Familiarizarea studentului cu institutia/unde se efectuează practica ; 

Utilizarea instrumentelor metodologice studiate la disciplinele de specialitate 

Practica de  specialitate constă în dezvoltare acompetențelor profesionale și transversale 

ale studenților necesare integrării cu success în profesiile de specialitate și absorbției 

absolvenților pe piața muncii. De asemenea, prin parcurgerea stagiilor de practică, 

studenții au posibilitatea de a se documenta în vederea elaborării lucrării de disertaţie 

1.Cunoaştere şi înţelegere: 

• capacitatea de a culege, verifica, analiza, sintetiza şi interpreta informaţii şi date din 

mediul intern şi extern al instituţiilor menţionate;  

2. Explicare şi interpretare: 

•capacitatea de a studia literatura de specialitate în domeniu şi de a formula puncte de vedere 

proprii. 

•formarea deprinderilor necesareşi a capacităţii de implementare a cunoştinţelor dobândite, 

în activitatea practică a instituţiilor menţionate 

3. Instrumental –aplicative: 

•utilizarea eficientă a metodelor şi instrumentelor de analiză specific domeniului; 

• Conceperea şi prezentarea unui proiect/referat/lucrare ştiinţifică în cadrul căruia să 

desprindă particularităţile multiculturale şi a valorilor pluraliste ale unei anumite regiuni. 

4. Atitudinale: 

•Dezvoltarea capacităţii de a face generalizări care pot decurge logic din cunoștințele 

teoretice asimilate în anii de studiu; 

• Dezvoltarea de planuri, proiecte, iniţiative menite să exploateze benefic pentru mediu 

cultural şi societate potenţialul multicultural. 

Obiective specifice 
- Capacitatea de a transpune în practică informațiile dobândite 

- Capacitatea de a concepe proiecte și a le derula 

 

8. Conţinuturi 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Observaţii 

Practica de specialitate se va desfășura Serviciul Județean Suceava al 

Arhivelor Naţionale, la Muzeul Național al Bucovinei, la Direcția 

Județeană pentru Cultură Suceava, la Biblioteca USV 

28  

Bibliografie 

1. MădălinaTomescu, Daniela Stănculescu, Caiet – îndrumar 

pentru studenții care efectuează practica de specialitate în 

instituții publice sau organizații neguvernamentale, Ed. Pro 

Universitaria, București, 2018 

2. Tudor Mateescu, Publicaţiile Arhivelor Statului (1860-1977), 

 
 



Bucureşti, 1978, 930.25(498)(016) 

3. Bibliografia Istorică a României, vol. I-XIII, ClujNapoca, 

1970-2012 (A101) IV 417 

4. Adriana Dumitran, Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale 

A României. Arhiva Istorică, Bucureşti, 2010(A-(Aula) P III 

155 

5. Constantin Hamagiu, Cod civil adnotat, Bucureşti, 

1999.347(498)(094.4) 

6. DorinDobrincu (editor), Ghidul Arhivelor Naţionale ale 

României, Bucureşti, 2009 930.25(498)(036) 

7. Topolski Jerzy, Metodologia Istoriei, EȘE, București, 

1987;930.2 

Bibliografie minimală   

 MădălinaTomescu, Daniela Stănculescu, Caiet – îndrumar pentru 

studenții care efectuează practica de specialitate în instituții publice sau 

organizații neguvernamentale, Ed. Pro Universitaria, București, 2018 

  

 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre 

universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul istoriei.  

 
 
2. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Proiect 

Întocmirea unui caiet de practică 

Realizarea fişelor de lucru şi a sarcinilor 

trasate cu un grad mare al interpretării proprii 

şi analizei 

70% - conţinutul caietului de 

practică 

30% - evaluare pe baza 

fișelor de lucru 

100% 

Standard minim de performanţă 

• Prezența de minim 50% la activitățile stagiului de practică, întocmirea caietului de practică 

• Realizarea fişelor de lucru conform cerinţelor temei de cercetare 

• La acordarea notei vor fi avute în vedere conținutul caietului de practică în raport cu cele expuse, 

răspunsurile la întrebări și prezența la stagiul de practică.  

