ANUL I

1

SEMESTRUL I

Codul
cursului

Istorie
Licenţă
Fundamentele ştiinţelor educaţiei
Catedra Ştiinţe ale educaţiei
Ovcerenco N., dr., conf. univ.
Ilaşcu Iu., dr., conf. univ.; Zagaievschi C., dr., lector superior; Ț arină
Cadre didactice implicate
E., dr., conf. univ.; Bîrsan E., lector, Oboroceanu V., lector.
e-mail elpida_57@mail.ru
Număr de
Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
Studiu individual

F.01.O.001
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

I

I

90

45/18

45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Fundamentele ştiinţelor educaţiei este orientat spre examinarea conceptelor specifice pedagogiei (fundamentale,
operaţionale, preluate din alte domenii, valorificate pedagogic) şi conexiunea acestora în paradigma actuală a educaţiei;
acoperă problematica contemporană a ştiinţelor educaţiei; abordează fundamentele pedagogiei ca ştiinţă socio-umană
specializată în studiul educaţiei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Elucidarea pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei valorificând terminologia specifică ştiinţelor pedagogice;
 Descrierea paradigmelor pedagogiei şi a dimensiunilor educaţiei;
 Interpretarea structurii de funcţionare a sistemului de educaţie şi a activităţii de educaţie;
 Elaborarea obiectivelor operaţionale;
 Proiectarea metodelor de cercetare pedagogică;
 Evaluarea referenţialului profesional al cadrelor didactice;
 Proiectarea/autoevaluarea proiectelor de activitate educativă;
 Aplicarea criteriilor de evaluare a calităţii educaţiei.
Finalităţi de studii
 să determine statutul epistemologic al pedagogiei;
 să definească corect conceptele pedagogice fundamentale;
 să argumenteze relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe;
 să analizeze dimensiunile generale ale educaţiei conform modelului cunoscut;
 să clasifice obiectivele educaţionale;
 să elaboreze criterii de evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;
 să construiască referenţialul competenţelor didactice;
 să evalueze calitatea proiectării activităţii educative şi a conduitei dirigintelui.
Precondiț ii
Cunoştinţe elementare din şcoală din domeniul pedagogiei/educaţiei; conceptul de elev, învăţător; conceptul de şcoală,
familie, societate; relaţia elev – profesor – părinte; influenţa mediului educaţional asupra formării-dezvoltării elevului;
treptele sistemului de învăţământ; personalitatea învăţătorului, rolurile şi funcţiile învăţătorului.
Unităț i de curs
1. Statutul ştiinţelor educaţiei. Concepte fundamentale
2. Clasic, modern şi postmodern în educaţie
3. Formele generale ale educaț iei
4. Finalităţile educaţiei
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5. Paradigmele pedagogiei – răspuns la problematica ştiinţelor educaţiei.
6. Dimensiuni (conț inuturi generale) ale educaţiei
7. Domenii noi ș i perspective ale educaț iei. Caracterul deschis al ‖Noilor educaț ii‖
8. Sistemul de educaţie ș i schimbarea în sistemul de învăț ământ. Managementul educaţional
9. Agenţii educaţiei. Factorii formării ș i dezvoltării personalităț ii
10. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii educaț ionale
11. Tehnologiile educaț ionale
12. Calitatea în educaţie
Strategii de predare ș i învăţare
Predare reflexivă, interactivă ș i participativă; expunere-prelegere asistată de calculator cu expunerea conț inuturilor
cursului în format Power Point; exemplificări; întrebări de evaluare pe parcurs; explicaț ii; problematizări; ilustrări cu
materiale video sau printate referitoare la bunele practici (de succes); discuț ii pe baza acestor prezentări, precum ș i pe
baza literaturii de specialitate studiate.
Învăț are creativă, reflexivă, studiu de caz, elaborarea şi susţinerea proiectului orei educative axată pe consultarea
surselor bibliografice de bază, elaborarea portofoliului.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală studenţilor în cadrul
seminariilor. Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de cunoaştere;
Evaluare 2: proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor).
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral.
Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. Piteşti: Ed. Paralela 45,
2008;
2. Cojocaru-Borozan M., Sadovei L.,Papuc L., Ovcerenco N. Fundamentele ș tiinț elor educaţiei. Manual
universitar. Chişinău, 2014;
3. Cojocaru-Borozan M., Papuc L. et. al. Teoria educaţiei. Ghid metodologic. Chişinău. 2006;
4. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010;
5. Guranda M. Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei. Bucureşti: 2011.
Opţională:
1. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău: Litera Internaţional, 2002;
2. Garştea N., Callo T., Ora de dirigenţie. Ghid pentru elevi şi profesori. Chişinău: Epigraf. 2011;
3. Joita E., Ș tiinț a educaț iei prin paradigme. Iaș i, 2009;
4. Ovcerenco N., Gherman V., Untu V. Pedagogie. Curs universitar. Chişinău: Reclama, 2007;
5. Pânişoară I.O. Comunicarea eficientă. Iaşi: Polirom, 2009;
6. Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Iaşi:Polirom, 2006;
7. Pânişoară I.O., Profesorul de succes. Iaşi: Polirom, 2009;
8. Sandu A.Ș ., Spiridon C., Someș anL., Stan E., Deschideri postmoderne în ș tiinț ele educaț iei. Bucureș ti:
Ed.Lumen, 2009.
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Istorie
Denumirea programului de studii
I (Licenţă)
Ciclul
Psihologia generală
Denumirea cursului
Facultatea de psihologie, Catedra de psihologie
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Maria Pleşca, conf., dr.
Titular de curs
Maria Pleşca, conf., dr.
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr de
Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite
contact direct
Studiu
ECTS
individual
F.01.O.002

3

I

1

90

45/18

45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La cursul Psihologia generală, care face parte din pachetul de discipline psihopedagogice, studenţii
se vor familiariza cu conceptualizarea fenomenelor/proceselor psihice (procesele psihice sunt abordate şi
discutate într-o ordine logică, pornind de la cele bazale (senzaţii şi percepţii) către procesele cognitive
superioare (gândirea) la cele de reglare (emoţiile, motivaţia); vor cunoaşte metodele şi modelele sale
explicative, problematica complexă a personalităţii şi posibilităţile de utilizare a lor pentru cunoaşterea
proprie şi a altor persoane. Studenţii vor asimila strategii de influenţare (reglare) a comportamentului
propriu şi al grupului. Aplicaț iile elaborate vor contribui la profesionalizarea lor privind activitatea
instructiv-educativă din şcoală.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive: studentul va demonstra cunoaşterea proprietăţilor şi legilor diverselor
categorii de procese, stări, însuşiri şi structuri psihice; va şti cum să utilizeze conceptele specifice
ştiinţei psihologice pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte,
evenimente, procese din viaţa reală.
Competenţe de învăț are: se exprimă în capacitatea de a asimila informaţia psihologică din diferite
surse în vederea organizării unui demers didactic eficient, conform obiectivelor enunţate; în
identificarea interacţiunilor complexe dintre toate componentele sistemului psihic uman; în formularea
de obiective cognitive şi alegerea modalităţilor/căilor de atingere a lor.
Competenț e de aplicare: studentul va aplica cunoştinţele specifice ştiinţei psihologice în rezolvarea
unor situaţii şcolare – problemă, în elaborarea profilului psihologic a propriei personalităţi şi a
personalităţii celorlalţi, în identificarea unor trăsături ale personalităţii necesare reuşitei în activitate; în
capacitatea de a realiza transferuri interdisciplinare (literatură, istorie) pentru analiza unor tipuri de
comportament uman.
Competenț e de analiză: se vor manifesta prin creşterea abilităţilor de organizare sistematică a
datelor şi cunoştinţelor din acest domeniu; în identificarea complexităţii fenomenelor psihice
comparativ cu cele studiate de alte ştiinţe; în determinarea unor parametri de autoevaluare şi
evaluare reciprocă a cunoştinţelor; în analiza posibilităţile de dezvoltare personală din perspectiva
cunoştinţelor de psihologie.
Competenț e de comunicare: se arată în capacitatea de a se exprima în limba maternă într-o manieră
clară şi precisă, oral şi în scris, utilizând limbajul specific psihologiei în diverse contexte socioculturale ș i profesionale; în abilităţile de a realiza convorbiri, expuneri, caracterizări de factură
psihologică şi de a reacţiona adecvat la solicitările exprimate în limbaj psihologic.
Competenţe la nivel de integrare: se dovedesc prin capacitatea de folosire independentă a
informaţiilor oferite de acest curs şi de alte surse în activităţile didactice printr-o viziune sistematică
asupra vieţii psihice umane.
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Finalităţi de studii
Să identifice interacţiunile complexe dintre toate componentele sistemului psihic uman şi să
caracterizeze rolul lor în evoluţia personalităţii.
Să utilizeze cunoştinţele de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete de viaţă.
Să elaboreze profilul psihologic al propriei personalităţi şi a personalităţii celorlalţi.
Să identifice, prin cooperare cu ceilalţi, unele trăsături ale personalităţii necesare reuşitei în activitatea
şcolară.
Să evalueza unele tipuri de comportament psihosocial în contexte situaţionale date.
Să folosească cunoştinţele psihologice în influenţarea (reglarea) comportamentului propriu şi al
grupului.
Să facă dovada unei viziuni holistice asupra rolurilor acestei
instructiv-educativ, a vieţii şi activităţii oamenilor.

ştiinţe în optimizarea procesului

Să aprecieze contribuţia psihologiei în procesul educaţiei, în general, şi în procesul propriei formări, în
special.
Precondiț ii
Pentru a asculta acest curs, studenţii trebuie să posede limba de instruire.
Studenţii au nevoie de abilităţii de analiză, abstractizare, sinteză şi generalizare a datelor şi
informaţiilor ştiinţifice.
Le vor fi solicitate cunoştinţele din domeniul Pedagogiei, Limbii şi literaturii române, Istoriei.
Lectura fiecărui modul şi realizarea conştientă a lucrărilor de evaluare garantează nivele înalte de
intelegere a conţinutului tematic şi totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline.
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1. Domeniul şi obiectul de cercetare al psihologiei. Tema 2. Senzaţiile.Tema 3. Percepţiile. Tema
4. Reprezentările ca procese senzoriale superioare. Tema 5. Gândirea. Tema 6. Memoria. Tema 7. Imaginaţia.
Tema 8. Motivaţia. Tema 9. Afectivitatea. Tema 10. Limbajul. Tema 11. Atenţia. Tema 12. Voinţa. Tema 13.
Personalitatea. Tema 14. Temperamentul. Tema 15. Caracterul. Tema 16. Aptitudinile.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: oral ș i în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor
de la seminare, participarea la discuţii, portofolii.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă: 1) lucrare practică; 2)
test de cunoştinţe, evaluarea portofoliului, participarea la discuţii în timpul orelor.
Evaluarea finală se va face în formă de examen. Se va aplica un test ce conţine itemi orientaţi spre
prezentarea unui răspuns complet care să conţină viziunea de ansamblu asupra tematicii psihologiei
generale.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota
medie de la evaluările scrise şi orale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Introducere în psihologie, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 2002.
2. Bonchiş, E.,(coord.), Psihologie generală, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2006.
3. Buicu, G., Psihologia generală. Psihologia comportamentului, Tg. Mureş, 2013.
4. Cosmovici, A., Psihologia generală, Iaşi, 1996.
5. Crăciunescu, R., Psihologie generală, Tipografia Universităţii Craiova, 2001.
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6. Golu M., Fundamentele psihologiei, vol.1 - 2, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2005.
7. Golu, M., Bazele psihologiei generale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002.
8. Golu, M., Dicu, A., Introducere în psihologie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2005.
9. Reuchlin, M., Psihologie generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999.
10. Sillamy N., Dicţionar de psihologie, Univ. enciclopedic, Buc., 1996.
11. Zlate M., Introducere în psihologie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
12. Zlate M., Psihologia mecanismelor cognitive, Iaşi, 1999.
Opţională:
1. Baddeley, A., Memoria umană, , Bucureşti, 1998.
2. David, D., Prelucrări inconştiente de informaţie; Contaminarea psihologică în mass- media,
practica clinică şi juridică. Dacia: Cluj-Napoca, 2000.
3. Lungu, N., Psihologie experimentală. Bucureşti, 2003
4. Malim, T., Procese cognitive. Bucureşti, 1999.
5. Miclea M., Psihologia cognitivă, Cluj – Napoca, 1999.
6. Opre, A., Inconştientul Cognitiv. Ed. ASCR: Cluj-Napoca, 2002.
7. Opre, A., Introducere în teoriile personalităţii. Editura ASCR: Cluj Napoca, 2003.
8. Hayes, N. Şi Orell, Sue, Introducere în psihologie. Bucureşti, Editura All, 2010.
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Istorie

Denumirea programului de studii

I, Licenţă

Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs

Arheologia şi Ştiinţele istorice auxiliare/compartiment Arheologie
Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie Universală

Titular de curs
Cadre didactice implicate

dr. conf. univ. Octavian Munteanu
Galina Bodareu/compartiment Ştiinţele istorice auxiliare
ocmunteanu@gmail.com

e-mail
Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct

F.01.O.004

1,5 la
compartiment
din 3 la curs
integral

I

1

45 la
23 la
compartimentdin compartiment din
90 la curs integral 45/18 la curs
integral

Studiu individual
22 la compartiment
din 45/72 la curs
integral

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul reflectă un domeniu de studii relativ slab înţeles de către studenţii anului I, deşi cunoscut de către ei în linii
generale. Avînd în vedere că acest curs abordează sistemul de cercetare a trecutului uman prin prisma culturii materiale,
studenţii se vor confrunta cu un nou tip de izvoare, ale căror particularităţi vor trebui să fie percepute şi însuşite,
comparîndu-le cu alte tipuri de surse deja cunoscute. Studenţii vor explora diferite cîmpuri de activitate arheologică,
examinînd teoriile constituite de-a lungul timpului, metodele ș i tehnicile de investigare, reconstrucț ie, interpretare şi
conservarea a siturilor arheologice, redimensionînd capacităţile de a studia trecutul. Cursul este important şi prin faptul
că va deschide în faţa studenţilor modalităţile de a pătrunde în perioadele trecutului uman de pînă la apariţia scrisului,
oferind caracteristicile de bază ale acestora şi pregătind capacităţile necesare de a înţelege tendinţele esenţiale de
evoluţie ale comunităţilor spre civilizaţie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască şi să înţeleagă noţiunea de Arheologie, a obiectului de studiu, scopului şi obiectivelor de bază;
Să cunoască condiţiile în care s-a constituit ştiinţa arheologică, principalele ei domenii, şcoli concepte şi teorii;
Să cunoască etapele de cercetare în procedura de investigaţie arheologică şi cunoaşterea principiilor de cercetare
pentru fiecare etapă;
Să cunoască legislaţia naţională şi internaţională de protecţie şi valorificare a patrimoniului, respectiv
instituţiilor de profil şi funcţiile lor.
Să aplice noţiunea de izvor arheologic şi tipurile de surse existente în arheologie în situaţii concrete;
Să utilizeze cunoştinţele căpătate în procedura de identificare a siturilor arheologice;
Să clasifice, să compare, să analizeze descoperirile arheologice şi să le dea apreciere;
Să argumenteze necesitatea instituţiilor de profil arheologic şi să aprecieze impactul lor în societate, respectiv să
argumenteze necesitatea protecţiei patrimoniului cultural;
Să-şi formeze atitudini profesioniste faţă de abordarea rolului şi locului ştiinţei arheologice în evoluţia Umanităţii.
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Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
să utilizeze terminologia de specialitate pentru a consulta bibliografia din domeniu şi a iniţia un studiu cu
caracter arheologic;
să citească şi să analizeze critic texte din domeniul arheologiei şi să elaboreze texte cu conţinut arheologic;
vor putea să comunice şi să dezbată probleme cu conţinut arheologic, încadrându-le în abordări interdisciplinare.
Precondiț ii
Studii de bacalaureat
Unităț i de curs
1.Obiectul de studiu al Arheologiei. Legislaţia Naţională şi internaţională de Protecţie a Patrimoniului. 2.
Procedura investigaţiei arheologice. Periegheza – prima etapă a cercetării. 3. Cercetările de teren – a doua etapă a
investigaţiei arheologice. Tehnici de cercetare în dependenţă de tipologia siturilor. 4. Etapa analitică în arheologie 5.
Arheologia Paleoliticului şi Mezoliticului în Europa 6. Arheologia Neoliticului şi Eneoliticului în Europa. 7. Spaţiul
european în Epoca Bronzului. 8. Arta în Preistorie.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e ut ilizat e în cadr u l cur su lu i s u nt de natură inductiv-deductivă,
contribuind la formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, accent punîndu-se pe cunoaşterea
şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor constituite. Totodată, demersul strategic presupune învăţarea centrată pe
student, realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi dezvoltarea propriilor competenţe.
În acest sens, structurarea activităţilor didactice este realizată sub forma prelegerilor, care tind a fi cît mai interactive şi
sub forma seminariilor în care iniţiativa studentului este încurajată la maximum, stimulînd analiza critica şi exprimarea
punctelor de vedere alternative.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte. Acordarea punctelor se va efectua în baza
grilei de mai jos:
Evaluarea curentă – 6 puncte:
Realizarea testelor curente (mijlocul şi sfîrşitul semestrului) – 2 puncte
Analiza critică a unui text arheologic* – 2 puncte (10 noiembrie) **
Elaborarea unui eseu structurat*** – 2 puncte (25 noiembrie)
Participarea activă la seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată.
Evaluarea finală/examen – 4 puncte din nota finală
Bibliografie
Obligatorie:
Luca, S., Arheologie generală, Alba Iulia, 2000; Luca, S., Preistorie generala, Alba Iulia, 1999; D. Micle, Note de curs;
Rachet, Guy, Universul arheologiei, vol. I, II Bucureşti, 1977; V. Chrica, D. Boghian, Arheologia preistorică a lumii.
Paleolitic-mezolitic, Iaşi 2003; . Chrica, D. Boghian, Arheologia preistorică a lumii. Neolitic-eneolitic, Iaşi 2003;
Авдусин,Д. А., Основы археолгии, М,1989; Клейн Л.С., Археологическая типология, Л., 1991; КЛЕЙН Л.С.