• Evaluare pe parcurs –formativă şi a fişei de evaluare din partea instituţiei de practică 

• Să cunoască organizarea şi funcţionarea instituţiei la care şi-a desfăşurat practică 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  
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FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Practică de specialitate şi documentare II 

Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Dinu BALAN 

Titularul activităţilor aplicative Lector univ. dr. Dinu BALAN 

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore, pe săptămână 8 Curs  Seminar  Laborator  Proiect 8 

I b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

112 Curs  Seminar  Laborator  Proiect 112 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 550 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 585 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 700 

Numărul de credite 28 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului •  

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator •  

Proiect • Laptop/ calculator; volume de documente editate; mape cu documente de arhivă, 

extrase din presă,  materiale de istorie orală; 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

1. Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în diferite contexte și de a le 

utiliza în cercetarea empirică; 

3. Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate, a înţelegerii 

convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul istoriei; 

5.  Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, procese, 



 

 

2 / 3 

Universitatea 

Ştefan cel Mare 
Suceava 

proiecte etc. asociate domeniului; 

6. Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (de exemplu, critica literară şi istoria 

limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.). 

Competenţe 

transversale 

2. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 

citare şi respingerea plagiatului. 

3. Utilizarea tehnologiilor informatice în profesie, inclusiv în cercetarea științifică; 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Înţelegerea importanţei aplicațiilor practice pentru cercetarea istorică și 

cunoașterea trecutului. 

Obiective specifice •  Utilizarea cunoştinţelor de bază referitoare la arhivistică, muzeologie, 

biblioteconomie, muzeologie din România. 

• Precizarea și însușirea metodelor şi tehnicilor de lucru în arhive, biblioteci și 

muzee.  

• Transmiterea cunoştinţelor fundamentale pentru analiza critică a izvoarelor 

istorice. 

• Educarea spiritului critic prin abordarea diferenţiată a categoriilor de surse şi 

valorificarea lor după criterii specifice. 

 

8. Conţinuturi 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Lucrări practice în arhive 40   

• Lucrări practice în muzee 30   

• Lucrări practice în biblioteci 42   

Bibliografie 

• *** Dicționar al științelor speciale ale istoriei (coord.: Ion Gal), București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985 

• Anuarul istoriografic al României, vol. I-IV, Cluj-Napoca, 2011-2014 

• Bibliografia istorică a României, vol. I-XIII, București, 1970-2011  

• Allard, Michel; Larouche, Marie-Claude; Lefebvre, Bernard; Meunier, Anik; Vadeboncoeur, Guy, La visite au Musee, 

în „Réseau”, volume 27, n° 4, décembre 1995-janvier 1996, p.14-19, disponibil la  http://www.unites.uqam.ca/grem/ 

• Andrei, Raluca, 2005, Pedagogia muzeală – programe și strategii, în „Revista Muzeelor”, nr. 3, 2005, disponibil 

la http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/2005_03_23.pdf 

• Bizzocchi, Roberto, Ghid pentru studiul istoriei moderne, București, Editura Bic All, 2007.94(100)"15/19"(036) 

• Cucoș, Constantin, Pedagogia muzeală – finalităţi, problematică, perspective, în „Revista de Pedagogie”, LXII, 2014, 

nr. 1. 

• Documente privind istoria României. Introducere, vol. I-II, București, Editura Academiei Republicii Populare 

Române, 195694(498)(0932.2):930 

• Lemarchand, Yannick, Nikitin, Marc, La méthode en histoire et l’histoire comme méthode, Document de Recherche 

n° 2013-12, Laboratoire d'Economie d'Orléans – UMR CNRS 7322 Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion 

(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015046/document);     

• Luca, C., Manual practic al ghidului de turism, București, Editura THR-CG, 2004. 

• Mera, Laurențiu, Îndreptar arhivistic, ed. a 3-a, Cluj-Napoca, Editura Aronda, 2007930.25(035) 

• Mucchieli, Alex (coord.), Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale, traducere deVeronica Suciu, 

Editura Polirom, Iaşi, 2003; 

• Nicolescu, Barbu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Polirom, Iaşi, 1999; 

• Rădulescu, Mihaela Şt., Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006378.22:001.8 

• Regneală, Mircea (coordonator), Tratat de biblioteconomie, vol. I-II, București, Editura ABR, 2013-2014 

• Rotariu, T., Iluț, P. , Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie și practică, Iași, Editura Polirom, 

2006.303.425 

• Tomescu, Mădălina, Stănculescu, Daniela, Caiet - îndrumar pentru studenții care efectuează practica de specialitate 

în instituții publice sau organizații neguvernamentale, București, Editura Pro Universitaria, 2018 

• Vidotto, Vittorio, Ghid pentru studiul istoriei contemporane, București, Editura Bic All, 2007.94(100)"19"(036) 
Zbuchea, Al., Educaţia formală şi informală în muzee, în „Revista Muzeelor”, nr. 1, 2006, disponibil la: 

http://www.revistamuzeelor.ro/arhpdf/ 2006_01_05.pdf. 