8

ПРИНЦИПЫ АРХЕОЛОГИИ, СПБ, 2001; КЛЕЙН
Л.С. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ. 1978

Л.С. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ АРХЕОЛОГИЮ, СПБ, 2004; КЛЕЙН

Opţională:
Hodder I.The archaeological process. An Introduction. Oxford :Oxford University Press. 1999; Jonson, M..
Archaeological theory. Oxford: Blackwell, 1999; Binford, L.Debating Archaeology. NewYork, Academic Press, 1989;
Renfrew, C. and P.Bahn. Archaeology: Theory, Methods and Practice. London:Thames and Hudson.1991; Trigger, B. G..
A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.; Генинг, В.Ф., Обьект и предмeт
науки в археологии, Київ,1983; Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991; Мартынов, А.И., Шер, Я. А.,
Mетоды археологического исслeдования, M, 1989; Методика полeвых архелогических исследоваий, Л-д, 1989;
Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973; Монгайт А.Л. Археология Западной
Европы: Бронзовый и железный века. М.: Наука, 1974; Предмет и объект археологии и вопросы методики
археологических исследований. М. 1975; Проблемы абсолютного датирования в археологии. М., 1972; Щукин.
М.Б. На рубеже эр. Спб: Фарн, 1994.
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Istorie

Denumirea programului de studii
Ciclul

I, Licenţă
Arheologia şi Ştiinţele istorice auxiliare/
compartiment Ştiinţele istorice auxiliare
Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie Universală
Galina Bodareu, lector superior
Octavian Munteanu/compartiment Arheologie
galinacer@yahoo.com

Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
F.01.O.003

Număr
de Anul
credite ECTS
1,5
la
I
compartiment
din 3 la curs
integral

Semestrul
1

Total ore
45
la
compartiment
din 90 la curs
integral

Total ore
contact direct
Studiu individual
23 la
22 la compartiment
din 45/72 la curs
compartiment
din 45/18 la curs
integral
integral

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Ştiinţele istorice auxiliare constituie un domeniu specific al ştiinţei istorice generale. Studierea lor contribuie la
formarea unor cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în domeniul cercetării istorice. La baza lor se află principiul de
analiză şi interpretare a izvoarelor istorice. Conţinutul cursului se axează pe cunoaşterea tipurilor de izvoare istorice, în
conformitate cu natura lor prin care au parvenit din realitatea istorică a timpului, şi metodele generale şi particulare de
lucru cu ele în vederea reconstituirii trecutului istoric.La etapa actuală ştiinţa istorică dispune de o metodologie avansată
a cercetării izvoarelor istorice, care permite descoperirea noilor aspecte despre faptele, fenomenele, procesele,
evenimentele istorice, dar şi precizarea, iar uneori determinarea unui caracter contraversat. Ca disciplină de studiu,
ştiinţeleistorice auxiliare formează un ansamblu al ştiinţelor ce au drept obiect de studiu diferite categotii ale izvoarelor
istorice: numismatice, heraldice, arhivistice, epigrafice, paleografice, sfragistice, metrologice, cronologice, onomastice
genealogice, diplomatice şi altele. Cursul este elaborat pentru studenţii tuturor specialităţilor Facultăţii de Istorie şi
Etnopedagogie. Prin aceasta se explică rolul primordial al Ştiinţelor istorice auxiliare în raport cu celelalte domenii ale
ştiinţei istorice: generale şi speciale.
Conţinutul tematic al cursului vizează studierea acestor ştiinţe în contextul constituirii lor ca domenii de cercetare
istorică în Europa Occidentală în epoca modernă, încadrând în acest context şi preocupările în aceste domenii ale
specialiştilor români. Totodată, problematica cursului scoate în evidenţă particularităţile conţinutului fiecărei dintre
ştiinţele istorice auxiliare în raport cu obiectul de studiu.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoşterea obiectului de studiu al Ştiinţelor istorice auxiliiare şi determinarea rolului primordial, pe care îl ocupă
această grupă de ştiinţe istorice în ştiinţaistorică generală;
Cunoaşterea condiţiilor istorice, în contextul cărora s-au constituit Ştiinţele istorice auxiliare;
Cunoaşterea metodelor generale de lucru cu izvoarele istorice şi a metodelor particulare în raport cu natura acestor
surse;
Competenţa de a stabili legături interdisciplinare între ştiinţele istorice auxiliare;
De a aprecia contribuţia personalităţilor distinse ale epocilor modernă ţi contemporană în dezvoltarea ştiinţelor
istorice auxiliare şi apariţia noilor ramuri în cadrul lor;
De a argumenta rolul ştiinţelor istorice auxiliare în cercetarea istorică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
determina locul şi rolul ştinţelor istorice auxiliar în cadrul ştiinţei istorice generale;
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aplica terminologia istorică generală şi specială la scrierea unui text istoric;
distinge tipuri de surse istorice după natura lor;
realiza o lucrare practică, în baza cercetării izvoarelor istorice, despre istoria localităţii.
Precondiț ii
Studii de bacalaureat. Cunoştinţe generale în domeniul istoriei.
Unităț i de curs

1.

Repartizarea orelor la cursul Ştiinţele istorice auxiliare
Total ore, dintre care
Ore de contact –
Ore act. Individuală Tema
frecvenţa
zi
p
s
Tema1. Obiectul de studiu al ştiinţelor istorice auxiliare. 2

2.

Tema 2. Izvoarele istorice. Tipologia izvoarelor istorice.

2

3.

Tema 3. Ştiinţa şi arta heraldică.

2

4.

Tema 4. Paleografia.

2

5.

Tema 5. Numismatica şi medalistica.

2

6.

Tema 6. Sfragistica.

2

7.

Tema 7. Cronologia istorică.

1

8.

Tema 8. Metrologia istorică.

1

9.

Tema 9. Codicologia şi arhivistica.

2

10

Tema 10. Onomastica.

2

11

Tema 11. Elaborarea practică a unui studiu în baza selectării
1
şi cercetării a diferitor tipuri de izvoare istorice.

2

Nr

frecvenţă
redusă
p
2

2
2

2
2

Tota
11
12
8
l
Obiectul de studiu al ştiinţelor istorice auxiliare. Izvoarele istorice. Tipologia izvoarelor istorice.
Ştiinţa şi arta heraldică. Paleografia. Numismatica şi medalistica. Sfragistica. Cronologia istorică.
Metrologia istorică. Codicologia şi arhivistica. Onomastica. Elaborarea practică a unui studiu în baza selectării şi cercetării
a diferitor tipuri de izvoare istorice. (În baza selectării şi cercetării izvoarelor istorice studenţii elaborează un studiu pe tema
Istoria localităţii prezentat în forma scrisă. Etapele de elaborare a lucrării: alegerea şi formularea temei, colectarea şi
selectarea informaţiei, compartimentarea în capitole şi paragrafe, descrierea conţinutului lucrării, formularea concluziilor,
crearea aparatului ştiinţific şi respectarea rigorilor, anexele şi indicele lucrării).
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Predarea şi învăţarea cursului se bazează pe însuşirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor cu caracter cognitiv.
Formarea profesională a studenţilor se axează pe cunoaşterea conţinutului concepţiilor şi teoriilor constituite în ştiinţa
istorică şi pe capacitatea aplicării adecvate a acestor cunoştinţe în analiza izvoarelor istoriografice. Strategia de predareînvăţare evidenţiază metoda inductiv-deductivă, care determină dezvoltarea propriilor competenţe ale studenţilor ca subiect
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activ al procesului de studiu. Activitatea didactică este structurată în prelegeri interactive şi seminare, la care participarea
activă a studetului este însoţită de analize critice şi expunerea opiniilor.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în sistemul cumulativ de 10 puncte, pe care studenrul le acumulează pe parcursul semestrului
în două etape în baza grilei:
I - evaluarea curentă - 6 puncte din nota totală:
Participarea activă la seminarii prin răspunsuri de bază, completări, precizări -2 puncte;
Realizarea testului curent la sfârşitul semestrului –2 puncte;
Realizarea unei lucrări practice -2 puncte;
II - evaluarea finală – 4 puncte din nota totală.
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:














Berciu-Drăghicescu A., Ştiinţele auxiliare ale istoriei, Bucureşti, 1988;
Bogdan D., Paleografia româno-chirilică, Bucurteşti, 1978;
Boiangiu A., Paleografia româno-chirilică, Bucureşti, 1978:
Constantinescu N., Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963;
Cosniceanu M., Studiu asupra numelor de persoane, Chişinău, 1973;
Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Bucureşti, 1982;
Dogaru M., Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic, Bucureşti, 1976;
Drâmba C., Timpul şi măsurarea lui, Bucureşţti, 1952;
Edroiu N., Întroducere în Ştiinţele Auxiliare ale Istoriei, Cluj-Napoca, 1992;
Eremia A., Nume de localităţi. Studiu de toponimică moldovenească, Chişinău, 1970;
Ionescu C., Mica enciclopedie onomastică, Bucureşti, 1975;
Iordan I., Toponimica românească, Bucureşti, 1963;
Stănilă Gh., Sisteme calendaristice, Bucureşti, 1980;
Bibliografie opţională:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Avramescu A., Cândea V., Introducere în documentarea ştiinţifică, Bucureşti, 1960;
Enciclopedia antichităţii româneşti, Bucureşti, 1978;
Grigoraş E., Criptografia şi istoria românească, Bucureşti, 1924;
Istoria României în date, Bucureşti, 1971;
Preda C., Moneda antică în România, Bucureşti, 1969
Idem, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973;
Secăşanu C., Numismatica medievală şi modernă, Bucureşti, 1942;
Vârtosu E., Paleografia românească chirilică, Bucureşti, 1968;
Xenopol A. D., Principiile fundamentale ale istoriei, Iaşi, 1900;
Кобрин Н. В.В Вспомогательные исторические дисциплины, Москва, 1984,
Гусаров Т.П. Введение в специальные исторические дисциплины, Москва, 1990.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

Istorie
I, Licenţă, specialitatea I
Istoria Antică Universală, partea a I-a
Preistoria şi Istoria Orientului Antic
Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie Universală
Galina Bodareu, lector superior
galinacer@yahoo.com

e-mail
Codul cursului

S.01.O.004

Număr
de
credite ECTS

Anul

6

I

Semestrul

1

Total ore

180

Total ore
contact direct
90/36

Studiu
individual
90/144

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul abordează problemele fundamentale ale evoluţiei omului şi societăţii umane de la origini până la apariţia
scrisului şi a statului, precum şi se axează pe analiza primei etape din istoria statalităţii- istoria statelor antice orientale. Deşi
programele de studii preuniversitare reflectă esenţa acestor mari compartimente din istoria universală, cursul universitar
abordează o problematică teoretică mai profundă a acestor domenii din ştiinţa istorică. În acest context, studierea lor se
bazează pe formarea unor aptitudini mai dezvoltate de lucru cu textul istoric, în vederea selectării, sistematizării informaţiei,
precum şi a analizei lui critice. Studenţii se încadrează atât în procesul de asimilare critică a cunoştinţelor teoretice, cât şi în
cel de cercetare teoretică, prin elaborarea unor lucrări. Caracterul complex al tematicii cursului este exprimat de conţinutul
variat al problemelor fundamentale, ce caracterizează aceste domenii ale ştiinţei istorice: originea şi evoluţia omului,
transformările radicale din societatea preistorică, probleme de constituire statelor timpurii, precum şi cele ce reflectă evolţia
economică, socială şi politică a statelor din Orientul Antic.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea esenţei noţiunilor fundamentale: „preistorie‖, „protoistorie‖, „istorie‖, „istorie antică‖;
Determinarea obiectului de studiu al „Preistoriei‖, „Istoriei antice universale‖ şi „Istoriei Orientului Antic‖;
Determinarea importanţei şi locului, pe care îl ocupă preistoria şi istoria antică în cadrul istoriei universale;
Cunoaşterea procesului de constituire a Preistoriei şi Istoriei Orientului Antic ca domenii ale ştiinţei istorice;
Cunoaşterea problemelor fundamentale în cercetarea Preistoriei şi a Istoriei Orientului Antic, a teoriilor,
concepţiilor, şcolilor şi curentelor apărute în aceste domenii în istoriografia modernă şi contemporană;
Cunoaşterea cadrului cronologic general al epocii preistorice şi antice orientale şi determinarea principalelor etape
în evoluţia acestor epoci;
Aplicarea cunoştinţelor pentru stabilirea sincronismelor cronologice;
Cunoaşterea specificului izvoarelor de cercetare a preistoriei şi a istoriei antice;
Cunoaşterea noţiunii de „stat‖ şi etapele evoluţiei lui în Istoria Orientului Antic;
Aplicarea cunoştinţelor pentru determinarea legităţilor evoluţiei statului antic oriental la diferite etape cronologice;
Argumentarea importanţei studierii Preistoriei şi Istoriei Orientului Antic în istoria economică, socială, politică şi
în cultura universală.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
Să cunoască şi să aplice terminologia istorică în procesul de analiză a bibliografiei de specialitate şi să
elaboreze un studiu pe o anumită problemă din Preistorie şi Istoria Orientului Antic;
Să stabilească conexiuni teoretice, în procesul de analiză critică a textelor, între procese, evenimente, fenomene
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istorice, prin analiza premizelorşi cauzelor, care le-au generat, precum şi a consecinţelor, pe care le-au
determinat;
Să urmărirea procesului de evoluţie a statelor antice orientale, de la originea lor până la decădere, prin prisma
analizei factorilor interni şi externi.
Precondiț ii
Studii de bacalaureat. Cunoştinţe generale în domeniul istoriei antice.
Unităț i de curs
Preistoria. Introducere. Izvoarele şi istoriografia.Metodele de cercetare a Preistoriei.Periodizareaepocii
preistorice.Antropogeneza.Etapele evoluţiei societăţii preistorice.Destrămarea societăţi preistorice. Cultura societăţii
preistorice. Orientul Antic. Curs introductiv.Specificul antichităţii orientale. Egiptul Antic. Curs introductiv. Egiptul în
Regatul Vechi şi Mijlociu.Ascensiunea Egiptului lui în Regatul Nou. Crearea şi căderea Imperiului.Cultura Egiptului Antic.
Mesopotamia. Curs introductiv.Babilonul în Regatul Vechi. Legile lui Hammurappi ca izvor istoric. Babilonul în Regatul
Nou. Crearea Imperiului. Asiria.Cultura popoarelor din Mesopotamia. Regatul Hitit..Statele din Bazinul de Est a Mării
Mediterane. Regatul Urartu. Iranul şi Asia Mijlocie. IndiaAntică. China Antică.Constituirea imperiilor în Orientul Antic.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Predarea şi învăţarea cursului se bazează pe însuşirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor generale ș i specifice
le istorie cu caracter cognitiv, stabilirea legăturilor interdisciplinare. Formarea profesională a studenţilor se axează pe
cunoaşterea conţinutului concepţiilor şi teoriilor constituite în ştiinţa istorică şi pe capacitatea aplicării adecvate a acestor
cunoştinţe în analiza izvoarelor istoriografice. Strategia de predare-învăţare evidenţiază metoda inductiv-deductivă, care
determină dezvoltarea propriilor competenţe ale studenţilor ca subiect activ al procesului de studiu. Activitatea didactică
este structurată în prelegeri interactive şi seminare, la care participarea activă a studetului este însoţită de analize critice şi
expunerea opiniilor.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în sistemul cumulativ de 10 puncte, pe care studenrul le acumulează pe parcursul semestrului,
în două etape, în baza grilei:
I etapă – 2 evaluări curente - 6 puncte din nota totală:
Participarea activă la seminarii prin răspunsuri de bază, completări, precizări-3 puncte;
Realizarea testelor curente la mijlocul şi sfârşitul semestrului –2 puncte;
Realizarea unui referat -1 punct;
II - evaluarea finală – 4 puncte din nota totală.
Bibliografie
Bibliografie obligatorie:
Amiet Pierre, Antichitatea orientală, Bucureș ti, 2003.
Clayton Peter A., Price Martin J., Cele ș apte minuni ale lumii antice, Bucureș ti, 2006.
Cristian, V., Iordăchescu L., Popescu M., Crestomaț ie de istorie universală, vol. 1, Iaș i, 2001.
Daniel C., Civilizaț ia asiro-babiloniană, Bucureș ti, 1981.
Daniel C., Civilizaț iile Egiptului antic, Bucureș ti, 1976.
Daniel C., Gândirea egipteană în texte, Bucureș ti, 1967
Deshayes J., Civilizaț iile vechiului Orient, 3 vol., Bucureș ti, 1976.
Drâmba O., Incursiuni în civilizaț ia omenirii, vol. 1, Bucureș ti, 1996.
Drâmba O., Istoria culturii ș i civilizaț iei, vol. 1, Bucureș ti, 1997; vol. 2, Bucureș ti, 1997;
Finet A., Le Code Hammurapi, Paris, 1983.
Gernet J., Lumea chineză, Bucureș ti, 1985.
Lalouette Cl., Civilizaț ia Egiptului antic, 2 vol., Bucureș ti, 1987.
Matei H. C., Civilizaț iile Orientului antic, Bucureș ti, 1990.
Matei H.C.,Enciclopedia antichitatii.
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Moscati S., Vechi imperii ale Orientului, Bucureș ti, 1982.
Moscati S., Vechile civilizaț ii semitice, Bucureș ti, 1975.
Moscati, S., Lumea fenicienilor, Bucureș ti, 1975.
Riemschneider M., Lumea hitiț ilor, Bucureș ti, 1967.
Vercoutter J., Egiptul Antic, Bucureș ti, 2002.
Weigall Arthur, Istoria Egiptului Antic, Bucureș ti, 1996.
Bibliografie opţională:
Braunstein F., Istoria civilizaț iilor, Bucureș ti, [f.a.]
Barbarin Georges, Secretul marii piramide, Iaș i, 2007.
Bauer-Manndorff E., Das frühe Armenien, Wien, 1984.
Briant P., Histoire de l’Empire perse, Paris, 1996.
Clayton Peter A., Price Martin J., Cele ș apte minuni ale lumii antice, Bucureș ti, 2006.
Cristian, V., Iordăchescu L., Popescu M., Crestomaț ie de istorie universală, vol. 1, Iaș i, 2001.
Daniel C., Gândirea egipteană în texte, Bucureș ti, 1967
Deshayes J., Civilizaț iile vechiului Orient, 3 vol., Bucureș ti, 1976.
Grimal N. C., Histoire de l’Égypte ancienne, Paris, 1988.
Johson P., The Civilization of Ancient Egypt, Londra, 1979.
Kernbach V., Dictionar de mitologie generala, Bucuresti, 1995.
Lalouette Cl., Civilizaț ia Egiptului antic, 2 vol., Bucureș ti, 1987.
Matei H. C., Civilizaț iile Orientului antic, Bucureș ti, 1990.
Matei H., Enigmele Terrei, 2 vol. Bucure;ti, 1996.
Matei H.C.,Enciclopedia antichitatii.
Neve P., Hattuša – Stadt der Götter und Tempel, Mainz, 1993.
Olmstead A. T. E., History of Assyria, Chicago, 1975.
Oppenheim A. L., Ancient Mesopotamia, Londra-Chicago, 1977.
Popa M.D., Matei H.C., Mica enciclopedie de istorie universala, Bucuresti,1988.
Rachet G., Universul arheologiei. Tehnică, istorie, bilanț , 2 vol., Bucureș ti, 1977.
Riemschneider M., Lumea hitiț ilor, Bucureș ti, 1967.
Roux G., La Mésopotamie, Paris, 1995.
Roux G., La Mésopotamie, Paris, 1995.
Spangenburg Ray & Moser Diane K., Istoria ș tiinț ei, [f.a.]
Stamm Anne, Civilizaț iile africane, Bucureș ti, 2003.
Tăbliț e de argilă. Scrieri din Orientul Antic, Bucureș ti, 1981.
Trigger B. G., Ancient Egypt. A Social History Cambridge, 1983.
Zamarovsky V., La început a fost Sumerul, Bucureș ti, 1981.
Всемирная история, т. 1-3, Москва, 1997.
Всемирная история. Век железа. Древнейшие цивилизации Востока, Москва, 2000.
Всемирная история. У истоков цивилизаций. Бронзовый век, Москва, 1999.
Гандзакеч К., История Армении, Москва, 1976.
История Востока, Москва, 2000.
История Древнего мира, т. 1-3, Москва, 1989.
Монтэ, Египет Рамсесса, Москва, 1989.
Садaев, Д. С., История Древней Ассирии, Москва, 1979.
Тайны древних цивилизаций, Москва, 2001.
Хрестоматия по истории Древнего Востока, том 1, 2, Москва, 1980
Ursu Naniu, Bîrzu L., Istoria Orientului Antic. Bucureș ti, 2010. https://ru.scribd.com/doc/38434635/Ligia-BarzuRodica-Ursu-Naniu-Istoria-Orientului-Antic
Laszlo A. Preistorie generală, Iaș i, 2015-2016 http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem1Preistorie-generala.pdf
Capiț a C., Curs de Preistorie generală. http://documents.tips/search/?q=Curs+Preistorie
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr de
Anul Semestrul
cursului
credite ECTS
S1.01.O.005

4

I

1

Istorie
Licenț ă
Preistoria spaţiul carpato-dunărean
Istorie ș i Geografi/ Catedra Istoria românilor
Sergiu Musteaț ă, conf. univ. dr.
Viorel Bolduma, lector superior
Total ore