Bibliografie minimală 

• Tomescu, Mădălina, Stănculescu, Daniela, Caiet - îndrumar pentru studenții care efectuează practica de specialitate 
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javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/1BTDHTNL31N2TMGI4T2TUQNBHDREJ363C592RBI7EDP5EJJ4SG-33187?func=service&doc_number=000052278&line_number=0016&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/PCXHI8AFKCQC5UNRBEYUN5G2EY16JF3L5BFRLBMK984BUN96HK-33873?func=service&doc_number=000006373&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/JX5TPGI2EEGTVB6TVLJUNIM9KPNK898ESGU2PTI9S9IGXEAT4L-34149?func=service&doc_number=000036518&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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Ştefan cel Mare 
Suceava 

în instituții publice sau organizații neguvernamentale, București, Editura Pro Universitaria, 2018 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Activitatea practică permite masteranzilor să realizeze importanța activităților practice și a legăturii dintre teorie 

și practică, fapt ce constituie un avantaj incontestabil pentru absolvenți, în vederea angajării lor viitoare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Proiect 

Parcurgerea bibliografiei indicate;  

Originalitatea și relevanța raportului de practică 

(explicarea/ motivarea importanței acestuia și a 

modalităților de valorificare). 

Examinare orală (colocviu), 

în cadrul căreia se va 

prezenta raportul realizat. 

100% 

Standard minim de performanţă 

- Să existe concordanță între titlul temei și conținutul raportului de practică; 

- Să precizeze care au fost etapele parcurse și să explice care au fost dificultățile întâmpinate în realizarea 

raportului ; 

- Să evidențieze modalitățile de valorificare a proiectului; 

- să formuleze o concluzie în legătură cu tema aleasă și cu raportul prezentat. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020  

 

 



 

1/3 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Elaborarea lucrării de disertație 
Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Marcela Şlusarciuc 

Titularul activităţilor de seminar 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 4 Tipul de evaluare Colocviu 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DSI – discipline de sinteza, DAP – discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 4 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 56 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 0 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 0 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

II d) Tutoriat  0 

III Examinări 0 

IV Alte activităţi:  

 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 0 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 56 

Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului Nu este cazul 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar Nu este cazul 

Laborator •  

Proiect • Suport logistic individual 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ

e 

profesional

e 

1. Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în diferite contexte și de a 

le utiliza în cercetarea empirică; 

3. Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul 

istoriei; 

4. Dezvoltarea abilităţii de a comunica şi interpreta informaţii istorice, oral şi în scris, în propria limbă 

şi în limbi străine, utilizând terminologia şi tehnicile dobândite în cadrul programului masteral; 

5.  Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, procese, 

proiecte etc. asociate domeniului; 

6. Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (de exemplu, critica literară şi istoria 

limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.). 

Competenţ

e 

transversale 

1. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 

citare şi respingerea plagiatului; 

2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse; 

3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea 

motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei 

muncii. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei Structurarea științifică a demersului în vederea respectării unui parcurs 

metodologic adecvat domeniului  

Obiective specifice Identificarea metodelor adecvate de selectare și analiză a surselor bibliografice în 

vederea obținerii de informații necesare verificării ipotezelor de lucru 

Analiza surselor bibliografice relevante temei alese în vederea realizării unui 

progres în plan științific  

 

8. Conţinuturi 

 Proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Alegerea subiectului, determinarea relevanței științifice pentru 

domeniu. Stabilirea unui titlu de lucru 

Stabilirea scopului, obiectivelor și structurii lucrării 

Stabilirea mijloacelor și metodelor de cercetare 

Formularea ipotezelor de cercetare 

Analiza surselor de informații și a celor bibliografice 

Formularea concluziilor 

Redactarea bibliografiei și a cuprinsului 

2 

 

2 

2 

2 

30 

10 

2 

• prelegerea, 

• învăţarea prin 

descoperire, 

• problematizarea, 

• metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

Bibliografie 

1. Armstrong D., What is a Law of Nature?, Cambridge University Press, Cambridge, 1983; 

Blackburn Simon, The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, 2005; (1(038)=135.1, 

81’374.26:1=135.1) 

2. Carl Hempel, Aspects of Scientific Explanations and Other Essays in the Philosophy of Science, Free Press, New 

York, 1965; 

3. Carnap Rudolf, Philosophical Foundations of Physics, Basic Books, New York, 1966; 

4. Didier Julia, Dicționar de filosofie, București, Editura Univers Enciclopedic, 1999; (1(038)=135.1, 

81’374.26:1=135.1) 