120

Total ore
contact direct
Studiu individual
60/24

60/96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul se încadrează în contextul programului de studii prin faptul că pune bazele cunoaș terii ș i cercetării istorice acre
începe cu perioada preistorică..
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
să însuşească şi să cunoască istoriografia şi izvoarele de studiere a preistoriei;
să cunoască principalele teorii, curente privind preistoria şi istoria veche;
să cunoască culturile arheologice, particularităţile şi aria lor de răspândire;
să însuşească caracteristicile fiecărei etape din preistoria bazinului carpatic;
să însuşească particularităţile modului de viaţă şi culturii oamenilor preistorici.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Orientarea în timpul ș i spaț iul preistoric european ș i universal. Caracterizarea culturilor ș i populaț iilor preistorice
din Europa. Elaborarea eseurilor la teme privind antropogeneza, dezvoltarea habitatului ș i culturilor preistorice.
Precondiț ii
Cunoș tinț e în domeniul istoriei vechi.
Unităț i de curs
Izvoarele de studiere a preistoriei. Istoriografia studierii preistoriei. Paleolitic şi în spaţiul carpato-dunărean.
Antropogenza în spaţiul carpato-dunărean. Mezolitic în spaţiul carpato-dunărean. Neolitic în spaţiul carpato-danubianopontic. Eneoliticul spaţiul carpato-danubiano-pontic. Indoeuropenii în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Epoca bronzului
în teritoriile carpato-dunărene.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Cursul va fi predat utilizând metodelor interactive, inclusiv prezentări în Power Point, Video, activitatea individuală ș i
în grup, elaborarea eseurilor, lectura critică a monografiilor etc.
Strategii de evaluare
Pe parcursul semestrului studenţii vor fi evaluaţi prin teste, lucrări practice, elaborarea lucrărilor scrise şi participarea
activă la seminare.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Istoria Românilor, vol. 1, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Academia Română, Bucureşti, 2001.
2. Ursulescu, Nicolae, Începuturile istoriei pe teritoriul României, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg‖, 1998.
3. Husar, A., Dacia preromană între Orient şi Occident, Cluj-Napoca, 2000.
Opţională:
1. Borziac, Ilie, Începuturile istoriei Moldovei,, Chişinău, 1996.
2. Chirica, C.V., Arta şi religia paleoliticului superior în Europa centrală şi răsăriteană, Iaşi, 1996.
3. Safronov V.A., Indoevropejskie prerodiny, Gor’kij, 1989.
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SEMESTRUL II
Denumirea programului de studii

Istorie

Denumirea cursului Didactica generală
Facultatea Pedagogie, Catedra Ș tiinț e ale
Educaț iei
Titular de curs Zagaievschi Corina, dr., conf.univ.
Oboroceanu V., lector univ.; Bîrsan E.,
Cadre didactice implicate
lector univ.
e-mail zagaevskycorina@yahoo.fr

Facultatea/catedra responsabilă de curs

Codul
cursului
F.02.O.006

Număr
de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

3

I

2

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45/18

45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Didactica generală este o disciplină pedagogică obligatorie, prevăzută pentru formarea iniţială a cadrelor didactice, axată
pe dimensiunea operaţională a învăţământului ce vizează aspecte teoretice şi metodologice ale organizării procesului de
instruire. Cursul are ca scop formarea la studenţi a cunoştinţelor şi capacităţilor specifice domeniului: a proiecta, a
organiza activităţi didactice în vederea asigurării caracterului activ şi interactiv al procesului de instruire, a evalua
calitatea prestanţei didactice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- prezentarea didacticii ca ș tiinț ă pedagogică fundamentală, utilizând terminologia specifică;
- interpretarea raportului predare-învăţare-evaluare;
- aplicarea/respectarea normativităţii procesului de învăţământ în cadrul activităţilor didactice;
- valorizarea culturii emoţionale în comunicarea didactică;
- descrierea/explicaţia corelaţiilor funcţionale dintre componentele de bază ale procesului de învăţământ;
- elaborarea/aplicarea creativă a strategiilor didactice în corespundere cu obiectivele operaţionale;
- proiectarea activităț ii didactice prin asigurarea corelaţiei dintre obiective – conţinut - metodologie;
evaluarea calităţii activităţii didactice.
Finalităţi de studii
- să definească corect conceptele de bază;
- să descrie structura şi funcţionalitatea procesului de învăţământ;
- să demonstreze interdependenţa dintre componentele procesului de învăţământ;
- să analizeze aplicarea principiilor didactice în contextul educaţional;
- să explice necesitatea pregătirii profesionale pentru comunicarea didactică bazată pe cultura emoţională;
- să-şi autodezvolte competenţa de comunicare didactică emoţională;
- să elaboreze obiective didactice conform demersurilor de operaţionalizare;
- să transpună didactic conţinuturile din perspectiva inovaţiei în învăţământ;
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- să proiecteze diverse tipuri de activităţi didactice;
- să realizeze o analiză metodologică a lecţiei.
Precondiț ii
Cunoştinţe din domeniul disciplinelor psihopedagogice studiate în semestrul I: Fundamentele ştiinţelor educaţiei,
Psihologie generală.
Conț inutul unităț ilor de curs
1. Didactica generală - ș tiinț ă pedagogică fundamentală
2.Teoria procesului de învăţământ. Dimensiunile, caracteristicile şi nivelurile de referinţă
3. Raportul predare-învăţare-evaluare: modele şi forme ale învăţării
4. Normativitatea procesului de învăţământ
5. Comunicarea didactică bazată pe valorile culturii emoț ionale
6. Componentele de bază ale procesului de învăț ământ. Obiectivele instruirii
7. Conț inuturile procesului de învăț ământ
8. Tehnologia didactică
9. Evaluarea rezultatelor ș colare
10. Proiectarea didactică
11. Curs de sinteză
Strategii de evaluare
Dezbaterea, conversaţia euristică, sinectica, studiul individual, harta chinestezică, reflecţia personală, proiectul
individual, susţinerea publică a proiectului orei educative.
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală a studenţilor în cadrul
seminariilor. Două probe de evaluare obligatorii: Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de cunoaştere; Evaluare 2:
proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor), prezentarea portofoliul.
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la examen va
constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bocoş M. Instruirea interactică: repere axiologice şi metodologice. Iaşi: Polirom. 2013
2. Ionescu M., Bocoș M.(coord.) Tratat de didactică modernă. Piteș ti: Paralela 45. 2009
3. Cucoş C. Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Polirom, 2008
4. Cucoș C. (coordonator). Psihopedagogie. Iaș i: Polirom, 2005
5. Cerghit I., Metode de învăţământ. Bucureşti. 2006
6. Cristea S. Dicţionar enciclopedic de termeni pedagogici. Vol. I, Bucureşti, 2015
7. Cristea S. Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti, 2000
8. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L., Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală. Suport de curs.
Chişinău. 2009
9. Papuc L., Cojocaru M., Sadovei L.,Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală. Ghid metodologic.
Chişinău. 2009
10. Iucu R. Instruirea ș colară. Perspective teoretice ș i aplicative. Ediț ia a II – a .Iaș i: Polirom. 2008.
Opţională: Achiri I., Cara A. Proiectarea didactică. Orientări metodologice. Chişinău. 2004
1. Oprea C. Strategii didactice interactive. Bucureș ti: E.D.P., 2009
2. Radu, I., Ezechil L., Didactica. Teoria instruirii, Piteşti: Paralela 45. 2005
3. Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM. 2013
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ilrich,G., Postmodernizm în educaţie. Bucureşti. 2007.
Ionescu, M., Instrucţie şi educaţie, Cluj-Napoca. 2003.
Pâniș oară I.O. Comunicarea eficientă. Ediț ia a III – a. Iaș i: Polirom. 2008.
Patraşcu Dm., Tehnologii educaţionale. Chişinău: Ed. Tipografa Centrală. 2005.
Silistraru, N., Pedagogia în tabele ș i scheme. Chişinău: Tipografia Centrală. 2010.
Hasson G. Cum să-ț i dezvolț i abilităț ile de comunicare. Iaș i: Polirom . 2012.
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Denumirea programului de studii

Istorie

I (Licenţă)
Ciclul
Psihologia dezvoltării
Denumirea cursului
Facultatea de psihologie, Catedra de psihologie
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Maria Pleşca, conf., dr.
Titular de curs
Maria Pleşca, conf., dr.
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
F.02.O.007
3
I
II
90
45/18
45/72
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La cursul Psihologia dezvoltării, care face parte din pachetul de discipline psihopedagogice, studenţii vor
dobândi atât
cunoştinț e de ordin teoretic vizând caracteristicile dezvoltării de la concepţie până în adolescenţă, despre
schimbările
normative pe parcursul etapelor de vârstă, cât şi abilităţi practice cum ar fi: abilitatea de a observa şi analiza
comportamentul uman din perspectiva proceselor de dezvoltare care se derulează la o anumită vârstă;
abilitatea de a
combate argumentat miturile nefundamentate ştiinţific cu privire la dezvoltarea copiilor, preadolescenţilor,
adolescenţilor; abilitatea de a înţelege individul şi posibilele dificultăţi cu care se confruntă şi din perspectiva
sarcinilor
de dezvoltare specifice etapei în care se află; abilitatea de a rezolva situaţii – problemă centrate pe înţelegerea
unor
diferenţe de vârstă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive: studentul va demonstra cunoaşterea problemelor generale ale dezvoltării umane
bio-psihosociale, cauzelor, legilor şi caracteristicilor dezvoltării umane individuale şi transformărilor
omului de-a lungul vieţii în vederea discriminării lor adecvate în situaţii concrete; însuşirea unei optici
vaste de analiză a reperelor psihogenetice ale stadiilor dezvoltării psihice la diferite vârste; va şti cum să
opereze analitic, sintetic şi critic cu cunoştinţele legate de autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a
elevului.
Competenţe de învăț are: se exprimă în capacitatea de a asimila informaţia psihologică din diferite
surse în vederea organizării unui demers didactic eficient, conform obiectivelor enunţate; în informarea la
zi privind problemele legate de psihologia copilului, preadolescentului, adolescentului; în formularea de
obiective cognitive şi alegerea modalităţilor/căilor de atingere a lor.
Competenț e de aplicare: se materializează în produse din aria designului educaţional şi în realizări
concrete (referate, postere, analiză de caz, fişe de caracterizare psihologică, proiecte de analiză şi cercetare
psihologică ); în capacitatea de a realiza transferuri interdisciplinare (literatură, istorie) pentru analiza
particularităţilor de vârstă a copiilor.
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Competenț e de analiză: se denotă prin capacitatea de a evalua dezvoltarea psihică a personalităţii la
diferite stadii de vârstă, prin compararea şi prin utilizarea unor instrumente adecvate de măsurare; de a
analiza posibilităţile de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de psihologie; de a identifica
tipurile principale de activitate ale subiectului pentru anumite vârste şi de a analiza funcţional activitatea
copilului în contextul firesc al executării ei.
Competenț e de comunicare: se arată în capacitatea de a se exprima în limba maternă într-o manieră clară
şi precisă, oral şi în scris, utilizând limbajul specific psihologiei în diverse contexte socio-culturale ș i
profesionale; în abilităţile de a realiza convorbiri, expuneri, caracterizări de factură psihologică şi de a
reacţiona adecvat la solicitările exprimate în limbaj psihologic.
Competenţe la nivel de integrare: se dovedesc prin capacitatea de folosire independentă a
informaţiilor oferite de acest curs şi de alte surse în activităţile didactice printr-o viziune sistematică asupra
vieţii psihice umane.
Finalităţi de studii
Să identifice factorii şi premisele dezvoltării fenomenelor psihice şi să recunoască principalele momente
ale devenirii lor.
Să comenteze ştiinţific importanţa cunoaşterii sintetice a personalităţii în practica psihopedagogică.
Să prezinte proiecte de cercetare asupra progreselor şi continuităţilor implicate în fiecare nou stadiu al
dezvoltării persoanei.
Să realizeze convorbiri, expuneri, caracterizări de factură psihologică a copiilor de diferite vârste şi să
reacţioneze adecvat la solicitările exprimate în limbaj psihologic.
Să proiecteze investigarea dezvoltării la vârsta preadolescenţei şi la vârsta adolescenţei, apelând la
metodele specifice domeniului.
Să delimiteze şi să evalueze elementele de unitate şi diversitate psihologică a copiilor de diferite vârste.
Să aplice fişe de caracterizare psihologică a copiilor la diferite stadii de dezvoltare în contextul dinamicii
de vârstă.
Să realizeze analize de caz şi protocoale caracterologice carcare ar reflecta modificările ontogenetice de la
naştere până la moarte prin prisma mecanismelor şi a factorilor care stau la baza acestora.
Precondiț ii
Pentru a asculta acest curs, studenţii trebuie să posede limba de instruire.
Studenţii au nevoie de abilităţii de analiză, abstractizare, sinteză şi generalizare a datelor şi informaţiilor
ştiinţifice.
Le vor fi solicitate cunoştinţele din domeniul Psihologiei generale, Pedagogiei, Limbii şi literaturii
române, Istoriei. Lectura fiecărui modul şi realizarea conştientă a lucrărilor de evaluare garantează nivele
înalte de intelegere a conţinutului tematic şi totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei
discipline.
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1. Obiectul psihologiei dezvoltării.
Tema 2. Dezvoltarea psihică - categorie a psihologiei dezvoltării.
Tema 3. Etapa prenatală. Dezvoltarea copilului în primul an de viaţă.
Tema 4. Dezvoltarea copilului de la 1 la 3 ani (copilăria mică, vârsta anteprescolară).
Tema 5. Dezvoltarea copilului de la 3 la 6/7 ani (copilăria mijlocie, varsta preşcolară).
Tema 6. Psihologia şcolarului mic (copilăria mare).
Tema 7. Psihologia şcolarului mijlociu. Pubertatea.
Tema 8. Psihologia şcolarului mare. Adolescenţa.
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Strategii de evaluare
Se va utiliza evaluarea cumulativă şi continuă privind cunoştinţele dobândite, formarea capacităţilor de
operare cu datele şi indicatorii dezvoltării umane, aprecierea atitudinii şi interesului privind psihologia
dezvoltării, participarea la cursuri şi seminarii, elaborarea de materiale pentru portofoliul individual.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă: 1) lucrare practică; 2) test de
cunoştinţe, evaluarea portofoliului, participarea la discuţii în timpul orelor.
Evaluarea finală se va face în formă de examen. Se va aplica un test ce conţine itemi orientaţi spre
prezentarea unui răspuns complet care să conţină viziunea de ansamblu asupra tematicii psihologiei dezvoltării.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 60% – nota medie de la
evaluările scrise şi orale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Birch, A., Psihologia dezvoltării, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 2000.
2. Dincă, M., Adolescenţii într-o societate în schimbare, Paideea, Bucureşti, 2004.
3. Golu, P., Zlate M., Verza E., Psihologia copilului, Bucureşti, E.D.P., 1994.
4. Modrea, M., Imagine de sine şi personalitate în adolescenţă. Studii teoretice şi experimentale, Ed.
Aliter, Focsani, 2006.
5. Munteanu, A., Psihologia dezvoltării umane, Polirom, Iasi, 2006.
6. Radu, I. (coord.), Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei, Bucureşti, 1983.
7. Schaffer, H., Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2010.
Opţională:
1. Atkinson, R.L. ş.a., Dezvoltarea psihologică, in Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 2002.
2. Debesse, M., (coord.), Psihologia copilului de la nastere la adolescenţă, EDP,
3. Bucureşti, 1976
4. Hayes, N., Orrel, S., Psihologia dezvoltării, in vol. Hayes, N., Orrel, S., Introducere in
5. psihologie, Edit. ALL, Bucureşti, 1997, pag. 325-373,
6. Osterrieth, P. A., Introducere in psihologia copilului, EDP, Bucureşti, 1976
7. Piaget, J., Psihologia inteligenţei, Edit. Stiinţifică, Bucureşti, 1965,
8. Piaget, J., Nasterea inteligenţei la copil, , EDP, Bucureşti, 1973
9. Piaget, J., Construirea realului la copil, EDP, Bucureşti, 1976
10. Şchiopu, U., Piscoi, V., Psihologia generală şi psihologia copilului, EDP, Bucureşti,1986
11. Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia varstelor, EDP, Bucureşti, 1981 (ed. I), 1995 (ed. a II-a ),
12. Şchiopu, U., Verza, E., Adolescenţa, personalitate si limbaj, Ed. Albatros, Bucureşti, 1989
13. Şchiopu, U., Criza de originalitate la adolescenţi, EDP, Bucureşti,1997
14. Wallon, H., Evoluţia psihologică a copilului, EDP, Bucureşti, 1975

23

Istorie

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

I
Cultura Informaț iei ș i Tehnologii informaţionale în domeniu
Facultatea Ştiinţe Exacte şi Tehnologii Informaţionale,
catedra Informatică şi TII
Burlacu Natalia, doctor, lector superior

Codul
cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

G.02.O.008

4

I

II

NatBurlacu@hotmail.ru
Total ore
Total ore
contact direct
120

60/24

Studiu
individual
60/96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de “Cultura Informaț iei ș i Tehnologii informaţionale în domeniu” contribuie la formarea ;i
dezvoltarea de competenţelor digitale la studenț ii ce-ș i efectuează studiile la diverse specialităț i ale
facultăț ilor UPSC ―Ion Creangă‖. Disciplina studiază: cultura informaţiei şi componentele ei de bază;
sistemele de operare şi soft-urile de birou, precum: MS Word, MS Excel, MS Access. Formează abilităț i de
elaborare a prezentărilor electronice; de recunoaştere a imaginilor; modalităţi electronice de creare a
publicaţiilor WEB 2.0.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe cognitive: de a defini mijloacele informaţionale ale studierii cursului; de a descrie principiile
prelucrării imaginii; de a recunoaşte diferenţele dintre grafica vectorială şi grafica de rastru; de a distinge şi
ilustra principiile utilizării prezentărilor; de a explica particularităţile utilizării INTERNET-ului; de a
recunoaşte principiile securităţii informaţiei electronice.
 Competenţe de învăţare: de autoevaluare a performanţelor profesionale şi de formulare de obiective
cognitive şi de alegere a modalităţilor/căilor de atingere ale acestora, prin proiecte de individuale sau
colective de perfecţionare profesională elaborate în SO WINDOWS 7.0, 8.0-8.1. ș i aplicaț iile MS Office,
MA PhotoPaint, Hot Potateos, etc.
 Competenţe de aplicare: de a utiliza unele metodologii eficiente de evaluare a performanţelor şi de
optimizare a aplicaț iilor generice; de a utiliza scanerul; de a prelucra şi recunoaşte o imagine; de a desena o
imagine vectorială; de a elabora o prezentare; de a traduce un text, utilizând sistemele automatizate de
traducere; de a deduce informaţia necesară în INTERNET; de a utiliza poşta electronică; de a proiecta şi a
crea o pagină WEB; de a folosi aplicaţiile multimedia; a utiliza reţelele de informaţii cu ajutorul
calculatoarelor; de a se servi de facilităţile programelor antivirus; de a executa fişiere cu date arhivate.
 Competenţe de analiză: de a evalua şi de a implementa resurse şi instrumente cu acţiune digitală adecvate în
curriculumul şcolar; de a stabili locul obiectului în contextul altor ştiinţe; de a stabili locul obiectului în
contextul specialităţii alese; de a aprecia rolul acestui obiect în procesul educaţional; de a elabora proiecte de
aplicare ale teoriei în practică şi în procesul de învăţământ; de a aprecia importanţa cursului în folosirea lui
practică.
 Competenţe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv
utilizând terminologia specifică tehnologiilor informaţiei şi de comunicaţiei, în diverse contexte socio-
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culturale şi profesionale; competenţe de comunicare în limba engleză (citirea textelor de specialitate).
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să explice conceptele de bază cu referire diversitatea tehnologii informaţionale din domeniul de instruire; să
cunoască aspectele teoretice ale aplicaț iilor generice ș i sistemelor de operare sub care funcț ionează ș i
sunt validate acestea, rolul, funcţiile şi aria de aplicare a aplicaț iilor generice, precum: MS Word, MS
Excel, MS Power Point, MS Access, MS Front Page, MS Photo Editor, etc.
 Să aplice performanţele personale dobândite din cunoştinţele la curs în proiecte educaţionale individuale sau
colective în diverse formate electronice, potenț ial printabile la modulele incluse de curriculum şcolar la
disciplinele prevăzute de formarea profesională în domeniu.
 Să utilizeze în mod profesional metodologiile eficiente de evaluare a performanţelor şi de optimizare a
efectivului de aplicaț iilor generice ș i mediilor specializate studiate.
 Să aplice capacităţile sale aplicative de a elabora diverse proiecte educaţionale individuale sau colective în
formatele electronice ale mediilor ș i aplicaț ilor studiate la curs.
 Să transpună în cadrul programelor de aplicaţii generice ș i / sau mediilor studiate la curs proiectele:
lucrărilor de laborator; educaţionale individuale ș i / sau colective în diverse formate electronice, , precum:
*. docx; *.xlsx; *.ppts; *.accdb; *.htm; *.html; *.png; *.jpeg; *.jpg; *.bmp, etc.
 Să elaboreze în mediile ș i / sau platformele cu cod deschis resurse / proiecte educaţionale create în baza
unor scenarii individuale sau de grup.
Precondiţii
Cursanţii trebuie să deţină: cunoştinţe de bază din cursul gimnazial / liceal de informatică, abilităţi iniț iale de
utilizate ale sistemelor de operare din familia Windows ș i ale aplicaţiilor generice.
Unităţi de curs
Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Identificarea bibliografică a documentelor şi aspecte
informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific. IT si societatea. Securitatea, Copyright-ul şi Legea. Sisteme de
operare şi soft-uri de birou. MS Word, MS Excel, MS Access. Traducerea automatizată a textului electronic.
WINDOWS 7.0, 8.0-8.1, etc. Programele arhivatoare ZIP şi WINRAR.
Prezentări electronice. Prelucrarea şi recunoaşterea imaginilor. Grafica vectorială. Reţele de Informaţii.
Principiile creării unei Pagini Web. Crearea manualelor electronice. Principiile creării unui manual electronic.
Tipologia, aria de acoperire şi modalităţi electronice de creare a publicaţiilor WEB 2.0. Medii vizuale pentru
elaborare prototipurilor de aplicaţiilor educaţionale interactive multimedia. Executarea produselor educaţionale
realizate în mediul Hot Potatoes. Formate de stocare a resurselor educaţionale.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăţare centrată pe student: predare frontală interactivă; lucrări de laborator; portofolii digitale, proiecte;
consultaţii; învăţarea prin cooperare; explicaţie; dialog profesor-student.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: practică (verificare ș i analiza lucrărilor de laborator efectuate la
calculator) şi în scris; prezentări, portofolii, rapoarte; prezentarea rezultatelor lucrărilor de laborator elaborate
în regim de lucru individual (pe Moodle); participarea la discuţii, referate.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciţiilor, susţinerea lucrărilor de laborator, participarea la
discuţii în timpul orelor, prezentări orale a unor teme.
Evaluarea finală de examen se realizează printr-o lucrare care cuprinde: exerciţii: 50% ș i / sau probleme de
proiectare (aplicative): 50%. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de
examen, 60% notele evaluărilor continue.
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Bibliografie
Obligatorie:
1. Burlacu N., ―TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN INSTRUIRE. Lucrări de laborator‖. Chişinău,
2011. Tipografia UPS ―Ion Creangă‖.
2. Chriac Tatiana, Aplicaț ii generice (suport de curs), Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din
Chiș inău, Teacher Education Review and Update of Curriculum. – Chiș inău : Continental Grup, 2014
(F.E.-P. ‖Tipografia Centrală‖). 128 p. ISBN 978-9975-4361-8-2.
3. Burlacu Natalia, ―Sisteme de operare‖, PARTEA I, // Universitatea Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖ din
Chişinău, Tipografia UPS ―Ion Creangă‖, Chişinău 2006.
4. Schwartz, Steve. Microsoft Office 2007. Ghid vizual rapid (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote,
Publisher). Editura: NICULESCU, 2009. 432 p.
5. Steve Johnson, „Microsoft Windows 7‖, Editura: Niculescu, Bucureşti-2010.
6. Traian Anghel, ―Instrumente şi resurse WEB pentru profesori‖, Editura: All, Colecţia:
SOFTWARE/HARDWARE, Bucureşti-2009.
Opţională:
1. Steve Johnson, „Microsoft Office - Access 2007‖, Editura: TEORA, Bucureşti-2008.
2. Traian Anghel, ―Instrumente WEB 2.0 utilizate în educaţie‖, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2009.
3. Alistair Croll, Sean Power, ―Complete Web Monitoring: Watching your visitors, performance,
communities, and competitors‖, Publisher – O’Reilly Media, 2009.
4. Orson Kellog, Veera Bhatnagar, ―Macromedia Authorware 6: Training from the Source ―, Publisher:
Macromedia Press, 2002.
5. Paul McFedries, Crearea paginilor Web‖, Teora. România. 2005.
6. http://www.winzip.com/downwz.htm. (Vizitat: 03/01/2016).
7. http://ziparchiver.hamstersoft.com/. (Vizitat: 03/01/2016).
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