5. Duhem Pierre, La théorie physique, son objet – sa structure, Vrin, Paris, 1989; 

6. Flonta Mircea, Imagini ale științei, București, Editura Academiei Române, 1994; 

Flonta Mircea, Perspectivă filosofică şi raţiune ştiinţifică, Editura Şt. şi Encicl., București,1985; (001, 5.01) 

7. Fraassen Van Bas C., Laws and Symmetry, Clarendon Press, Oxford, 1989; 

8. Fraassen Van Bas C., The Scientific Image, Clarendon Press, Oxford, 1980; 

Georgescu Stefan, Flonta Mircea, Pârvu Ilie (Coord.(, Teoria cunoaşterii ştiinţifice, București, Editura Academiei, 

1982; (165, 165(082), 51) 

9. Hacking Ian, Representing and Intervening, Cambridge University Press, London, 1983;  

10. Klein J. et alii, Transdisciplinarity: Joint Problem Solving among Science, Technology and Society: An Effective Way 

for managing Complexity, Berlin, Birkhauser, 2001;  

11. Klein J., Crossing Boundaries: Knowledge, Disciplinarities and Interdisciplinarities, University Press of Virginia, 

London, 1996;  

12. Kuhn S. Thomas, Structura revoluţiilor ştiinţifice, București, Editura Humanitas, 1995; (001.38, 330.341.1) 

13. Lacey Alan Robert, An Dictionary of Philosophy, Routledge, New York/London, 2005;  

14. Grayling Anthony C., Epistemology, în Nicholas Bunnin, E. P. Tsui-James, The Blackwell Companion to Philosophy, 

Blackwell Publishing, Second edition, 2003; 

15. Newton - Smith W. H., Raţionalitatea ştiinţei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994; 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

16. Nicolescu Barbu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Ed. Polirom, Iaşi, 1999; 

17. Pârvu Ilie, Introducere in epistemologie, Editura Polirom, Iași, 1998; (165) 

18. Pârvu Ilie, Teoria ştiinţifică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981; 

19. Pârvu Ilie, Teoria ştiinţifică. Modalitati de reconstructie si modele sistematice ale structurii si dinamicii teoriilor 

stiintifice, București, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1981;  (167.7) 

20. Popper Karl R., Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. (162.3, 167/168) 

21. Quine W.V.O., „Două dogme ale empirismului”, în vol. Epistemologie. Orientări contemporane, ed. Ilie Pârvu, Ed. 

Politică, Bucureşti, 1975; 

22. Resweber Jean-Paul, Le pari de la transdisciplinarite: vers l'integration des savoirs, L'Harmattan, Paris, 2000; 

23. Somerville M., Rapport D., Transdisciplinarity: reCreating Integrated Knowledge, Oxford, EOLSS Publishers, 

2000; 

24. Topolski Jerzy, Metodologia Istoriei, EȘE, București, 1987; (930.2) 

25. Weinert Friedel (ed.), Laws of Nature. Essays on Philosophical, Scientific and Historical Dimensions, Walter de 

Gruyer, Berlin, New York, 1995. 

Bibliografie minimală 

1. Blackburn Simon, The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, 2005; (1(038)=135.1, 

81’374.26:1=135.1) 

2. Didier Julia, Dicționar de filosofie, București, Editura Univers Enciclopedic, 1999; (1(038)=135.1, 

81’374.26:1=135.1) 

3. Flonta Mircea, Perspectivă filosofică şi raţiune ştiinţifică, Editura Şt. şi Encicl., București,1985; (001, 5.01) 

4. Georgescu Stefan, Flonta Mircea, Pârvu Ilie (Coord.(, Teoria cunoaşterii ştiinţifice, București, Editura Academiei, 

1982; (165, 165(082), 51) 

5. Kuhn S. Thomas, Structura revoluţiilor ştiinţifice, București, Editura Humanitas, 1995; (001.38, 330.341.1) 

6. Pârvu Ilie, Introducere in epistemologie, Editura Polirom, Iași, 1998; (165) 

7. Pârvu Ilie, Teoria ştiinţifică. Modalitati de reconstructie si modele sistematice ale structurii si dinamicii teoriilor 

stiintifice, București, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1981;  (167.7) 

8. Popper Karl R., Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981. (162.3, 167/168) 

9. Topolski Jerzy, Metodologia Istoriei, EȘE, București, 1987; (930.2) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținuturile sunt adaptate cerințelor de pregătire necesare pieței muncii și nevoilor de competențe solicitate de 

angajatori, reflectând preocupările actuale în domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Proiect 