Istorie
I, Licenţă
Istoria Antică Universală, partea a II-a Istoria Greciei şi
Romei Antice
Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie
Universală
dr. conf. univ. Octavian Munteanu
ocmunteanu@gmail.com

e-mail
Codul cursului

S.02.O.009

Număr de
credite ECTS
6

Anul

I

Semestrul

2

Total ore

180

Total ore
contact direct
90/36

Studiu
individual
90/144

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Clădirea viitorului deseori se asemuieşte cu edificarea unei construcţii. A nu se uita, în acest context, că reuşita
construcţiei este în directă dependenţă de trăinicia temeliei, şi că multe construcţii pe parcursul timpului s-au prăbuşit
anume din lipsa unui fundament solid (dincolo de temeinicia pe care au avut-o celelalte componente ale edificiului).
Edificiul cunoştinţelor istorice universale are la baza sa, printre altele, şi ceea ce numim Antichitatea Clasică – Istoria
Greciei şi a Romei Antice. Este o componentă fundamentală a Istoriei Europei Vechi, iar prin intermediul ei şi a
întregii istorii: forme de organizare statală, modele de structuri economice şi sociale, valori ştiinţifice şi culturale,
credinţe şi sisteme religioase – toate se nasc acolo – în Antichitatea Clasică. Iată de ce cursul poate oferi cheia
înţelegerii multora dintre fenomenele pe care astăzi abia le intuim.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Formarea unei viziuni de ansamblu asupra modelelor clasice de evoluţie a comunităţilor în care se conturează
condiţiile ce contribuie la constituirea statului şi cunoaşterea condiţiilor în care s-au constituit şi au evoluat
statele grec şi roman în Antichitate;
Familiarizarea cu principalele forme de organizare statală în antichitate şi particularităţile lor: monarhia şi
republica; democraţia, oligarhia şi anarhia etc;
 Formarea deprinderilor de analiză şi interpretare a surselor scrise şi a celor materiale, identificînd condiţiile
de apariţie, evoluţie şi funcţionare a statelor grec şi roman în antichitate;
 Formarea deprinderilor de lectură şi gîndire critică;
 Formarea şi exersarea aptitudinilor de prezentare orală şi scrisă a materialului investigat;
 Formarea deprinderilor de evidenţiere şi analiză a structurilor sociale, economice şi politice în antichitatea
clasică;
 Formarea deprinderilor de comparaţie şi corelare a fenomenelor din antichitate;
 Formarea deprinderilor de a compara fenomenele din antichitate cu cele contemporane şi a găsi analogii;
Formarea unei atitudini profesioniste faţă de abordarea rolului şi locului Istoriei Antice în evoluţia
Umanităţii, respectiv identificarea căilor de influenţă a civilizaţiei greco-romane asupra constituirii
civilizaţiilor contemporane.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
să utilizeze terminologia de specialitate pentru a consulta bibliografia din domeniu şi formarea deprinderilor
de analiză şi interpretare a surselor scrise şi a celor materiale, identificînd condiţiile de apariţie, evoluţie şi
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funcţionare a formelor statelor grec şi roman în antichitate;
să citească şi să analizeze critic texte din domeniul istoriei antice, să elaboreze prezentări orale şi texte cu
conţinut corespunzător materialului investigat;
compara şi corela fenomenele din antichitate, dar şi fenomenele din antichitate cu cele contemporane,
găsindu-le analogii, respectiv identificînd căile de influenţă a civilizaţiei greco-romane asupra constituirii
civilizaţiilor contemporane;
Precondiț ii
Acumularea creditelor la cursurile de Preistorie şi Istorie a Orientului Antic
Unităț i de curs
Obiectul de studiu al Istoriei Greciei Antice. Cadrul cronologic, teritorial şi geo-climateric. Probleme
de periodizare.
Societăţile myceniene: repere civilizatorii
Grecia în epoca arhaică. Problemele de constituire a polisurilor. Regimul politic în polisurile greceşti.
Marea colonizare greacă: cauze, direcţii, centre şi procese.
Sparta în perioada arhaică – model al organizării statale de tip oligarhic.
Războaiele medice. Liga de la Delos şi consecinţele ei.
Întărirea Macedoniei şi extinderea hegemoniei ei în sudul Balcanilor (Elada). Ascensiunea Macedoniei
pe timpul lui Alexandru şi constituirea Imperiului.
Roma Antică: obiectul de studiu. Cadrul cronologic, teritorial şi geo-climateric. Condiţiile climaterice
şi problema provenienţei triburilor italice.
Statele elenistice: particularităţile constituirii şi evoluţiei.
Fondarea Romei. Societatea romană în perioada regală.
Societatea romană în perioada republicană aristocratică: lupta celor două ordine. Politica externă a
Romei în perioada republicană aristocratică. Extinderea hegemoniei romane în peninsula Apeninică şi
constituirea confederaţiei italice
Societatea romană în perioada republicană tîrzie: extinderea hegemoniei romane în Mediterană.
Războaiele externe şi lupta politică la Roma la sf. sec. II– începutul sec. I. a. Chr. Activizarea luptei politice la
Roma pe parcursul sec. I a Chr. (de la dictatura lui Sylla pînă la prăbuşirea Republicii).
Instituţiile politice romane .
Principatul lui Augustus – noua formă de organizare politică a Romei.
Apariţia şi evoluţia creştinismului în Imperiul Roman.
Criza secolului III. Roma în perioada Dominatului.
Societatea romană în sec. IV-V p. Chr. Divizarea Imperiului şi prăbuşirea celui de Apus.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e ut ilizat e în ca dr u l cur su lu i su nt de natură inductiv-deductivă,
contribuind la formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, accent punîndu-se pe
cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor constituite. Totodată, demersul strategic presupune
învăţarea centrată pe student, realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi
dezvoltarea propriilor competenţe. În acest sens, structurarea activităţilor didactice este realizată sub forma
prelegerilor, care tind a fi cît mai interactive şi sub forma seminariilor în care iniţiativa studentului este încurajată la
maximum, stimulînd analiza critica şi exprimarea punctelor de vedere alternative.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte. Acordarea punctelor se va efectua în baza
grilei de mai jos:
Evaluarea curentă – 6 puncte, dintre care:
Participarea activă la seminarii – 20%
Prezentare de carte– 25% (expedierea prin poşta electronică pînă la data de 30 martie)
Realizarea testelor curente – 20%
Participarea în cadrul elaborării unui referat ştiinţific(text şi prezentare PPT) – 35% (expedierea prin poşta

28

electronică pînă la data de 10 mai)
Evaluarea la examen (scris) – 4 puncte din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
Bloch, R., Roma şi destinul ei, Buc., 1985.
Boardmann, J., Grecii de peste mări, Buc., 1988.
Bonfante, L., Civilizaţia etruscilor, Buc., 1996.
Chamoux, Fr., Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, Buc., 1985, Vol. 1-2.
Gramatopol, M., Civilizaţia elenistică, Buc., 1974.
Crawford, M., Republica romană, London, 1978.
Grimal, P., Civilizaţia romană. Buc., 1987 (2 vol.).
Leveque, P., Aventura greacă, Buc., 1987. (2 vol.).
Platon, N., Civilizaţia egeeană, 4 vol., Buc., 1992.
Snodgrass, A.M., Grecia epocii întunecate, Buc., 1994
Opţională:
Bonnard, A., Civilizaţia greacă, Buc., 1969...
Brilliant, P., De la Grice a L’Orient. Alexandre le Grand., Paris, 1987.
Burian, I., Mouchova, B., Misterioşii etrusci, Buc., 1973.
Childe, V.Gordon, Fâurirea civilizaţiei, Buc., 1966.
Crawford, M., Republica romană, London, 1978.
Eliade, M., Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Buc. 1991 (3 vol.).
Ellinism: economica, politica, cul’tura, M., 1990
Faure, P., Viaţa cotidiană în Creta lui Minos, Buc. 1977.
Finley, M. I., Lumea lui Odiseu, Buc., 1968.
Finley, M.I., Vechii greci, Buc., 1974.
Flaceliere, R., Viaţa de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, Buc., 1976.
Fustel de Coulanges, N-D., Cetatea Antică, Buc., 1992.
Glotz, G., Cetatea greacă, Buc., 1992.
Mommsen, T., Istoria Romană, Buc., 1987.
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Istorie ș i Geografie/ Istorie ș i Limba Engleză

Denumirea programului de studii

Licenț ă

Ciclul

Istoria antică a spaț iului carpato-dunărean

Denumirea cursului

Istorie ș i Geografi/ Catedra Istoria românilor

Facultatea/catedra responsabilă de curs

Sergiu Musteaț ă, conf. univ. dr.

Titular de curs

Viorel Bolduma, lector superior, Ion Ursu, lector superior

Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

S.02.O.010

Număr de
credite ECTS

4

Anul

I

Semestrul

Total ore

2

120

Total ore
contact direct

Studiu
individual

60/24

60/96

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul se încadrează în contextul programului de studii prin faptul că dezvoltă cunoș tinț ele istorice privind antichitatea ș i
dezvoltă abilităț ile de cercetare a acestei perioade.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
să însuşească şi să cunoască istoriografia şi izvoarele de studiere a istoriei antice;
să cunoască principalele culturi arheologice din perioada antică, particularităţile şi aria lor de răspândire;
să însuşească particularităţile modului de viaţă, culturii materiale şi spirituale geto-dace;
să cunoască particularităţile războaielor daco-romane şi consecinţele lor;
să cunoască particularităţile etnice şi antropologice care au stat la baza formării popoarelor sud-est europene.
să însuşească etapele, condiţiile şi aria de formare a poporului român.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Orientarea în timpul ș i spaț iul istoric european ș i universal. Caracterizarea culturilor, populaț iilor li statelor antice din
Europa. Elaborarea eseurilor la teme privind habitatul de la nordul Dunării de Jos ș i interacț iunea lui cu popoarele vecine.
Precondiț ii
Cunoș tinț e în domeniul istoriei vechi, limbi vechi (greacă, latină)
Unităț i de curs
Izvoarele de studiere a istoriei antice. Istoriografia istoriei antice a spaţiului carpato-dunărean. Originea tracilor şi locul lor
în familia popoarelor indoeuropene. Geto-dacii – ramura de nord a tracilor. Organizarea socială, politică ș i economică a
societăţii geto-dace: etape şi structuri. Expansiunea romană ș i consecinț ele ei. Provinciile romane Dacia, Moesia Inferior
ș i Scythia Minor. Populaț iile barbare ș i migratorii. Etnogeneza Românilor. Teorii istoriografice. Argumente istorice şi
dovezi lingvistice.
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Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Cursul va fi predat utilizând metodelor interactive, inclusiv prezentări în Power Point, Video, activitatea individuală ș i în
grup, elaborarea eseurilor, lectura critică a monografiilor etc.
Strategii de evaluare
Pe parcursul semestrului studenţii vor fi evaluaţi prin teste, lucrări practice, elaborarea lucrărilor scrise şi participarea activă
la seminare.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Pîrvan, V., Getica, Bucureşti, 1926 (Chişinău 1993).
2. Istoria Românilor, vol. 1, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Academia Română, Bucureşti, 2001.
3. Istoria Românilor, vol. 2, Daco-romani, romanici, alogeni, Academia Română, Bucureşti, 2001.
4. Petolescu, C. C., Dacia şi Imperiul Roman. De la Burebista pînă la sfîrşitul antichităţii, Bucureşti, 2000.
Opţională:
1.
2.
3.
4.

Crişan, I.H., Civilizaţia geto-dacilor, volumele I şi II, Bucureşti, 1993.
Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, v. I, II, III, Bucureşti, 1994.
Husar, A., Dacia Preromană, Cluj-Napoca, 2000.
Rădulescu, A., Bitoleanu I., Istoria Dobrogei, Constanţa, 1998.

31

Anul II
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SEMESTRUL III
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

Codul
cursului
F.03.A.011/

Număr
credite
ECTS
2

de

Anul

2

Istorie
Licenț ă
Proiectarea educaț ională
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei
Ovcerenco N., dr., conf. univ.; Răileanu O. , lector univ.
Ilaș cu Iu., dr., conf. univ.; Oboroceanu V., lector univ.

e-mail elpida_57@mail.ru, olga_co@list.ru
Semestrul
Total
Total ore
ore
contact direct
3