Însușirea adecvată a terminologiei, metodelor și 

conceptelor utilizate în realizarea lucrării 

Parcurgerea bibliografiei 

Colocviu 100% 

Proiect     

Standard minim de performanţă 

- Stabilirea titlului și a cuprinsului 

- Stabilirea bibliografiei lucrării de disertație 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20/09/2020   

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25/09/2020                           

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25/09/2020                                       

 



FIŞA DISCIPLINEI  

(masterat) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Știinte Umane și Social-Politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanențe, interferențe și schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Europa și Lumea după 1945 

Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru 

Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Gheorghe Onișoru 

Anul de studiu II Semestrul III Tipul de evaluare C 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO - obligatorie (impusă), DA - 

opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 49 

II.d) Tutoriat  10 

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Sală de curs 

Desfăşurare aplicaţii Seminar • Sală de curs 

Laborator •  

Proiect •  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale • Capacitatea de analizare a fenomenelor lumii contemporane 

Competenţe transversale • Însușirea metodelor de prezentare comparată a istoriei recente 

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

Obiectivul general al 

disciplinei 

• Explicarea fenomenelor complexe care au guvernat evoluția Europei în ultimul 

secol 

 



Obiective specifice 

Identificarea metodelor adecvate de selectare și analiză a surselor bibliografice în 

vederea obținerii de informații necesare verificării ipotezelor de lucru 

Analizasurselorbibliograficerelevantetemeialeseînvederearealizăriiunuiprogresîn 

plan științific 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Organizarea postbelică a Europei 

• Planul Marshall și împărțirea Europei 

• Unificarea Germaniei 

• Dezmembrarea Iugoslaviei, reoganizarea Uniunii 

Sovietice 

1 

1 

1 

1 

Prelegere interactivă 

Prelegere interactivă 

Prelegere interactivă 

Prelegere interactivă 

 

Războiul rece în Europa 

Crizele războiului rece în Europa. Berlinul, Anul 

1956, Cehoslovacia, Solidaritatea  

1 

4 

Prelegere interactivă 

Prelegeri interactive 

 

• Căderea comunismului. Perestroika, Zidul Berlinul, 

revoluția română, Uniunea Europeană 

• Noi provocări la începutul secolului XXI: Crizele 

înghetate, Terorismul 

4 

 

2 

Prelegeri interactive 

Prelegeri interactive 

 

Bibliografie 

Gheorghe Onișoru, Istoria lumii contemporane. De la revoluția bolșevică la zilele noastre (1917 – 2015), 

Cetatea de Scaun, 2015 94(100)"1917/2015" 

Nicolai Berdiaev, Originileşisensulcomunismului rus, Cluj Napoca, 1994. 

Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire de la France au XXe siècle : 1945-1958, Éditions Complexe, 1999. 

Alain Besançon, Originileintelectuale ale leninismului, Bucureşti, 2003. 

David Birmingham, A Concise History of Portugal, Cambridge University Press, 1993. 

Barry Buzan, Richard Little, Sistemele internaţionale în istoria lumii. Reconfigurarea studiului relaţiilor 

internaţionale, Polirom, 2009. 

Peter Calvocoressi, Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice, Polirom, 

2000. 

Idem, Politicamondialădupă 1945, Bucureşti, 2000. 

Idem, Europa de la Bismarck la Gorbaciov, Iaşi, 2003. 

John Lewis Gaddis, Războiulrece, Bucureşti, 2009. 

Jan Palmowski, Dicţionar Oxford de istoriecontemporanăuniversală. De la 1900 pânăazi, Bucureşti, 2007, 

vol.I-II. 

William Taubman, Hrușciov. Omul și epoca sa, Meteror, 2017. 

Idem, Gorbaciov. Viața și epoca lui, Meteor, 2018. 

A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Iași, Polirom, 1999. 

Dimitri Volkogonov, Troţki. Eternul radical, Bucureşti, 1996. 

Idem, Lenin. O nouăbiografie, Bucureşti, 1994. 

Vladislav Martinovici Zubok, A Failed Empire: the Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev, 

UNC Press, 2007. 