60

30/12

Studiu
individual
30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Proiectarea educaț ională este orientat spre examinarea conceptelor specifice domeniului studiat;
abordează rolul ș i locul proiectării educaț ionale în sistemul ș tiinț elor educaț iei; acoperă problematica
contemporană a proiectării educaț ionale; contribuie la cunoaș terea specificului demersului pedagogic al procesului
proiectării curriculare; formează la studenț i, competenț ele necesare pentru determinarea specificului activităț ii de
proiectare educaț ională, tipologiei ei; favorizează dezvoltarea competenț elor de planificare a activităț ii didactice
/educative; crează condiț ii de implicare a astudenț ilor în organizarea ș i realizarea proiectării curriculare la nivelul
activităț ii didactice/educative.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
definirea conceptului de proiectare educaț ională,;
descrierea tendinț elor de dezvoltare a teoriei ș i practicii proiectării;
distingerea formelor ș i etapelor de proiectare didactică;
detrerminarea tipologiei proiectării educaț ionale;
analiza modelului de proiectare educaț ională;
identificarea documentelor fundamentale ș i auxiliare de tip proiectiv;
aplicarea adecvată a strategiilor de instruire ș i evaluare în cadrul proiectării didactice;
analiza algoritmului realizării proiectării curriculare la nivelul activităț ii didactice/educative;
autoevaluarea/ evaluarea proiectelor educaț ionale de autor ș i proiectele colegilor de grupă.
Finalităţi de studii
să definească corect conceptul de proiectare didactică;
să descrie tendinţele de dezvoltare a proiectării didactice;
să argumenteze relaț iile proiectării educaț ionale cu ș tiinț ele educaț iei;
să enumere formele ș i etapele proiectării didactice;
să identifice structura taxonomică a tipurilor de proiectare didactică;
să elucideze structura modelului de proieectare curriculară;
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să identifice documentele curriculare fundamentale ș i auxiliare de tip proiectiv;
să elaboreze ș i să susț ină un proiect educaț ional de autor cu tema la alibera alegere;
să aplice strategii de instruire ș i evaluare în cadrul activităț ii de proiectare didactică;
să realizeze autoevaluarea/evaluarea proiectelor educaț ionale de autor ș i a colegilor de grupă.
Precondiț ii
Cunoș tinț ele elementare din ș coală în domeniul pedagogiei/educaț iei: conceptul de elev; treptele
sistemului de învăț ămînt; personalitatea, rolurile ș i funcț iile profesorului.
Discipline anterior studiate: Fundamentele ș tiinț elor educaț iei; Teoria instruirii, Tehnologii educaț ionale,
Psihologia vârstelor, Pedagogia comparată.
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1. Proiectarea educaț ională: delimitări conceptuale. Tema 2. Conț inuturile proiectării educaț ionale.
Tema 3. Nivele ș i perspective ale proiectării educaț ionale. Tema 4. Proiectarea tradiț ională ș i curriculară:
abordare analitico-comparativă. Tema 5. Designul proiectării educaț ionale. Tema 6. Metodologia proiectării,
realizării ș i evaluării proiectului instituț ional/curricular/tematic. Curriculum la dirigenț ie. Tema 7. Modele de
proiectare a activităț ii didactice curriculare/ extracurriculare/extraș colare. Tema 8. Curs de sinteză.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului ș i a calităț ii de participare intelectuală a astudenț ilor
în cadrul seminariilor. Aprecierea formulării răspunsurilor, a capacităț ii de argumentare; exersarea în mod organizat
a activităț ii de elaborare ș i aplicare a proiectului educaț ional.
Două probe de evaluare obligatorii:
Evaluare 1. Test de verificare a nivelului de cunoaș tere;
Evaluare 2. Proiect al activităț ii didactice (nivel de aplicare-integrare a cunoș tinț elor);
Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale.
Evaluarea finală - examen oral.
Nota de la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bunăiaș u, C. M., Elaborarea ș i managementul proiectelor educaț ionale. Bucureș ti: Editura
Universitară. 2012;
2. Cojocaru V., Secară L., Elaborarea ș i manmagementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic.
2005.
3. Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Papuc L., Ovcerenco N., Fundamentele ș tiinț elor educaț iei.
Manual universitar. Chiș inău, 2014;
4. Cristea S., Fundamentele pedagogiei. Iaș i: Polirom. 2010;
5. Guț u Vl., Muraru E., Dandara O., Proiectarea standardelor de formare profesională iniț ială în
învăț ămîntul universitar. Ghid metodologic. U.S.M. Chiș inău, 2003.
6. Guț u Vl., Proiectarea didactică în învăț ămîntul superior. Chiș inău, 2007;
Opţională:
1. Bocoş M., Jucan D. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului. Repere şi
instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2008.
2. Cristea S., Dicț ionar de pedagogie. Chiș inău: Litera internaț ional, 2002;
3. Garș tea N., Callo T., Ora de dirigenț ie. Ghid pentru elevi ș i profesori. Chiș inău: Epigraf. 2011;
4. Guranda M., Fundamente pentru o ș tiinț ă a educaț iei. Bucureș ti: 2011;
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5. Păniș oară I.O. Profesorul de succes. Iaș i: Polirom, 2009;
6. Păun E., Potolea D., Pedagogie. Fundamentări teoretice ș i demersuri aplicative. Polirom, Iaș i, 2006;
7. Socoliuc N., Formarea competenț elor pedagogice pentru cadrele didactice din învăț ămîntul
universitar: [monografie], Academia de Ș tiinț e a R.M. Chiș inău: Cartea Moldovei, 2007.
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Istorie
Denumirea programului de studii
Licenţă
Ciclul
Comunicarea educaţională
Denumirea cursului
Ştiinţe ale Educaţiei /Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Bîrsan Elena, lector univ.
Titular de curs
Cadre didactice implicate
elena.birsan32@yahoo.com
e-mail
Codul cursului
Număr
de Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact
Studiu
direct
individual
F.O3.A.012
2
2
3
60
30/12
30/48
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina Comunicarea educaţională va contribui la dezvoltarea competenţelor de comunicare a studenţilor;
vor analiza tipurile de comunicare şi profesori după competenţa de comunicare. Prin intermediul unităţilor de
conţinut studenţii vor analiza profund comportamentul comunicativ atât cel personal cât şi cel al colegilor.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- definire a conceptului de comunicare, competenţă de comunicare;
- determinare a problemelor de ordin comunicativ în relaţiile interpersonale din mediul educaţional;
- formulare a obiectivelor de autodezvoltare a competenţei de comunicare;
- demonstrare a capacităţilor de proiectare şi desfăşurare a comunicării în şi prin relaţii interpersonale positive;
- dezvoltarea a ascultării active în cadrul procesului de comunicare educaţională.
Finalităţi de studii
- să identifice specificul comunicării educaţionale;
- să descrie funcţiile şi axiomele comunicării educaţionale;
- să valorifice dimensiunile comunicării asertive în discursul pedagogic;
- să formuleze obiective de dezvoltare a competenţei de comunicare;
- să selecteze comportamente verbale şi nonverbale adecvate interacţiunii;
- să selecteze corect forma şi conţinutul mesajului în perfectă armonie cu scopul şi contextul comunicării;
- să interpreteze interacţiunile nonverbale;
- să identifice şi evalueze situaţia de comunicare;
- să elaboreze strategii de educaţie pentru comunicarea educaţională bazată pe cultură emoţională.
Precondiții
Studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale referitoare la Pedagogia comunicării. La fel sunt necesare
cunoştinţele de la Fundamentele ştiinţelor educaţiei, Didactica general ş.a.
Repartizarea orelor de curs
Nr. Unități de conținut
Total
Ore de contact direct
Ore de lucrul
d/o
ore
Curs
Seminar
Laborator individual
Zi
f/r
Zi
f/r
Zi
f/r
Zi
f/r
1.
Cadrul teoretic al comunicării 8
2
2
zi
f/r
4
educaţionale.
2.
Caracteristicile
comunicării 8
2
2
4
interpersonale
în
relaţiile
profesionale.
3.
Competenţa
de comunicare 8
2
2
4
-
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educaţională/didactică.
4.
Stiluri
de
comunicare 8
2
2
4
educaţională şi tipologii de
educatori.
5.
Ascultarea în cadrul procesului 8
2
2
4
de comunicare.
6.
Comunicarea
asertivă
a 8
2
2
4
profesorului.
Limbajul
asertivităţii profesionale.
7.
Comunicarea sinelui.
8
2
2
4
8.
Curs de sinteză
4
1
1
2
TOTAL
60
15
15
30
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Cadrul teoretic al comunicării educaţionale.
Tema 2.Caracteristicile comunicării interpersonale în relaţiile profesionale.
Tema 3. Competenţa de comunicare educaţională/didactică.
Tema 4. Stiluri de comunicare educaţională şi tipologii de educatori.
Tema 5. Ascultarea în cadrul procesului de comunicare
Tema 6. Comunicarea asertivă a profesorului.
Tema 7. Comunicarea sinelui. Imaginea de sine.
Tema 8. Curs de sinteză.
Strategii de evaluare
Se apreciază gradul şi calitatea participării licenţiaţilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, răspunsuri
orale; sumarizarea celor două probe obligatorii (prezentarea unui discurs pedagogic (I probă), analiza unui discurs (II
probă) şi examen (oral). Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale.
Evaluarea finală constă din nota obţinută la examen (40 %) şi suma notelor de la evaluările curente (60 %).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Bîrsan El. Comunicarea asertivă. Ghid metodologic. Chişinău. 2013. 130 p.
2. Marinescu V., Introducere în teoria comunicării. Modele şi aplicaţii. Editura: C.H.Beck; Bucureşti, 2011.
343 p.
3. Cojocaru M., Comunicare relaţională. Suport de curs pentru studii licenţă.Chişinău: 2009. 69 p.
4. Coman A., Tehnici de comunicare: proceduri şi mecanisme psihosociale. Ed. C.H. Beck; Bucureşti: 2008.
143 p.
5. Sadovei L., Competenţa de comunicare didactică. Repere epistemologice şi metodologice. Chişinău:
Tipografia UPS ―Ion Creangă‖, 2009. 172 p.
Opţională:
1. Pânişoară I., Comunicarea eficientă, Ed. a 3-a,rev. Polirom, Iaşi, 2008. 418 p.
2. Roco M., Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi,Polirom,2004. 245 p.
3. Prutianu Şt., Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Ed. Polirom, Iaşi, 2005. 283 p.
4. Craia S. Teoria comunicarii, Ed. Fundatiei Romania de maine, Bucureşti: 2000
5. Dinu M., Comunicarea-repere fundamentale, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 2007. 273 p.

-

-

-
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului Număr
de Anul Semestrul
credite ECTS
F.03.A.013

2

I

3

Istorie
I- Licenț ă
Managementul grupului ș colar
Catedra Ș tiinț e ale Educaț iei
Jeni Nastas, dr. conf. univ.

Total ore

60

Total ore
contact direct
30/12

Studiu
individual
30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul Managementul grupului ș colar este un curs opț ional, propus studenț ilor
anului II, învăț ământ cu frecvenț ă la zi ș i frecvenț ă redusă (30 ore), având drept scop
dezvoltarea abilităț ilor necesare pentru pregătirea către viitoarea activitate didactică şi
educaţională, precum şi deprinderile unui bun cetăţean.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

să definească principalele obiective ale activităţii profesorului diriginte în probleme de
educaţie;
să examineze direcţiile principale ale activităţii profesorului diriginte, a managerilor
educaţionali, a coordonatorilor de ateliere, a asociaţiilor de tineret, a voluntarilor;
să distingă diferenţa dintre metodele şi procedeele de educaţie aplicate de către pedagogii
şcolari
să aprecieze importanţa cunoştinţelor din domeniul educaţiei pentru eficienţa viitoarelor
activităţi cu elevii;
să-şi formeze şi să consolideze atitudinile de bază ale viitorului profesor diriginte: tactul,
obiectivitatea, echilibrul, sinceritatea, respectul, siguranţa pe sine, toleranţa ş. a.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

să utilizeze diverse metode de educaţie în cadrul orelor practice, precum şi în activităţile
cu elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitare.
să poată să analizeze o activitatea educaţională.
să elaboreze câteva proiecte pentru orele de dirigenţie şi activităţi extraşcolare.
să-şi formeze abilităţi şi deprinderilor de muncă cu elevii de diferite categorii de vârstă: de
a comunica eficient, de a organiza, de a conduce, de a-şi asuma responsabilităţi, de a
asculta, de a evalua ş. a.
Precondiț ii

Pentru reuș ita cursului sunt necesare cunoştinţe şi competenț e formate în cadrul
disciplinelor psiho - pedagogice: Pedagogie generală, Psihologie generală, Psihologia
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vârstelor ș i pedagogică, Pedagogia curriculum-ului etc, studiate în anul I.
Unităț i de curs
1. Dirigenţia în sistemul muncii şcolare; 2. Sistemul activităţilor educaţionale a profesorului diriginte; 3.
Cunoaşterea elevilor; 4. Caracterizarea generală a activităţilor educaţionale ale profesorului diriginte; 5. Ora de
dirigenţie; 6. Proiectarea activităţilor educaţionale ale profesorului diriginte; 7. Munca dirigintelui cu familia; 8.
Colaborarea profesorului-diriginte cu aşezămintele educative ș i organizaț iile non guvernamentale pentru copii.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare

Expunerea, explicaț ia, povestirea, studiul de caz, activităț i în grup, jocul de rol,
discuț ia, dezbaterea, problematizarea, folosirea resurselor comunităț ii, exerciț iul, jocul
didactic, etc.
Strategii de evaluare

Eseul, chestionarul,
prezentarea etc.

proiectul didactic, scenariul activităț ii extracurriculare,

Bibliografie

Obligatorie:
Calaraș Carolina, Goncear Eleonora. Dirigintele – manager al actului educativ. Ghid
metodologic destinat cadrelor didactice. Chiș inău, CEP USM, 2009.
Concepț ia educaț iei în Republica Moldova. Chiș inău, 2001.
Cosma Traian. Ora de dirigenţie în gimnaziu, Îndrumări şi texte în sprijinul
profesorului diriginte. Bucureș ti, 2006.
Curriculum la dirigenț ie. Chiș inău, 2005.
Ursu Valentina. Metodologia educaț iei. Curs universitar. Chiș inău, 2010.
Opţională:
Educaţie pentru dezvoltare. Ghidul animatorului. CIDDC, UNICEF-Moldova, 2002.
Includerea socială a tinerilor. Ghidul lucrătorului de tineret, Chişinău, 2004.
Educaț ia toleranț ei ș i cetăț eniei democratice prin intermediul istoriei. Ghid
pentru profesori, Editor S. Musteaț ă, ANTIM, Chiș inău, 2006.
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Istorie

Denumirea programului de studii

I (Licenţă)
Psihologia educaţiei
Facultatea de psihologie, Catedra de psihologie
Maria Pleşca, conf., dr.
Maria Pleşca, conf., dr.

Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Cod

Credite

F.03.O.014/

2

Specialitate
Modulul
psihopedagogic

Semestrul

Total
ore

Teorie

Seminar

III

60

20

10

Laborator

Lucru
individual
30/48

Descrierea disciplinei
La cursul de Psihologie educaţională studenţii vor însuşi cunoştinţe despre aspectele importante ale procesului
de învăţare: mecanisme generale şi specifice ale învăţării, motivaţie şi strategii de învăţare, elemente de diversitate şi
aplicaţiile educaţionale ale acestora; vor studia mecanismele psihologice ale educaţiei ca proces bine orientat de
formare a personalităţii copilului şi specificul relaţiei profesor – elev: comunicarea didactică, conflictul şi
managementul conflictelor educaţionale. Totodată, studenţii îşi vor forma competenţe necesare pentru proiectarea şi
asistarea unor intervenţii educaţionale eficiente, aplicabile în diverse contexte, de la mediul şcolar la dezvoltarea
personală. De asemenea, vor însuşi metode şi aspecte de cunoaştere şi dezvoltare personală a elevilor.
Obiective
cunoaşterea conceptelor şi teoriilor specifice cu care operează Psihologia educaţională;
însuşirea instrumentelor ştiinţifice necesare descrierii personalităţii elevilor;
valorificarea resurselor elevilor în cadrul unor abordări psiho-pedagogice diferenţiate;
cunoaşterea datelor, proceselor şi conceptelor specifice fiecărui palier psihologic al educaţiei (cognitiv, afectiv,
motivaţional, social-moral);
însuşirea unei optici de analiză a relaţiei profesor – elev;
aplicarea principiilor de natură psihologică specifice procesului educativ, indiferent de spaţiul de manifestare –
şcolar sau nonşcolar (informal);
cunoaşterea şi utilizarea instrumentele psihologice prezente în actul educativ.
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor fi capabili:









să prezinte cunoştinţe cu privire la principalele noţiuni implicate în procesualitatea complexă a cunoaşterii şi
învăţării de tip şcolar;
să cunoască şi să înţeleagă problemele de bază ale psihologiei educaţionale necesare pregătirii lor psihologice
pentru activitatea didactică;
să cunoască principiile de management a conflictelor educaţionale;
să interpreteze multiaspectual faptele psihologiei educaţionale;
să conceapă strategii conceptual-practice de abordare a cunoaşterii psihologice a elevilor;
să prezinte o viziune de ansamblu asupra relaţiei profesor-elev;
să opereze analitic, sintetic şi critic cu cunoştinţele legate de autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a
elevului;
să analizeze faptele psihologice de educaţie în conformitate cu cunoştinţele achiziţionate;
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să elaboreze demersuri educaţionale care să vizeze stimularea creativităţii elevilor;

să caracterizeze clasa şcolară din perspectiva psihologiei grupului;

să aplice tehnicile sociometrice în studierea relaţiilor preferenţiale din clasa şcolară;

să valorifice cunoştinţele referitoare la comunicare în discursul educaţional.
Pre-recuzite (precondiţii)
Cunoştinţe de bază despre sarcinile şi specificul psihologiei educaţionale în raport cu alte ramuri ale
psihologiei. Studenţii trebuie să ştie că psihologia educaţională studiază procesele instructiv-educative desfăşurate
în şcoală din punct de vedere psihologic, nu ca un scop în sine, ci pentru a spori eficienţa acestora. Studiind
condiţiile învăţării în situaţia reală, complexă din clasă, într-o anumită ambianţă, influenţată de multipli factori ea
oferă doar constatări şi recomandări necesare pedagogului, ca om de ştiinţă, ori profesorului.
Evaluarea curentă
Teste, lucrări scrise
Evaluarea se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă, sub formă de test, participarea la discuţii
în timpul seminarelor.
Evaluarea finală de examen
Se va aplica un test ce conţine 20 itemi orientaţi spre prezentarea unui răspuns complet care să conţină viziunea
de ansamblu asupra procesului de învăţare, mecanismelor psihologice ale educaţiei ca proces bine orientat de formare a
personalităţii copilului şi specificului relaţiei profesor – elev.
Frecvenţa
Cursul de Psihologie educaţională este prezentat tradiţional, deşi studenţii au acces la suportul de curs. Dacă
studentul absentează de la ore, este în responsabilitatea lui să obţină informaţia predată la ore, să studieze
materialul, să realizeze temele de casă conform cerinţelor prezentate de profesor.
Conţinutul cursului
1. Introducere în psihologia educaţională; 2. Învăţarea şcolară; 3. Psihologia procesului educativ; 4.
Personalitatea profesorului; 5. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor; 6. Comunicarea didactică; 7.
Conflictul şi managementul conflictelor educaţionale.
Resurse bibliografice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cosmovici, A., Iacob L., Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
Creţu, T., Psihologia educaţiei, Credis, Bucureşti, 2004.
Golu, P., Psihologia grupurilor sociale şi a fenomenelor colective, Editura Miron, Bucureşti, 2004.
Golu, P.; Golu, I., Psihologie educaţională, Editura Miron, Bucureşti, 2003.
Neculau, A. – Psihopedagogia, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
Pavelcu, V. – Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii, EDP, Bucureşti, 1982.
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Denumirea programului de studii

Istorie

Ciclul Licenţiat în psihopedagogia specială
Denumirea cursului Educaţie incluzivă
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra de
Psihopedagogie Specială
Chiperi Nadejda, dr., lector universitar
catedra Psihopedagogie specială

e-mail nadejdachiperi@gmail.com
Codul cursului
F.03.O.015

Număr de
credite ECTS
2

Anul

Semestrul

2

3

Total ore
60

Total ore
contact direct
Studiu individual
30/12
30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul „Educaţie incluzivă‖, vine să contribuie la dezvoltarea unor modele educaţionale în concordanţă cu experienţa
acumulată în cadrul organizaţiei şcolare, cu interesele şi opţiunile participanţilor. Acestea implică în perspectiva asigurării calităţii în
educaţie: cultura cunoaşterii, cultura organizaţională, cultura calităţii, cultura strategiilor, cultura evaluării/autoevaluării.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerii: studenţii trebuie să opereze cu terminologia din domeniu;
dobândirea de noi competenţe în domeniul educaţiei incluzive;

actualizarea competenţelor de bază, precum şi a cunoştinţelor din domeniul disciplinei;
cunoaşterea didacticii disciplinelor din perspectiva particularităţilor persoanelor cu dizabilităţi;
iniţierea în utilizarea de noi metode, tehnici şi materiale;
Aplicarea cunoştinţelor şi a conceperii:
se raportează la obiectivele reformei învăţământului;
are unitate tematică, atât în conţinutul disciplinei cât şi la nivelul conceptelor şi a practicilor educaţionale abordate;
utilizează materiale curriculare acreditate;
vizează fixarea şi consolidarea competenţelor de bază şi formare de noi competenţe reeşind din principiile educaţiei speciale
şi integrate.
Raţionalizare şi decizii:
să opereze corect cu noţiunile disciplinei; să explice specificului evaluării copilului cu CES; să construiască exact
raţionamentele respective; să exprime adecvat deciziile corespunzătoare.
Comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii:
să formuleze corect gândurile, ideile cu referinţă la forme de sprijin a copilului cu CES; să transmită exact informaţiile privind
principii de elaborarea planului individualizat; să recepţioneze adecvat mesajele, schimbul de informaţii în ceea ce priveşte
susţinerea copilului cu CES în procesul instructiv – educativ.
Dezvoltarea profesională continuă:
să posede noi deprinderi şi abilităţi în acest domeniu; să dispună de noi competenţe în această ramură; să-şi desăvârşească
permanent cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi competenţele în domeniul disciplinei.
Finalităţi de studii
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Dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerii: cunoaşterea, înţelegerea şi identificarea esenţei personalităţii cadrului didactic
itinerant, definirea şi identificarea conceptului de sprijin a copilului cu CES în instruire, descrierea specificului sprijinului
individualizat pentru copiii CES.
Aplicarea cunoştinţelor şi a conceperii: utilizarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu copilul cu CES, cadrele didactice cu
familia, să elaboreze planul individualizat personalizat argumentat prin rezultatele evaluării copilului.
Raţionalizare şi decizii: să opereze corect cu noţiunile disciplinei; să explice specificului evaluării copilului cu CES; să
construiască exact raţionamentele respective; să exprime adecvat deciziile corespunzătoare.
Comunicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii: formularea corectă a ideilor cu referinţă la forme de sprijin a copilului cu CES;
să transmită exact informaţiile privind principii de elaborarea planului individualizat; recepţionarea adecvată la mesajele,
schimbul de informaţii în ceea ce priveşte susţinerea copilului cu CES în procesul instructiv – educativ.
Dezvoltarea profesională continuă: perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în domeniul disciplinei; să posede noi
deprinderi şi abilităţi în acest domeniu; să dispună de noi competenţe în această ramură; să-şi desăvârşească permanent
cunoştinţele, deprinderile, abilităţile şi competenţele în domeniul disciplinei.
Precondiţii

Studenţii trebuie să posede cunoştinţe din psihologia generală, psihologie, cadrul legislativ naţional, internaţional privind
drepturile copilului, psihologia relaţiilor interpersonale.
Repartizarea orelor de curs
Nr.
d/o

Unităț i de conț inut

Total

Ore de contact direct

ore
Curs

1

Cadrul legislativ naţional şi 4
internaţional.

2

Din experienţa internaţională 4
privind sprijinul şi cooperarea în
învăţare pentru copii cu CES din
şcolile obişnuite.

3

Particularităţi de dezvoltare a 4
copilului cu cerinţe educaţionale
speciale (CES).

4

Metode de organizare a
4
procesului de învăţământ pentru
copii cu cerinţe speciale din şcolile
incluzive.

5

Aspecte privind proiectarea unui
curriculum în condiţiile educaţiei
incluzive.

4

6

Tehnologii moderne folosite în
educaţia integrată/incluzivă.