Bibliografie minimală 

Gheorghe Onișoru, Istoria lumii contemporane. De la revoluția bolșevică la zilele noastre (1917 – 2015), 

Cetatea de Scaun, 2015 94(100)"1917/2015" 

Cartea Neagră a Comunismului, București, 1999 321.74(4-11)""1947/1991"" 

Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa răsăriteană de la Stalin la Havel, București, 1997 

32.009(4)""1945/1989"" 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Comunismul în Europa 

• Războiul civil din Grecia 

• Spania și Portugalia de la dictatură la comunism 

3 

1 

2 

Seminar  

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-37640?func=service&doc_number=000097224&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-37640?func=service&doc_number=000097224&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-38248?func=service&doc_number=000009217&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-38009?func=service&doc_number=000005651&line_number=0012&service_type=TAG%22);


• Gaullismul în Franța 

• Germania de la Adenauer la Kohl 

• Italia și doctrina creștin-democrată 

• A treia cale? Tito 

• Fenomenul dizidenței în lumea comunistă 

• Cazul Cernobîl 

• Europa după căderea comunismului  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Bibliografie 

Gheorghe Onișoru, Istoria lumii contemporane. De la revoluția bolșevică la zilele noastre (1917 – 2015), 

Cetatea de Scaun, 2015 94(100)"1917/2015" 

Cartea Neagră a Comunismului, București, 1999 321.74(4-11)""1947/1991"" 

Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa răsăriteană de la Stalin la Havel, București, 1997 

32.009(4)""1945/1989"" 

Bibliografie minimală 

Gheorghe Onișoru, Istoria lumii contemporane. De la revoluția bolșevică la zilele noastre (1917 – 2015), 

Cetatea de Scaun, 2015 94(100)"1917/2015" 

Cartea Neagră a Comunismului, București, 1999 321.74(4-11)""1947/1991"" 

Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa răsăriteană de la Stalin la Havel, București, 1997 

32.009(4)""1945/1989"" 

Ivo Banac, With Stalin against Tito: Cominformist splits in Yugoslav Communism, Ithaca, 1988. 

Manfred E. Berger, Jaruzelski: Traitor or Patriot? Londra, 1990.  

Armand Blin, Gérard Chalvard, Histoire du terorisme: De l`Antiquité á Al Qaida, Poche, 2006. 

Norman Davies, IstoriaPoloniei: terenul de joacă al lui Dumnezeu. Din 1795 pânăînprezent, Iași, 2014.  

Clement Dodd, The History and Politics of the Cyprus Conflict, Palgrave Macmillan, 2010. 

John Lewis Gaddis, Războiulrece, Bucureşti, 2009. 

Jan Palmowski, Dicţionar Oxford de istoriecontemporanăuniversală. De la 1900 pânăazi, Bucureşti, 2007, 

vol.I-II. 

ApostolosPatelakis, Războiul civil dinGrecia (1946 – 1949) șiemigranțiipoliticigreciînRomânia (1948 – 1982), 

Cetatea de Scaun, 2017 

Andrejs Plakans, A concise history of the Baltic States, Cambridge University Press. 2011. 

Paul Preston, Juan Carlos: Steering Spain from Dictatorship to Democracy, Norton, 2004. 

Arsene Saparov, From conflict to Autonomy in the Caucasus: The Soviet Union and the Making of Akhazia, 

South Osetia and Nagorno Karabakh, Routledge, 2014. 

Oleg Sarin, Lev Dvoreţki, Război contra speciei umane. Agresiunile Uniunii Sovietice împotriva lumiii, 1919 – 

1989, Antet, 1997. 

Holm Sundhausen, ExperimentulIugoslavia. De la întemeiere la destrămareastatului, Bucureşti, 2003. 

V. SuvorovSpărgătorul de gheţuri, Bucureşti, 2000. 

Geoffrey Swain, Nigel Swain, Eastern Europe since 1945, Londra, 1993. 

Idem, Tito: A biography, Londra, 2010. 

Frederick Taylor, The Berlin Wall: 13 August 1961 – 9 November 1989, Bloomsbury, 2006. 

Margaret Thatcher, Statecraft: Strategies for a Changing World, Harper and Collins, 2002. 

André Widmer, The Forgotten Conflict - Two Decades after the Nagorno-Karabakh war, New York, 2013. 

Charles Williams, Konrad Adenauer: The Father of the New Germany, New York, 2001. 

Andrew Wilson, Ukraine's Orange Revolution, Yale University Press, 2006. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina pregătește masteranzii pentru înțelegerea fenomenelor lumii contemporane 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 
Participarea la cursurile 

interactive, intervenții prin 

Colocviu oral, bilete cu 2 subiecte 60% 

javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-37640?func=service&doc_number=000097224&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-38248?func=service&doc_number=000009217&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-38009?func=service&doc_number=000005651&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-37640?func=service&doc_number=000097224&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-38248?func=service&doc_number=000009217&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://exlibris.usv.ro:8991/F/6M4MTMQSJUQM7GSTJSR7Y1Q5GB5RRS2RTG521CJD3KUMD4EMXT-38009?func=service&doc_number=000005651&line_number=0012&service_type=TAG%22);


susținerea argumentată a 

acestora 

Seminar 

Participarea cu comunicări 

orale și/sau scrise, intervenții pe 

marginea prezentărilor colegilor 

Prezentarea de comunicări și 

referate 

40% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă  

- Însușirea fenomenelor prezentate la curs și seminar 

- Participarea cu intervenții la curs și seminar 

- Prezentarea de comunicări și referate, intervenții, întrebări și participarea la dezbateri polemice 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020 
  

 Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

25.09.2020 
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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe umane şi social-politice 

Domeniul de studii Istorie 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Istorie: permanenţe, interferenţe şi schimbare 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Economie mondială şi dezvoltare regională 
Titularul activităţilor de curs  

Lector univ.dr. Marcela Şlusarciuc Titularul activităţilor de seminar 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 3 Tipul de evaluare Colocviu 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DSI – discipline de sinteza, DAP – discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 39 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 119 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • NU este cazul 

Competenţe • NU este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • Notebook, videoproiector, ecran de proiecție 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Notebook, videoproiector, ecran de proiecție 

Laborator - NU este cazul 

Proiect - NU este cazul 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

1. Capacitatea de a folosi noțiunile de schimbare, permanenţe şi interferenţe în diferite contexte și de 

a le utiliza în cercetarea empirică; 

3. Dezvoltarea spiritului critic, eliminarea stereotipiilor şi a clişeelor faţă de alte persoane, grupuri, 

colectivităţi sau popoare şi respectarea punctelor de vedere provenite din diferite medii naționale și 

culturale, europene și non-europene, în urma abordării comparate şi integrate a istoriei, a înţelegerii 
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convergenţelor şi divergenţelor, a cunoaşterii interferenţelor şi influenţelor exercitate de-a lungul 

istoriei; 

4. Dezvoltarea abilităţii de a comunica şi interpreta informaţii istorice, oral şi în scris, în propria limbă 

şi în limbi străine, utilizând terminologia şi tehnicile dobândite în cadrul programului masteral; 

5.  Utilizarea sistemului epistemologic si metodologic specific domeniului pentru explicarea și 

interpretarea unor variate tipuri de răspuns profesional, operaţionalizând concepte, situaţii, procese, 

proiecte etc. asociate domeniului; 

6. Abilitatea de a utiliza instrumente din alte ştiinţe umaniste (de exemplu, critica literară şi istoria 

limbii, istoria artei, arheologie, antropologie, drept, sociologie, filosofie etc.). 

Competenţe 

transversale 

1. Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 

citare şi respingerea plagiatului; 

2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 

diverse; 

3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea 

motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele 

pieţei muncii. 

 

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

Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea și dezvoltarea unui sistem de gândire ce include componenta 

economică asociată evenimentelor actuale 

Obiective specifice Înțelegerea și asimilarea terminologiei economiei mondiale 

Înțelegerea rețelei de actori și a relaționărilor între aceștia în sistemul economic 

mondial 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

Ore 
Metode de predare Observaţii 

Sistemul economiei mondiale 

Economiile nationale 

Ordinea economica internationala 

Diviziunea internationala a muncii 

Piata mondiala 

Relatiile economice internationale 

4 • prelegerea, 

• conversaţia 

euristică, 

• învăţarea prin 

descoperire, 

• problematizarea, 

• metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

Sistemul țărilor dezvoltate 

  

2  

Organizatii internationale economice 

Fondul Monetar International  

Grupul Bancii Mondiale 

Organizația Mondială a Comerțului 

2  

Investitiile straine directe si corporatiile transnationale 2  

Conceptul dezvoltării regionale în Uniunea Europeană 2  

Globalizarea economiei mondiale 2  

Bibliografie 

Auvers, D., Economie mondială, Bucuresti, 1991 (330.3(100)=133.1=135.1) 
Moise, E., Economie Mondială. București, 2005. 

Dumitrescu, S.,  Bal, A., Economie Mondială. Bucureşti, 2002. (33(100)) 
Bal, A., Economie mondială, București, 2006 

Bonciu F., Economie Mondială, Bucureşti, 2004.  

Gilpin, R. Economia Mondială în secolul XXI. București, 2004. 

Popescu Gh., Economie Europeană, Bucureşti, 2007 

Ignat I., Pralea S., Economie Mondială, Bucuresti, 2006. 

Immanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, Ed. Meridiane, București, 1993, vol.III, (338.43(4)"15", 63(4)"15", 

338(4)"1600/1750") 

Ioan. T. Bari, Tratat de economie politica globala, Ed. Economica, București, 2010, (339.9"20") 
Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz, Macroeconomie, Ed. Economica, București, 2007 (330.101.541) 

Aurel Iancu, Dezvoltarea intensiva si specializarea natiunilor, Ed. Economica, București, 2003 

David C. Korten, Proiectul noii economii. De la bogatia fantoma la bogatia reala, Ed. Antet, 2009 (330) 
Tiberiu Brăilean, Noua Economie. Sfârșitul incertitudinilor, Ed.Institutul European, Iași, 2001 

Thomas Piketty, Capitalul în secolul XXI, Ed. Litera, București, 2013 

Rodica Milena Zaharia, Economie mondială, Editura ASE Bucureşti, 2004. (339.9) 

Bibliografie minimală 
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Auvers, D., Economie mondială, Bucuresti, 1991 (330.3(100)=133.1=135.1) 

Immanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, Ed. Meridiane, București, 1993, vol.III (338.43(4)"15", 63(4)"15", 

338(4)"1600/1750") 

Ioan. T. Bari, Tratat de economie politica globala, Ed. Economica, București, 2010 (339.9"20") 

Rodica Milena Zaharia, Economie mondială, Editura ASE Bucureşti, 2004 (339.9) 

 

Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Noțiuni generale de macroeconomie. Sisteme de indicatori 4 • conversaţia 

euristică, 

• dezbaterea, 

• problematizarea, 

• studiul de caz,  

• asaltul de idei, 

• metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

Sistemul centru periferie – aplicație în sistemul economic 

– I.Wallerstein 

2  

Sisteme economice 4  

Creșterea economică – aspecte pozitive și negative 2  

Actori naționali pe scena economică internațională 2  

Bibliografie 

Auvers, D., Economie mondială, Bucuresti, 1991 (330.3(100)=133.1=135.1) 
Moise, E., Economie Mondială. București, 2005. 

Dumitrescu, S.,  Bal, A., Economie Mondială. Bucureşti, 2002. (33(100)) 
Bal, A., Economie mondială, București, 2006 

Bonciu F., Economie Mondială, Bucureşti, 2004.  

Gilpin, R. Economia Mondială în secolul XXI. București, 2004. 

Popescu Gh., Economie Europeană, Bucureşti, 2007 

Ignat I., Pralea S., Economie Mondială, Bucuresti, 2006. 

Immanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, Ed. Meridiane, București, 1993, vol.III, (338.43(4)"15", 63(4)"15", 

338(4)"1600/1750") 

Ioan. T. Bari, Tratat de economie politica globala, Ed. Economica, București, 2010, (339.9"20") 
Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz, Macroeconomie, Ed. Economica, București, 2007 (330.101.541) 
Aurel Iancu, Dezvoltarea intensiva si specializarea natiunilor, Ed. Economica, București, 2003 

David C. Korten, Proiectul noii economii. De la bogatia fantoma la bogatia reala, Ed. Antet, 2009 (330) 
Tiberiu Brăilean, Noua Economie. Sfârșitul incertitudinilor, Ed.Institutul European, Iași, 2001 

Thomas Piketty, Capitalul în secolul XXI, Ed. Litera, București, 2013 

Rodica Milena Zaharia, Economie mondială, Editura ASE Bucureşti, 2004. (339.9) 

Bibliografie minimală 

Auvers, D., Economie mondială, Bucuresti, 1991 (330.3(100)=133.1=135.1) 

Immanuel Wallerstein, Sistemul mondial modern, Ed. Meridiane, București, 1993, vol.III (338.43(4)"15", 63(4)"15", 

338(4)"1600/1750") 

Ioan. T. Bari, Tratat de economie politica globala, Ed. Economica, București, 2010 (339.9"20") 
Rodica Milena Zaharia, Economie mondială, Editura ASE Bucureşti, 2004 (339.9) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

• Disciplina asigură competențele şi aptitudinile care răspund nevoilor asociațiilor profesionale şi angajatorilor 

publici și privați din domeniu.  

• Aptitudinile şi competențele pe care conținutul disciplinei le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în clasificarea 

ocupațiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Insușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii cat si a temelor ce 

trebuie pregatite pe parcursul semestrului. 

Capacitatea de analiza a unui eveniment 

economic cu implicatii internationale 

Examen  60% 
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Seminar 

Însușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii cat si a temelor ce 

trebuie pregatite pe parcursul semestrului. 

Capacitatea de analiza un tratat economic 

interstatal 

Evaluare pe parcurs 

Lucrare pe o temă stabilită  

40% 

Standard minim de performanţă 

• Identificarea aspectelor de baza si recunoasterea principalelor concepte economice; 

• participare la minimum 5 seminarii. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20/09/2020   

 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25/09/2020       

                     

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

 

25/09/2020 

                                      

 