4

7

Parteneriat în domeniul educaţiei

4

Seminar

2
2

Ore de lucrul
individual

Laborator

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
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integrate/incluzive.
8

Formarea parteneriatului cu familia.4

9

Servicii de sprijin la elevii cu
4
deficienţe mintale şi dificultăţi de
învăţare.

10

Sprijin şi resurse pentru familie.

11

Modalităţi de realizare a integrării şi4
incluziunii.

12

Documente şi maniere de lucru
(instrumente ale CDS).

13

Evaluarea anuală de diagnostic.
4
Schiţă de bune practici în întâlnirile
de evaluare anuală.

14

Planul Educaţional Individual (PEI).4
Structura şi funcţionalitate

15

Tipuri de Curriculum şi elevii cu
CES în şcolile obişnuite.

4

TOTAL

60

4

4

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

14

2

2

2
2

2

16

30

TOTAL 60 ore/2 credite
Unităț i de curs
Cadre didactice itinerante şi/sau de sprijin - abordare generală. Cadrul legislativ naţional şi internaţional. Din
experienţa internaţională privind sprijinul şi cooperarea în învăţare pentru copii cu CES din şcolile obişnuite.
Competenţele cadrului didactic intinerant. Echipa de intervenţie. Echipa multidisciplinară. Echipe de sprijin pentru
profesori. Servicii de sprijin la elevii cu deficienţe auditive. Servicii adi]ionale pentru elevii cu deficienţe de vedere.
Sprijin şi resurse pentru familie. Modalităţi de realizare a integrării şi incluziunii. Documente şi maniere de lucru
(instrumente ale CDS). Evaluarea anuală de diagnostic. Schiţă de bune practici în întâlnirile de evaluare anuală.
Planul Educaţional Individual (PEI). Tipuri de Curriculum şi elevii cu CES în şcolile obişnuite. Aprecierea activităţii
şi eficienţei lucrului cadrului didactic de sprijin.
Strategii de evaluare
Evaluare curentă: evidenţa implicării masteranzilor în discuţii, dezbateri, realizarea sarcinilor; competenţe de exprimare
liberă în scris (eseuri); de argumentare în dezbatere;
Evaluarea se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă, sub formă de test, participarea la discuţii în timpul
seminarelor.
Nota finală se constituie din următoarele componente:
40% - Nota de la examenul final
40% - Nota medie de la cele două evaluări
20% - Participare la discuţii în cadrul seminarelor.
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Strategii de evaluare
Evaluare curentă: evidenţa implicării studenţilor în discuţii, dezbateri, realizarea sarcinilor; competenţe de exprimare liberă în
scris (eseuri); de argumentare în dezbatere;
Evaluarea se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă, sub formă de test, participarea la discuţii în timpul
seminarelor.
Nota finală se constituie din următoarele componente:
40% - Nota de la examenul final
40% - Nota medie de la cele două evaluări
20% - Participare la discuţii în cadrul seminarelor.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Bateman, D., Bateman, F., Ghid de educaţie specială pentru directori, Editura Mirton, Timişoara, 2008.
2.
Muşu, I., (coordonator), Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, RENINCO şi
UNICEF, 2000
3.
Muşu, I, Vrasmaş, T., Copiii cu dizabilităţi, în deceniu de tranziţie. Situaţia copilului şi a familiei în România,
UNICEF, Bucureşti, 2000
4.
Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice în educaţia integrată, Editura Universităţii Aurel Vlaicu,
Arad, 2007
5.
Preda Vasile (coord.) – Elemente de psihopedagogie specială. Cercetări fundamentale şi aplicate, Editura Eikon,
Cluj Napoca, 2007
6.
Preda V. Orientări teoretico-praxiologice în educaţia specială. Presa Uniresitară Clujeană. 2000.
7.
Verza F. Intoducerea în psihopedagogia specială şi asistenţa socială. Humanitas. 2002.
8.
Vraşmaş E. Introducerea în educaţia cerinţelor speciale. Credis. 2004.
9.
Vrasmaş T., Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Aramis, 2001
10.
BUCUN N., CHIPERI N. Influenţa social psihologică a mediului instituţionalizat asupra dezvoltării psihice a
elevilor cu nevoi speciale. În: Univers Pedagogic. 2011, nr. 2, p. 45-52. ISBN 978-9975-48-994
CHIPERI, N. Optimizarea activităț ii intelectuale a elevilor mici cu dizabilităț i mintale uș oare prin stimularea proceselor
psihice. În: Ș tiinț a culturii fizice, nr. 17/1, 2014, Chiș inău USEFS, 2014. ISSN 1857-4114, p. 90-94
CHIPERI, N. Particularităţile psihologice ale copiilor implicaţi în diverse modele de educaţie. În: Ș tiinț a culturii fizice, nr.
17/1, 2014, Chiș inău USEFS, 2014. ISSN 1857-4114, pag. 90-94
КИПЕРЬ Н. H. Особенности представлений о себе отсталых дошкольников. În: Образование, философия, психология и
здоровье. In: Сборник материалов второй заочной международной конференции, 2011, 03 ноября, Россия: Красноярск,
с. 79-81.
Opţională:
11.
Gherguţ Alois, Neamţu Cristina – Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri de obţinere a
gradelor didactice, Editura Polorom, Iaşi, 2007
12.
Neagoe, M., Iordan, A., Psihopedagogia adaptării şi problematica anxietăţii şcolare, HUMANITAS, 2002
13.
Vrasmaş T., Şcoala şi educaţia pentru toţi, Miniped, 2004
CHIPERI N. Socialization as a process of ‖social learning‖ norms and values of society. În: Materialele Conferinț ei
internaț onale la Iaș i 10-13 mai 2012 ISSN 2457 – 71689
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr de
Anul
Semestrul
cursului
credite
ECTS
U.03.A.016/
3
II
III

Istorie
licenț ă
Bazele Micro-macro economiei
Catedra Ș tiinț e filosofice ș i economice
C. Saviț chi
M. Grosu
savecorina@mail.ru
Total ore
Total ore
contact direct
Studiu
individual
90
45/18
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Contextul economic actual impune reacț ie la orice schimbare. Cursul fiind o disciplină
opț ională, contribuie la extinderea ș i completarea orizontului de cunoș tinț e din: pedagogie, psihologie,
asistenț ă socială, cu informaț ii din domeniul ”Bazele Micromacroeconomiei” fapt ce va contribui la
dezvoltarea ș i consolidarea unui set de competenț e (cunostinț e, abilitati, atitudini) care conduc la
formarea multilaterală a personalităţii şi la dezvoltarea unei categorii de profesionişti capabili să se
integreze cu succes în viaţa socială.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
cunoaș terea noț iunilor, macanismelor ș i concepț iilor economiei de piaț ă;
iniț ierea în istoria gîndirii economice;
analizarea stării actuale, perspectivele, tendinț ele dezvoltării economiei naț ionale;
explicarea modalităț ilor de formarea a preț urilor, a veniturilor fundamentale;
identificarea avantajelor privatizării ș i formării proprietăț ii private ș i mixte;
elaborarea măsurilor de reducere a costurilor de producț ie;
evidenț ierea cauzelor care generează dezechilibre economice;
formarea conș tiinț ei economice a tineretului studios.
Finalităţi de studii
- să cunoască pilonii liberei iniț iative;
- să argumentezerolul politicii fiscale în formare bugetului naț ional;
- să descrie indicatorii macroeconomici;
- să explice principiile de formare a preț urilor;
- să conș tientizeze importanţa privatizării în economia de piaț ă;
- să prezinte particularităţile salarizării angajaț ilor din cadrul întrepriderilor;
- să caracterizeze formele de ș omaj;
- să descrie procesul de repartiț ie a veniturilor bugetare;
- să identifice politicile antiinflanț ioniste;
- să aprecieze importanț a funcț iilor economice ale statului.
Precondiț ii
Dezvoltarea conș tiinț ei economice a tineretului studios se realizează prin interacț iunea
cunoș tinț elor cu caracter economic acumulate în instituț iile anterioare de învăț ământ (licee, colegii) cu
cunoș tinț ele obț inute la facultate în cadrul disciplinelor de specialitate. Studenţii cunosc să explice un
ș ir de categorii economice cum ar fi: economie de piaț ă, preț , forme de proprietate, bani, salariu,
impozite, etc., iar audierea cursului respectiv va contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi priceperi noi ce îi
va ajuta să se integreze cu succes pe piaț a muncii ș i în viaţa socială.
Unităț i de curs
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1. Obiectul de studiu, metoda ș i funcț iile cursului Bazele Micromacroeconomiei
2. Factorii de producț ie ș i combinarea lor
3. Proprietatea, privatizarea, concurenț a ș i libertatea economică
4. Formele organizării activităț ii economice, banii ș i piaț a contemporană
5. Sistemul de preț uri, cererea ș i oferta. Legea cererii ș i legea ofertei
6. Întreprinderea, costul de producț ie ș i eficienț a economică
7. Veniturile fundamentale: salariul, profitul, dobânda ș i renta funciară
8. Piaț a capitalurilor ș i piaț a forț ei de muncă
9. Creș terea economică ș i sisteme de calculare a indicatorilor macroeconomici
10. Acumularea, consumul, economii, investiț ii
11. Fluctuaț iile activităț ii economice ș i politici anticriză
12. Statul ș i economia de piaț ă. Politica fiscală ș i bugetară a statului
13. Economia naţională.Probleme ale dezvoltării economice a ţărilor subdezvoltate
14. Economia mondială ș i piaț a internaț ională
Strategii de predare ș i învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere cu aplicarea TIC.
2. Prelegere clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
1.
Ev. Iniț ială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
2.
Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada antică,
gândirea filosofică în perioada medievală.
3.
Ev. sumativ-cumulativă/finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Gh. Creț oiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur. Economie, Bucureș ti, 2011.
2.
Popescu C., Gavrilă I., Ciucur D., Tratat de economie generală, vol.I, Microeconomie, ASE
Bucureşti, 2009.
3.
Ciobanu Gh., Microeconomie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
4.
Dumitru Moldovanu, Curs de teorie economică, Chiș inău, 2007.
5.
Angelescu Coralia (coord.), Economie, ed.a VII-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
6.
Mihail Grosu, Economie politică, Chiș inău, 2001.
Opţională:
1.
Lazăr D. T., Zai P., Bazele economiei de piaţă, suport de curs, Editura Accent Cluj-Napoca, 2008.
2.
Ion Pârău, Teorie economică, Chiș inău, 2007.
3.
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, „Economie Politică‖, Editura Teora 2000.
4.
Hoanţă N., „Economie şi finanţe publice‖, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
5.
Ignat I., Pohoaţă I.,Clipa N., Luţac Gh., Economie politică, Editura Fundaţiei ―Gh.Zane‖, Iaşi,
1997.
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Istorie

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului Număr
de Anul Semestrul
credite
ECTS
U.03.A.018

3

II

III

licenț ă
Managementul resurselor umane
Catedra Ș tiinț e filosofice ș i economice
C. Saviț chi
M. Grosu
savecorina@mail.ru
Total ore
Total ore
contact direct

90

45/18

Studiu
indivi
dual
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul fiind o disciplină opț ională, contribuie la extinderea ș i completarea orizontului de cunoș tinț e
din: pedagogie, psihologie, asistenț ă socială, cu informaț ii din domeniul ”Managementul resurselor
umane” fapt ce va contribui la dezvoltarea ș i consolidarea unui set de competenț e (cunostinț e, abilitati,
atitudini) care conduc la formarea multilaterală a personalităţii şi la dezvoltarea unei categorii de profesionişti
capabili să se integreze cu succes în viaţa socială. Acest curs va familiariza studenţii cu obiectivele, metodele,
procedeele, mecanismele managementului resurselor umane, cu aspectele planificării strategice a necesarului de
muncă, gruparea lui pe posturile de muncă, etapele de recrutare, selectare şi integrare profesională a
personalului, cu modalitatea evaluării performanț elor profesionale, etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
de a însuşi şi utiliza conceptele, metodele, tehnicele şi instrumentele de bază ale MRU;
explicarea importanţei planificării strategice a resurselor umane;
de a cunoaşte tendinţele actuale în domeniul MRU;
de a înţelege şi aprecia rolul şi importanţa resurselor umane şi a MRU în cadrul organizaţiei;
de a dezvolta aptitudini necesare viitorilor absolvenţi, pentru integrarea lor pe piaț a muncii din Republica
Moldova;
de a forma capacităţi de aplicare a metodelor şi principiilor MRU în situaţii specifice, cazul unei întreprinderi;
de a forma abilitatea de perfectare a documentelor specifice MRU: CV-ul, scrisoare de intenţie, fişă a postului,
fişă interviului de selecţie;
de a forma competenț e lingvistice specifice limbajului MRU utilizând tehnologiile informaţionale şi de
comunicare.
Finalităţi de studii
- să explice rolul şi importanţa resurselor umane în cadrul organizaţiilor în perioada actuală;
- sa descrie procesul de planificare, recrutare şi selectare a resurselor umane;
- să cunoască importanţa, particularităţile, motivaț iile pregătirii profesionale a resurselor umane din cadrul
organizaţiilor;
- să prezinte obiectivele şi particularităţile salarizării resurselor umane din cadrul organizaţiilor;
- să fie capabili să evalueze superiorii, subordonaţii şi să se autoevalueze;
- să cunoască ultimele tendinţe care se înregistrează la ora actuală în domeniul MRU;
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- să conştientizeze importanţa MRU în contextul globalizării, integrării economice şi asocierii RM la UE;
Precondiț ii
Dezvoltarea conș tiinț ei economice a tineretului studios se realizează prin interacț iunea cunoș tinț elor cu
caracter economic acumulate în instituț iile anterioare de învăț ământ (licee, colegii) cu cunoș tinț ele obț inute la
facultate în cadrul disciplinelor de specialitate. Studenţii cunosc să explice un ș ir de procese legate de angajarea
personalului pe piaț a forț ei de muncă cum ar fi: recrutarea, selectarea, integrarea, promovarea, motivarea
lucrătorilor, etc., iar audierea cursului respectiv va contribui la dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor noi ce îi va
ajuta să se integreze cu succes pe piaț a muncii ș i în viaţa socială.
Unităț i de curs
1. Introducere în Managementul resurselor umane.
2. Strategii şi politici în domeniul Managementului resurselor umane.
3. Planificarea strategică a resurselor umane.
4. Analiza şi descrierea posturilor.
5. Recrutarea şi selecţia personalului.
6. Integrarea profesională a personalului.
7. Motivaţia pentru muncă.
8. Comunicarea în cadrul organizaţiei.
9. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei.
10. Evaluarea performanţelor personalului.
11. Disciplina muncii: legislaţie, drepturi, obligaţii.
12. Recompensele personalului.
13. Relaţiile cu sindicatele ș i căile de încetarea a angajării salariaț ilor.
Strategii de predare ș i învăţare
4. Prelegere interactivă prin expunere cu aplicarea TIC.
5. Prelegere clasică.
6. Dezbatere.
Strategii de evaluare
1. Ev. Iniț ială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
2. Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada antică, gândirea
filosofică în perioada medievală.
3. Ev. sumativ-cumulativă/finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
7. Dimitrescu M, Managementul resurselor umane; formarea, motivarea şi promovarea elitelor, Editura
Victor, Bucureș ti, 2010.
8. Bîrcă A., Managementul resurselor umane, Editura A.S.E.M., Chişinău, 2005.
9. Chişu V., Posturi, salarii şi beneficii. Bucureşti: Irecson, 2005.
10. Armstrong M., Managementul resurselor umane, Editions Codecs, Bucureşti, 2003
11. Jalencu M., Managementul resurselor umane (suport de curs). Chişinău: UCCM, 2003.
Opţională:
1. Manolescu, A. - Managementul resurselor umane, ediţia a treia, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
2. Ilieş L., Osoian C. şi Petelean A., Managementul resurselor umane, Cluj-Napoca: Dacia, 2002.
3. Cole G.A., Managementul personalului. Bucureşti, Editura Codecs, 2000.
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4. Codul muncii al Republicii Moldova.

Denumirea programului de studii
Istorie
Ciclul licenț ă
Denumirea cursului Bazele antreprenoriatului
Facultatea/catedra responsabilă de curs Ştiinţe filosofice şi economice
Grosu Mihail , dr., conf. univ.
Titular de curs

Codul
cursului

Cadre didactice implicate
e-mail grosump@yahoo.com
Număr de credite Anul
Semestrul
Total ore
ECTS

U.03.019

3

II

III

90

contact
direct
45/18

Total ore
Studiu individual
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din discipline opţionale şi este orientat spre formarea competenț elor profesionale (una
dintre cele opt competenţe fundamentale care trebuie formată în cadrul formării iniţiale şi profesionale).
Bazându-ne pe competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă socială, etc.
din anul I, cursul „Bazele antreprenoriatului‖ devine un element important al formării iniţiale şi continue a
specialiştilor din diverse domenii, datorită contribuţiei efective pe care aceasta o are la dezvoltarea iniţiativei
antreprenoriale în societate, oferirea diverselor oportunităţi de realizare în carieră şi integrare socio-profesională a
specialiştilor debutanţi. Strategii de predare-învăţare. Învăţarea centrată pe student: multiplicarea la prima
prelegere a suportului de curs în Poiwer-Pont pentru toţi studenţii înscris la acest curs pentru a realiza
prelegeri interactive şi a nu pierde timp pentru dictare şi conspectare, seminare interactive, lucru în echipă, proiecte,
consultaţii. Disciplina are conexiuni cu alte cursul de formare iniţială profesională deoarece antreprenoriatul
reprezintă o oportunitate în edificarea unei cariere de succes.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţa antreprenorială solicită în procesul de formare a următoarele componente:
Cunoştinţe Cunoştinţele necesare includ informaţii privind oportunităţile pentru activităţi personale,
profesionale şi/sau de afaceri, contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează. Ele asigură o bună cunoaştere a
domeniului antreprenoriatului, a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un antreprenor.
Abilităţi - Abilităţile se raportează la managementul de proiect pro activ (incluzând, de exemplu, abilitatea
de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra), reprezentarea
efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea dea lucra atât individual, cât şi în colaborare cu echipa. Formarea
capacităţii dea aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri când ele sunt
justificate, este una esenţială.
Atitudini O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, poziţie pro activă în viaţa
personală şi social-economica, precum şi în activităţile de muncă. Aceasta include, de asemenea, o motivare
şi o determinare în realizarea obiectivelor propuse,căutarea soluţiilor acolo unde alţii văd doar probleme,
inclusiv şi la locul de muncă. Studenţii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a activităţii de
antreprenoriat. Misiunea de a forma şi dezvolta aceste componenţe îi revine disciplinei de studiu Bazele
antreprenoriatului.
Competenţa antreprenorială şi cultivarea spiritului de întreprinzător presupune transformarea ideilor
în acţiuni, include creativitatea, inovaţia şi asumarea riscurilor, precum şi planificarea, gestionarea proiectelor
pentru a atinge obiectivele. Acest lucru îi ajută pe oameni în viaţa lor cotidiană, acasă, în societate şi la
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locul de muncă.
Competenţe specifice:1.Competenţa de a valorifica oportunităţile în dezvoltarea personală şi profesională;
2.Competenţa de a organiza o activitate cu caracter antreprenorial; 3.Competenţa de a gestiona resursele financiare în diverse
contexte; 4 Competenţa de a promova şi realiza bunuri/servicii/ produse; 5. Competenţa de a elabora şi prezenta un plan de
afaceri
Finalităţi de studii
Să identifice oportunităţile existente pentru dezvoltarea personală şi profesională şi să determine
caracteristicile, riscurile şi beneficiile antreprenoriatului ca oportunitate în cariera proprie.
Să stabilească o modalitate de lansare a unei afaceri în raport cu opţiunile personale şi să utilizeze
prevederile legislative referitoare la activitatea antreprenorială în rezolvarea situaţiilor problemă.
Să analizeze oportunităţi de susţinere a propriei afaceri (ÎMM) din partea statului şi a programelor de
susţinere a afacerilor şi să argumenteze propria idee de afacere.
Să identifice personalul necesar la etapa de iniţiere a afacerii şi să aplice metode de recrutare, selectare şi
motivarea personalului.
Să argumenteze importanţa managementului în gestionarea unei afaceri şi să opereze cu noţiuni de
evidenţă financiară a activităţii, să estimeze necesarul de capital în demararea unei afaceri.
Să identifice sursele de finanţare a unei afaceri să estimeze eficienţa financiară a unei afaceri şi să
interpreteze datele înregistrate într-un bilanţ contabil.
Să utilizeze conceptul de marketing în promovarea afacerii şi să realizeze o cercetare de marketing pentru
un produs/serviciu.
Să analizeze concurenţii să evaluează produsul/serviciul propus în conformitate cu cerinţele existente pe
piaţă, să elaboreze strategia de promovare a unui produs
Să determine importanţa planificării activităţii sale şi să identifice structura propriului plan de afaceri
Să elaboreze şi să prezintă public propriu plan de afacere elaborat.
Precondiț ii
Formarea competenţei de iniţiativă şi antreprenortat presupune cunoaș terea bazelor elementare de
economie obț inute la cursurile economice la nivel de liceu şi colegii. Lipsa acestor cunoș tinț e elementare la o
parte de studenţi va cere o lămurire suplimentară a noţiunilor economici din partea profesorului.
De asemenea o precondiţie este şi competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie,
asistenţă socială etc. din anul I.
Repartizarea orelor de curs

Nr. Unităț i de conț inut
d/o

1.
2.

4
5
6

Antreprenoriat: concept,
forme şi tipologii
Ideea de afaceri
Modalitate de lansare a
afacerii
Aspectele
legale
ale
iniţierii afacerii
Marketingul şi utilitatea
lui în afaceri
Planificarea afacerii

Total
ore
incllu
siv:

Ore de contact direct
Seminar

Curs

12
6
6

Zi
4
2
2

Fr
2
1
533
1

Zi
2
1
1

f/r
1
0.5
0.5

12
12

4
4

1
1

2
2

1
1

6

2

1

1

0.5

Ore de lucrul individua
Laborator

zi

f/r

Zi
6
3
3

f/r
9.6
4.8
4.8

6

9.6

6

9.6

3

4.8
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7

Managementul resurselor
umane

12

4

1

2

0.5

6

9.6

8

Gestiunea financiară

12

4

1

2

0.5

6

9.6

9

Sursele de finanţare la
crearea întreprinderii

6

2

1

1

0.5

3

4.8

1o

Contabilitatea afacerii

6

4.84.844.84.84.84.84.84.8644444.8
2
1
1
0.5

3
4.8

TOTAL
90
30
12
15
6
45
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1.Antreprenoriat: concept, forme şi tipologii.
Tema 2. Ideea de afaceri.
Tema 3. Modalităţi de lansare a afaceriiTema 4. Aspectele legale ale iniţierii afacerii
Tema 5. Marketingul şi utilitatea lui în afaceri
Tema 6. Planificarea afacerii.
Tema 7. Managementul resurselor umane
Tema 8. Gestiunea financiară
Tema 9. Sursele de finanţare la crearea întreprinderii
Tema 10. Contabilitatea afacerii
Strategii de evaluare
Pentru o evaluare eficientă a finalităţilor vor fi utilizate forme şi instrumente complementare de evaluare, cum
ar fi proiectul, portofoliul, studiile de caz, prezentări cu elaborarea de suporturi TIC, autoevaluarea ş.a. care au un
rol deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare şi în formarea/evaluarea competenţelor specifice, inclusiv a
competenţei antreprenoriale. Situaţiile de integrare vor fi urmate de sarcini concise şi clare, limita de timp şi, uneori
de volum, alte condiţii de realizare. Obiectivele evaluării vor pune accent pe progresul personal, atitudinile faţă de
propria persoană, interesele privind evoluţia personală în diferite activităţi profesionale şi dorinţa de a obţine
succes în propria activitate antreprenorială. Evaluarea curentă: discuţii ghidate, oral şi în scris, prezentări,
rapoarte, prezentarea rezultatelor de la lucrări de control, participarea la discuţii în timpul orelor teoretice şi practice,
portofolii, prezentări orale a unei teme pentru studenţii de la învăț ământul cu frecvenţa redusă. Evaluarea curentă
prevede 2 testări obligatorii, lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, studiu de caz, răspunsuri la
seminare etc. (60% din nota finală). Evaluarea finală – examen final se realizează în formă scrisă sau orală(40%
din nota finală).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi‖.
2. Legea nr. 206-XVI din 07.07.2006 „Privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii‖.
3. Antreprenoriat iniţierea afacerii, coord. Bugaian L., Editura „Levinţa Angela‖, Chişinău, 2010.
4.Butler D., Planificarea afacerii. Ghid de start. Bucureşti: Editura All, 2006.
5. Bugaian Larisa, Roşcovan Mihail, Solcan Angela, Todiraşcu Ştefan. Ghid practic pentru
antreprenori, Editura „MultiArt-SV‖, Chişinău, 2010.
6. Catşev Elena, Jumiga Diana, Ghidul antreprenorului, CONTACT, 2012.
7. Cotelnic A., Managementul activităţii de producţie. Editura„Evrica‖, Chişinău, 2003
8. Finch B., Cum să concepi un plan de afaceri? Editura „Rentrop&Straton‖, 2007.
Opţională:
1. Labreger e R., Managerul începător. Editura „Polirom‖, Iaşi, 2007.
2.Olaru D.,Soare C., Managementul relaţiilor cu publicul şi maniere în management. Editura
„Lumina‖, 2001.
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3. Popescu D., Eficienţa comunicării în afaceri, Editura „Luceafărul‖, Bucureşti, 2003.
4. Popescu D., Managementul afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
5 Porojan D., Bisa C. Planul de afaceri. Editura „Irecson‖, Bucureşti, 2005.
6. Prutianu Ştefan, Cercetări de marketing. Polirom. Iaşi, 2002.
7. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ghid legislativ în
domeniul activităţii antreprenoriale, Chişinău, 2007.
8. Doresc să-mi lansez propria afacere. Ghid pentru antreprenori începători şi prestatori de servicii în afaceri.
Chişinău, 2007.
9. Săndulescu I. M., Planul de afaceri. Ghid practic. Ediţia a III-a. Editura CH Beck, Bucureşti,
2006.
10. Solean A., Managementul micului business. Chişinău, 2001.
11.ŞuleanschiS., Veveriţă V., Primii paşi în afaceri. Ghid pentru antreprenorii începători. Chişinău, 2009.
12. Uşurel Lucia, Balaban Ecaterina, Iabanji Iulia, Taxe şi impozite pentru întreprinderile mici şi
mijlocii, proiectul ACED/USAID, Chişinău, 2012.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului

Istorie
I, licență
Istoria medievală universală şi modernă timpurie (Partea I,
secolele V-XIII)

Facultatea/catedra responsabilă
Facultatea Istorie și Geografie, Catedra de Istorie Universală
de curs
Sava Igor, dr., conf. univ.
Titular de curs
Sava Igor
Cadre didactice implicate
igorsava.upc@gmail.com
e-mail
Codul cursului
Număr
Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
de
contact direct
Studiu individual
credite
ECTS
S..03.O.020
6
II
III
180
90 /36
90/144
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul fundamental Istoria medie universală şi modernă timpurie prezintă o evoluţie de circa un mileniu
(secolele IV/V-XVI/XVII) în principalele planuri ale societăţii medievale, care îşi are, de fapt, originile în acest
continent. Perioada cronologică abordată este o istorie complexă a civilizaţiei europene în care sunt reflectate
principalele creaţii din domeniile - politică, economie, societate, ideologie, mentalităţi, cultură - ale „naţiunilor‖
mari şi mici, dintr-o perspectivă a unităţii în diversitate, în sensul că sunt accentuate atât caracterele comune în
evoluţia de ansamblu a principalelor entităţi statale în epocă, dar şi particularităţile dezvoltării istorice ale unor
ţări, popoare şi regiuni europene. Deoarece istoria civilizaţiilor medievale din Orientul Apropiat şi Africa de
Nord sunt predate ca părţi distincte, referirile şi conexiunile la temele de istorie medie a acestor spaţii sunt
tangenţiale, menite numai să contribuie la cuprinderea de ansamblu a procesului istoric. Orele de curs şi
seminarele sunt structurate pe teme şi probleme, dintre care multe constituie subiecte controversate în
Medievistica contemporană. Astfel, cursul constituie şi un suport în privinţa abordării anumitor probleme.
Activităţile practice sunt însoţite de bibliografii selective menite să ajute la pregătirea seminarelor, la înţelegerea
temelor cursului şi la însuşirea sistematică a subiectelor pentru examene. Ele servesc, totodată, ca repere pentru
proiecte de cercetare ştiinţifică etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
- să determine obiectul, parametrii spaţiali şi temporali ai disciplinei;
- să cunoască principalele evenimente şi fenomene politice, ideologice, economice şi sociale,
particularităţile culturale şi mentale, precum şi cele mai importante tendinţe specifice evoluţiei societăţilor
europene în această epocă;
- să conceapă complexitatea şi caracterul pluridisciplinar al cursului Istoria medie universală şi modernă
timpurie;
- să cunoască şi să interpreteze evoluţia principalelor concepte privind istoria Evului Mediu;
- să definească complexul de idei politice, sociale şi religioase caracteristice fiecărei etape de evoluţie a
civilizaţiei europene medievale;
- să identifice elementele unităţii europene a Evului Mediu.
Instrumental-aplicative:
- să clasifice principalele grupuri de izvoare ale istoriei Evului Mediu şi să le valorifice în spirit critic;
- să stabilească legăturile cauzale dintre fapte, evenimente şi complexitatea factorilor care au determinat
evoluţia societăţii europene medievale;
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- să compare modelele de civilizaţie europeană medievală (bizantin, occidental) şi să evidenţieze spaţiile
în care au fost receptate;
- să aplice metode eficiente în formarea unei culturi de specialitate.
Atitudinale (integrarea):
- să estimeze raporturile de continuitate şi discontinuitate între istoria Evului Mediu şi Antichitate;
- să stabilească valoric rolul şi locul Europei medievale în istoria universală;
- să evidenţieze impactul civilizaţiei europene asupra civilizaţiilor din Orient (Apropiat şi Mijlociu);
- să recepteze conceptele şi teoriile despre stat, societate produse în arealul european medieval;
- să manifeste atitudini faţă de evenimentele şi procesele istorice specifice spaţiului şi epocii;
- să rezolve situaţii de problemă în proiectele de cercetare ştiinţifică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului Societate şi mentalităţi în Europa medievală studenţii vor putea să:
- să cunoască principalele evenimente şi procese politice, ideologice, economice şi sociale,
particularităţile culturale şi mentale, precum şi cele mai importante tendinţe specifice evoluţiei societăţilor
încadrate în „Lumea Veche‖ în epoca medievală;
- să identifice elementele unităţii europene a Evului Mediu
- să compare modelele de civilizaţie în epoca medievală (creştină, islamică, hindusă, chineză);
- să interpreteze critic textele medievale şi să le poată aplica în studiul temelor pe care le propune cursul;
- să cunoască şi să explice problemele cardinale ale disciplinei.
Precondiții
Studierea cursurilor Istoria Orientului Antic, Istoria Greciei şi Romei Antice
Unități de curs
MODULUL nr. 1. Introducere în Medievistică
PARTEA I. Evul Mediu timpuriu (secolele V-X). Geneza Europei medievale
MODULUL nr. 2. Tranziţia de la Antichitate la Evul Mediu în Europa de Apus. „Marea‖ migraţie a
populaţiilor şi rolul ei în geneza societăţii din Europa medievală (secolele IV-VII). MODULUL nr. 3.
Formaţiunile politice post-romane în Europa Occidentală (secolele V-VIII). Modele ale sintezei romanogermanice. MODULUL nr. 4. Imperiul Bizantin de la Constantin cel Mare la „criza iconoclastă” (secolele IVVIII). Geneza statului bizantin (secolele IV-V). „Secolul de aur‖ al Bizanţului. Catastrofă, reconstrucţie şi criză
(secolele VII-VIII). MODULUL nr. 5. Ideea imperială şi imperiul în Europe de Apus (secolele IX-X). Imperiul
Carolingian – prima unificare politică a Occidentului. Restauraţia ottoniană a Imperiului. MODULUL nr. 6.
Apogeul Imperiului Bizantin (jumătatea secolului IX – jumătatea secolului XI ). MODULUL nr. 7. Constituirea
şi evoluţia statelor slave (secolele VII-XI). Primul Ţarat Bulgar. Moravia Mare şi geneza statului ceh.
Formaţiunile politice sârbo-croate. Rusia Kieveană. Geneza statului polon. MODULUL nr. 8. „Periferiile”
Europei medievale. Islamul şi Califatul: de la origini la apogeu (secolele VII-IX). Andalusia - Spania
musulmană (secolele VIII-X). Scandinavia în „epoca vikingilor‖ (secolul IX – jumătatea secolului XI). Statul
anglo-saxon unitar (secolul IX – jumătatea secolului XI). Geneza statului ungar.
PARTEA a II-a. Evul Mediu clasic (secolele X-XIII). Apogeul civilizaţiei medievale în Europa de Apus.
MODULUL nr. 9. Economie şi societate în Europa medievală: abordare comparativă (Occident - Bizanţ).
Economia medievală şi trăsăturile ei. Renaşterea vieţii urbane. Oraşul medieval. Societatea Europei medievale:
tipologie şi structuri. Instituţiile feudale. MODULUL nr. 10. „Imperium” şi „sacerdotium” în secolele XI-XIII:
apogeul disputei dintre „spiritual” şi „temporal” pentru hegemonie universală în Occident. MODULUL nr. 11.
Evoluţia statului în Europa Apuseană între centralizarea statală şi diviziunea politică a monarhiilor medievale
(secolele XI-XIII). Regatul Franţei în secolul al X-lea – începutul secolului al XIV-lea. Monarhia engleză de la
cucerirea normandă la începutul secolului al XIV-lea. Reconquista şi formarea statelor monarhice iberice.
MODULUL nr. 12. Cruciadele latine, Bizanţul şi Califatul în secolele XI-XIII.
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metodologia cursului se va axa pe învăţarea activă în domeniul istoriei şi a ştiinţelor sociale. Metodele
utilizate - prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea, expunerea sistemică, problematizarea,
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analiza surselor. Ele vor contribui la formarea competenţelor cu caracter cognitiv, interpretativ şi aplicativ.
Activităţile la orele practice (discutarea subiectelor seminarelor, referate, teste curente, eseuri, studii de caz,
prezentări de carte, recenzii) vor fi centrate pe student, pentru a i se forma competenţe şi abilităţi de comunicare,
analiză critică a surselor, interpretare şi explicare a evenimentelor şi faptelor istorice referitoare la tematica
seminarelor.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte, exprimat în 100%. Punctajul se va
efectua în baza grilei: Evaluarea curentă – 60 %, constituită din: • media notelor acordate la seminar – 60 %; •
prezentarea unui referat (Microsoft Power Point) – 25%; • recenzarea obligatorie a unei lucrări monografice – 15
%; • participarea activă la seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată.
Evaluarea finală – constituie 40% din nota finală; se va realiza în formă de test.
Bibliografie
Obligatorie: Helene Ahrweiler, Ideologia politică a Imperiului Bizantin, Bucureşti, 2002; Jasques Le
Goff, Civilizaţia Occidentului medieval, Bucureşti, 1971; Jacques Le Goff, (coord.), Omul medieval, Iaşi, 1999;
Jean Flori, Război sfânt, jihad, cruciadă. Violenţă şi religie în creştinism şi slam, Chişinău, 2003; Jeanine
Quillet, Cheile puterii în Evul Mediu, Bucureşti, 2003; Pierre Richè, Invaziile barbare, Bucureşti, 2000.
Opţională: Manolescu, R., Societatea feudală în Europa Apuseană, Bucureşti, 1974; Brezeanu, S., O
istorie a Bizanţului, Bucureşti, 2005; Aries, Ph., Duby, G., (coordonatori), Istoria vieţii private, vol. II-III, Buc.,
1994-1995; Barraclough, G., The Medieval Papacy, London, 1968; Benevolo, L., Oraşul în istoria Europei,
Bucureşti, 2003; Rosener, W., Ţăranii în istoria Europei, Bucureşti, 2003; Burns, J. H., Histoire de la pencèe
politique mèdièvale, 350-1450, Paris, 1993; Cairns, Căzan, F., Cruciadele: momente de confluenţă între două
civilizaţii şi culturi, Bucureşti, 1990; Duby, G., Hommes et structures du Moyén Âge, Paris-Leyde, 1973; Duby,
G., Ľ economie rurale et vie des campagnes dans ľOccident medieval, t. 1-2, Paris, 1973; Flori, J., Război sfânt,
jihad, cruciadă. Violenţă şi religie în creştinism şi islam, Chişinău, 2003; Fossier, R., Histoire sociale de
l’Occident medieval, Paris, 1970; Fourquin, Guy, Histoire economiqué de l’Occident médiéval, Paris, 1969;
Gimpel, J., Revoluţia industrială în Evul Mediu, Bucureşti, 1983; Le Goff, J., Schmitt, J-C., Dicţionar tematic al
Evului Mediu Occidental, Iaşi, 2002; Meududi, G., Războiul în Evul Mediu, Bucureşti, 2003. Pacaut, M., Les
structures politiques de l’Occident medieval, Paris, 1969; Purtschet, Ch., Histoire des institution, Xe – XVIIIe
siècles, Paris, 1972; Platon, A.-F., Societate şi mentalităţi în Europa medievală, Iaşi, 2000; Лозинский, С. Г.,
История папства, Москва, 1986; Гуревич, А. Я., Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе,
Москва, 1970; История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение, Москва, 1986;
Ле Дюк, В., Жизнь и развлечение в средниe века, СПб, 1997.
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Istorie ș i geografie; istorie ș i educaț ie civică; istorie ș i
Denumirea
limbă engleză
programului de studii
Licenț ă
Ciclul
Denumirea cursului
Istoria medievală a românilor (Partea I)
Istorie ș i geografie, Catedra Istoria românilor
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Dr. hab. prof. univ. Gheorghe Gonț a, conf. univ. Silvia Chicu
Titular de curs
iunie 2014
Aprobat
Dr. hab. prof. univ. Gheorghe Gonț a, conf. univ. Silvia Chicu
Cadre didactice implicate
silviachicu@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
S.03.O.0021 4
II
III
120
60/24
60/96
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria medievală a Românilor face parte din blocul disciplinelor ce au misiunea să asigure
pregătirea fundamentală a profesorului de istorie. Cursul oferă o privire de ansamblu asupra principalelor
evenimente şi fenomene politice ș i economice, precum şi a celor mai importante tendinţe specifice evoluţiei
societăţii din spaț iul populat de români în secolele XVI-XVIII. În cadrul cursului vor fi analizate, de asemenea,
particularităţile politice, economice, sociale ș i culturale din acest spaț iu geografic ș i cadru cronologic în
raport cu întreg spaț iu european.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 de obţinere a cunoştinţelor în baza studiilor monografice, publicaţiilor; Competenţe de cunoaştere şi
înţelegere
 de selecţie, analiză critică şi aplicare a informaț iei din diferite surse referitoare la istoria medievală a
Românilor; Competenţe de aplicare cunoştinţelor şi înţelegerilor
 de elaborare a unui portofoliu al cursului în care se va colecta suportul informaţional; Competenţe de
aplicare cunoştinţelor şi înţelegerilor
 de identificare a generalului şi particularului realităţilor politice, economice ș i sociale în arealul românesc;
Competenţe de a face raţionamente şi decizii argumentate
 de comunicare în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile
informaț ionale de comunicare, a cunoştinţelor acumulate în studiul cursului; Competenţe de comunicare a
cunoştinţelor şi înţelegerilor
 de utilizare a abilităţilor acumulate în elaborarea unor cercetări individuale în domeniul istoriei medievale a
Românilor; Competenţe de dezvoltare profesională continuă
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să recunoască izvoarele de studiere a istoriei medievale a Românilor; De cunoaştere
 Să explice conceptele - cheie ale cursului; De înţelegere
 Să elaboreze proiecte de cercetare; De aplicare
 Să elaboreze hărţi conceptuale, tabele sincronice, indici de noţiuni şi nume, portofoliul, liste bibliografice la
temă; De aplicare
 Să deducă aspecte particulare ale evoluț iei spaț iului românesc în epocă; De analiză
 Să formuleze în baza diferitor tipuri de izvoare o ipoteză de cercetare a unui aspect al istoriei medievale a
Românilor; De sinteză
 Să aprecieze valoarea ştiinţifică a diverselor izvoare de studiere a istoriei medievale a Românilor; De
evaluare
Precondiţii
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Pentru realizarea obiectivelor propuse studentul trebuie:
• Să cunoască date, evenimente, personalităț i, din istoria românilor şi universală;
• Să utilizeze informaț ia istorică din diverse surse informaț ionale;
• Să analizeze evenimente, procese şi personalităț i istorice.
Unităţi de curs
Introducere
Tema 1. Evoluț ia societăț ii româneș ti în sec. VIII-XIII
Tema 2. Constituirea statelor medievale româneș ti
Tema 3. Organizarea internă a Ț ărilor Române (mijl. sec. XIV-mijl. sec XVI)
Tema 4. Consolidarea politică internă ș i externă a Ț ărilor Române (mijl. sec. XIV-îmc. sec XV)
Tema 5. Ț ările Române în lupta antiotomană la mijl. sec. al XV-lea
Tema 6. Ț ara Moldovei în timpul domniei lui Ș tefan cel Mare
Tema 7. Ț ările Române în primele decenii ale sec. al XVI-lea
Tema 8. Economie ș i societate în Ț ările Române până la mijl. sec. al XVI-lea
Tema 9. Cultura medievală românească până la mijl. sec. al XVI-lea
Tema 10. Generalizarea procesului de instaurare a regimului de suzeranitate otomană în Ț ările
Române
Reţeaua repartizării orelor la disciplina Istoria medie a Românilor
Total 120 ore, inclusiv ore de contact
direct – 60, lucru individual – 60ore.
N

Denumirea temelor

nr.

1Introducere.
Evoluț ia societăț ii româneș ti în secolele VIIIXIII
2Constituirea statelor medievale româneşti
3Organizarea internă a Ţărilor Române până la
mijlocul sec. al XVI-lea
4Consolidarea politică internă şi externă a Ţărilor
Române la mijlocul sec. al XIV-lea – începutul sec
al XV-lea.
5Criza internă din Ț ara Românească ș i Ț ara
Moldovei . Ț ările Române în lupta antiotomană la
mijlocul secolului al XV-lea.
6Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel
Mare. Dimensiunile personalităț ii lui Ș tefan cel
Mare ș i Sfânt.
7Ţările Române în primele decenii ale sec. al XVIlea.
8Economie ș i societate în Ț ările Române până la
mijlocul sec. al XVI-lea. Teritorii româneș ti sub
administraț ia otomană.
9Cultura medievală românească până la mijlocul sec.

Nu
mărul de
ore
teoretice
(zi)
2
2

Nu
mărul de
ore
practice
(zi)
2

Nu
mărul de
ore
teoretice
(f.redusă)
1
1

Nu
mărul de
ore
practice
(f.redusă)
-

4
2

4
4

2
2

2
2

4

2

2

-

2

2

-

-

4

4

2

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

4

-

-
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al XVI-lea.
- Generalizarea procesului de instaurare a regimului
4
4
de suzeranitate otomană în Ț ările Române.
TOTAL
30
30
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte, consultaţii individuale.

2

2

12

12

Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, portofoliu.
Evaluarea curentă se bazează pe susț inerea lucrărilor individuale, participarea la discuţii în timpul orelor,
prezentări orale a unor teme.
Lucrarea finală de examen constă în răspunsul oral ș i scris în baza unui bilet-test privind evoluț ia
societăț ii medievale româneș ti.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - răspunsul final de la examen, 60% evaluări
curente: 20% - portofoliu ș i indice de termeni ș i persoane; +10% - analiza critică a unei monografii la tematica
cursului, 30% - participarea la discuţii, proiect de cercetare.
Bibliografie
Obligatorie:
Bărbulescu M., Deletant D., Hitchins K., Papacostea Ş., Teodor P., Istoria României, Bucureşti, 1998;
Giurescu C.C., Giurescu D.C., Istoria Românilor, vol. I-III, Bucureşti, 2000;
Istoria Românilor. Vol. IV. De la universalitatea creș tină la Europa a „patriilor‖, Ediț ia a II-a revăzută
ș i adăugită Bucureș ti, Editura Enciclopedice, 2012
Istoria Românilor. Vol. V. O epocă de înnoiri în spirit european, Ediț ia a II-a revăzută ș i adăugită
Bucureș ti, Editura Enciclopedice, 2012
Opţională:
Gonţa Gh., Viaţa politică a Ţării Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi, Chişinău, 2004
Panaite V., Pace, război şi comerţ în islam. Ţările române şi dreptul otoman al popoarelor(sec. XV-XVII),
Bucureşti, 1997;
Pungă Gh., Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1994;
Ţighiliu I., Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova. Secolele XV-XVII, Bucureşti, 1997;
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SEMESTRUL IV
Denumirea programului de studii
Istorie
licenţă
Ciclul
Denumirea cursului
Didactica istoriei
Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea de Istorie ș i Etnopedagogie, Catedra Istoria Românilor
doctor habilitat, conferenţiar, Nina Pertrovschi
Titular de curs
Aprobat
Pertrovschi Nina, Dobzeu Maia
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
F.04.O.022
4
II
IV
120
60/24
60/96
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Didactica istoriei este o disciplină pedagogică care studiază perfecţionarea permanentă a multiplelor
probleme ale predării-învăţării-evaluării cunoştinţelor de istorie la toate treptele de învăţămînt preuniversitar.
Didactica istoriei îi învaţă pe viitorii profesori să stăpînească modalităţi concrete de elaborare a tuturor
componentelor procesului de predare-învăţare a istoriei în funcţie de obiectivele de atins, să organizeze raţional
învăţarea istoriei în funcţie de elevi şi în folosul lor. Prin studiul Didacticii istoriei viitorii profesori învaţă să
stabilească raporturi exacte între istoria ca ştiinţă şi istoria ca obiect de învăţămînt, descoperă potenţialul
educativ al cursului de istorie, determină căile şi mijloacele cele mai eficiente de rezolvare a numeroaselor
aspecte şi dificultăţi în studierea istoriei.
Cursul de Didactica istoriei se preocupă de stabilirea celor mai potrivite căi în munca cu elevii, în funcţie
de specificul obiectului, corelaţiile cu alte materii de studii, de particularităţile de vîrstă şi intelectuale ale
elevilor.
Didactica istoriei contribuie la crearea condiţiilor ca învăţarea istoriei să nu rămînă o activitate teoretică,
abstractă. Aserţiunea pentru învăţarea pragmatică a istoriei în şcoală oferă posibilităţi reale de a forma elevii în
contextul principiului interrelaţiei dintre teorie şi practică, în special în situaţiile în care cunoştinţele incumbă un
înalt nivel de aplicabilitate.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e cognitive:
- de cunoaș tere a conț inutului curriculei ș colare la istorie;
- de cunoaș tere a fundamentelor teoretice ale metodelor interactive;
- de cunoaș tere a metodologiei proiectării didactice din perspectiva formării competenţelor.
Competenț e de învăț are:
- de identificare a obiectivelor lecț iei din perspectiva valorificării subcompetenţelor;
- de determinare a formelor de optimizare a procesului de predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor de
istorie.
Competenț e de aplicare: .
- de aplicare a tehnologiilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare a cunoştinţelor de
istorie;
- de elaborare a proiectelor didactice pentru diferite tipuri de lecţii;
- de integrare a conț inuturilor istorice;
- de aplicare a curriculei şcolare în diferite activităţi educaţionale;
- de modelare a situaţiilor de organizare a activităţilor frontale, pe grupuri, individuale.
Competenț e de analiză:
- de evaluare a manualelor ș colare de istorie;
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de evaluare ș i autoevaluare a diferitor activităţi educaţionale.
Competenț ede comunicare:
de înț elegere ș i utilizare adecvată a limbalului de specialitate.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să aplice curricula de istorie în diverse activităţi educaţionale.
Să utilizeze diferite tehnologii educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare a
cunoştinţelor de istorie.
Să desfăşoare procese de predare-învăţare interactivă, centrată pe formarea de competenţe.
Să operaţionalizeze obiectivele lecţiei.
Să elaboreze proiecte didactice pentru diferite tipuri de lecţii.
Precondiț ii
Studenț ii trebuie să deț ină:
- Cunoș tinț e despre curricula de bază ș i tehnologiile educaț ionale.
- Cunoș tinț e despre metodologia proiectării didactice din perspectiva formării competenţelor.
- Cunoș tinț e despre lecţie ca formă de bază a procesului de predare-învăţare a istoriei.
Unităț i de curs
Teme de bază: Obiectul şi sarcinile cursului Didactica istoriei. Curricula modernizată la istorie Procesul
însuşirii conţinutului istoric. Manualul de istorie şi rolul lui în formarea competenţelor. Metode de instruire şi
autoinstruire din perspectiva formării competenţelor utilizate în activităţile didactice la disciplina istorie.
Mijloacele de învăţămînt utilizate în predarea-învăţarea istoriei. Evaluarea randamentului şcolar la istorie
din perspectiva formării competenţelor. Diferenţierea formelor de optimizare a procesului de predare-învăţare a
istoriei. Lecţia modernă de istorie. Metodologia proiectării didactice din perspectiva formării competenţelor.
Forme de organizare a activităţii extracurriculare la istorie.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
În predarea-învăţarea Didacticii istoriei, accentul va fi pus pe strategiile interactive: prelegerea interactivă,
discuţia ghidată, modelarea, exerciţiul, proiectul, experimentul.
Strategii de evaluare
În evaluarea randamentului obţinut de studenț i vor fi utilizate următoarele strategii didactice: portofoliul,
proiectul, probele scrise, testul.
Evaluarea curentă a activităţii de învăţare şi a competenţelor studenţilor se efectuează prin teste, lucrări
practice, studii de caz, dezbateri, susț inerea proiectelor, portofolii etc. (60% din nota finală)
Evaluarea finală: Răspunsul studenţilor la examen în scris este apreciat cu note de la 1 la 10. Nota
atribuită constituie 40 % din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie: Bocoş M. Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Ediţia a III-a. Piteşti:
Editura Paralela 45, 2008, 428 p.; Botgros I., Franţuzan L. Competenţa şcolară – un construct educaţional în
dezvoltare. Chişinău: IŞE, 2010, 132p.; Callo T., A. Ghicov. Elemente transdisciplinare în predare. Ghid
metodologic pentru formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Chişinău: Editura Ştiinţa, 2007.
47 p.; Callo T. O pedagogie a integralităţii. Teorie şi practică. Chişinău: CEP USM, 2007. 171 p;.; Cartaleanu T.,
Cosovan O.. Formarea competenţei prin strategii didactice interactive. Chişinău: Central Educaţional Pro...Didactica,
2008.Chiş V. Pedagogia contemporană – pedagogie pentru competenţe. Cluj - Napoca: Casa Presei de Ştiinţă, 2005.;
Minder M. Didactica funcţională. Obiective, strategii, evaluare – cognitivismul operant. Cluj-Napoca: Editura
ASCR, 2011.Negreţ-Dobridor I. Teoria generala a curriculumului educaţional. Iaşi: Editura Polirom, 2008, 436
Petrovschi N. Didactica istoriei. Chişinău: UPS ― Ion Creangă‖, 2007. 165 p.; Плешаков В.А.
Киберсоциализация человека и интегративные тенденции кибергпедагогики. В: Педагогическое
образование: Вызовы ХХ1 века. Москва: МА НПО, 2010, с. 613-617.; Трайнев В. А. Конструктивная
методика: учебное пособие. Москва, 2004.;Федоров А. В. Интенсификация обучения с учетом
когнитивных стилей студентов как средство повышения эффективности профессиональной подготовки.
Дис.пед. наук. Москва. 2004. 171 с.; Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-
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ориентированной парадигмы образования. Народное образование, № 2. 2003, с. 58-65.; Хуторской А.
Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. Народное образование, № 3, 2005.;
Юнина Е. А. Технологии качественного обучения в школе. Педагогическое общество России. Москва,
2007
Opţională:
Callo T., Paniş A. ş a. Educaţia centrată pe elev. Ghid metodologic. Chişinău: „Print – Caro‖ SRL, 2010.
171 p.; Ciolan L. Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iaşi: Editura Polirom, 2008.
227 p.; Joiţa E.A deveni profesor constructivist. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R. A, 2008. ; Manea
M. Predarea istoriei secolului 20. Buzău: Tipografia press 2002. 150 p.; Musteaţă S. Educaţia istorică – între
discursul politic şi identitar în Republica Moldova. Chişinău: Pontos, 2010.; Petrovschi, N. Învăţarea pragmatică
a istoriei. Chişinău: „Print – Caro‖ SRL, 2012. 272 p.;Siebert H. Pedagogie constructivistă. Iaşi: Editura
Institutul European (Euronovis), 2001. 228 p.; Кривецков Г.И. Глобальный прорыв к знанию. Москва: ИПЦ
«Маска», 2008;
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Denumirea programului de studii
Istorie
Licenţă
Ciclul
Tehnici de comunicare orală şi scrisă
Denumirea cursului
Catedra de Limba română şi filologie clasică, Facultatea de Filologie
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Liubovi Cibotaru, lector superior
Titular de curs
Cadre didactice implicate
cibotaru_liuba@hotmail.com
e-mail
Codul cursului
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total
credite ECTS
ore de contact
ore de
studiu
individual
G.04.O.23
2
II
IV
60
30/12
30/48
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
La cursul Tehnici de comunicare orală şi scrisă studenţii îşi vor dezvolta competenţa de comunicare valorificând
diverse tehnici de lucru şi activizând lexicul limbii române în diverse stiluri funcţionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive: Prezentarea şi explicarea conceptelor de bază ale teoriei comunicării, a metodelor şi modelelor
comunicării scrise şi orale, Familiarizarea studenţilor cu problematica procesului de comunicare orală şi scrisă; Crearea
unei viziuni personale asupra posibilităţilor de comunicare orală şi scrisă,Competenţe de învăț are: implementarea în
activităţile practice a conceptelor, noţiunilor, regulilor de organizare a comunicării orale şi scrise;Competenț e de
aplicare: aplicarea competenţelor de comunicare în practica comunicării orale şi scrise; Competenț e de analiză:
realizarea şi analiza propriului drum de formare a competenţelor de comunicare prin utilizarea dicţionarelor, a altor surse
de îmbogăţire şi activizare a vocabularului;Competenț e de comunicare: realizarea permanentă a competenţei de
comunicare în limba română, stăpânirea întregului arsenal de componente ale competenţei de comunicare orală şi scrisă;
stăpânirea competenţei de comunicare didactică. Competenţe la nivel de integrare: realizarea relaţiilor dintre
comunicare verbală, nonverbală, în grup.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele acestui curs, studenţii vor fi în stare:
Să definească noţiunile, să-şi definească propria competenţă de comunicare;
Să utilizeze modele, forme, structuri de comunicare în propriul demers comunicativ într-o manieră originală;
Să-şi îmbunătăţească vocabularul şi să activizeze comunicarea didactică în vederea unei buni prestări în şcoală,
Să aplice creativ şi original cunoştinţele asimilate pe parcursul studierii obiectului,
Să dezvolte diverse tehnici de comunicare orală şi scrisă în diferite situaţii ale vieţii cotidiene.
Precondiț ii
Cunoştinţe de bază din Limba şi literatura română.
Unităț i de curs
1. Obiectul de studiu al cursului: Tehnici de comunicare orală şi scrisă.
2. Conceptul de comunicare. Repere teoretice. Obiective şi modele de comunicare. Tipurile de comunicare. Funcţiile
comunicării. Scopul comunicării. Competenţa de comunicare. Componentele competenţei de comunicare. Bariere în
calea comunicării.
3. Comunicarea nonverbală. Cele trei componenete ale comunicării. Procesul comunicării nonverbale. Comunicarea
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nonverbală: zone, concordanţa, privirea, capul, faţa, trunchiul, braţul şi mâinile, picioarele. Tehnici ale comunicării
nonverbale.
4. Comunicarea verbală. Comunicarea verbală scrisă şi orală. Ascultarea. Tehnici de stimulare a ascultării active.
Normele comunicării verbale orale. Vocabularul Comunicării orale. Valoarea cuvântului rostit. Discursul public.
Pregătirea unui discurs public. Monologul şi dialogul. Tehnici de construire a dialogului şi a monologului. Rolul
formulelor de adresare, de iniţiere. De menţinere a unui dialog şi monolog. Stilul. Calităţile stilului. Stilurile
funcţionale.
5. Comunicarea scrisă. Avantajele comunicării scrise. Reguli de scriere. Redactarea unui text. Reguli. Dicţionarele.
DOOM-ul şi noutăţile lui. Tipuri de texte oficiale. Redactarea textelor oficiale. Tehnici de stimulare a scrisului corect.
Componentele textului scris.
6. Comunicarea la distanţă. Noile tehnologii. Avantajele şi dezavantajele comunicării la distanţă. Telefonul.
7. Comunicarea Mass-media. Publicitatea. Redactarea textelor publicitare.
8. Comunicarea pedagogică. Pregătirea cadrului didactic.
9. Competenţele de comunicare ale profesorului de istorie.
10. Îmbogăţirea vocabularului istoric. Activizarea. Tehnici de activizare a vocabularului.
.
Tehnici de comunicare scrisă, orală, în grup.
Strategii de predare ș i învăţare
Strategii de predare-învăţare:Învăț area centrată pe student: prelegeri interactive, seminarii şi lucrări de cercetare,
proiecte de grup şi individuale; consultaţii.
Strategii de evaluare
Evaluarea se bazează pe rezultatele a două lucrări de evaluare curentă, sub formă de test şi prezentare a unei
comunicări, participarea la discuţii în timpul seminarelor, prezentarea portofoliului şi examenul final.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% – nota de la examenul final; 40% – nota medie de la
cele două evaluări, inclusiv prezentarea lecţiei; 20% – participare la discuţii în cadrul seminarelor ș i prezentarea
portofoliului.
Bibliografie
Obligatorie:
1.Camelia Gavriliţă, Mihaela, Doboş, Receptarea textului. Noţiuni de teorie literară, limbă şi comunicare; Polirom,
2010.
2. Philippe Cabin..., Comunicarea,Polirom,2010.
3. Andre de Peretti, Tehnici de comunicare, Polirom,2001.
4.Mioara Avram, Probleme ale exprimării corecte, Bucureşti.
5.Alexei Palii, Ştiinţa comunicării, Chişinău, Epigraf, 2002.
6. Nicki Stanton, Comunicarea, Bucureşti, 1995.
Opţională:
1. Fabrice Lacombe, Rezolvarea dificultăţilor de comunicare, Polirom, 2005.
2. Ştefan Prutianu, Antrenamentul abilităţilor de comunicare, Polirom, 2004.
3. Milton Cameron, Comunicarea prin gesturi şi atitudini, Polirom, 2005.
Notă: Studenț ii au la dispoziț ie cabinetul metodic al facultăț ii, bl. I, sala 208, în care sunt adunate sursele necesare
pentru însuș irea cursului.
Cursul este prezentat în Power Point.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr de
Anul
credite ECTS
U.04.A.024/

3

II

Istorie
I
Ș tiinț e politice
Ştiinţe filosofice şi economice
L. Noroc, dr. conf.
Dr. B. Ţîrdea, dr. conf. S. Balan
larisa.noroc@gmail.com
Semestrul
Total ore
Total ore
contact
Studiu
direct
individual
IV
90
45/18
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
În condiţiile democratizării regimului politic din Republica Moldova, accesul cetăţenilor în viaţa politică, dar şi
orientarea umanitară a învăţământului, cursul este important pentru a extinde cunoştinţele studentului în domeniul
politic şi dezvoltarea aptitudinilor noi de formare profesională. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖
este o instituţie de orientare socio-umanistică, or cursul de Politologie este unul important pentru cultivarea
politică a cetăţeanului şi educaţia civică a cadrului didactic, care va promova valorile democratice în rândurile
elevilor. Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral dezvoltate, cu iniţiativă, capabile
să se implice conştient în viaţa politică în calitate de subiecţi ai societăţii civile. Cursul are conexiune cu
disciplinele de istorie şi geografie, filosofie, psihologie, economie, unde componenta politică este importantă
pentru studierea în ansamblu a sistemelor politice a unui stat.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea tinerei generaţii cu valori politice general-umane;
Educarea unei intelectualităţi ce ar poseda o cultură politică civilizat-democratică, o mentalitate
nouă, viziune modernă cu privire la procesele politice internaţionale;
Perceperea obiectivă a puterii politice, formelor de organizare şi conducere a societăţii
contemporane;
Trezirea interesului ştiinţific faţă de viaţa politică;
Însuşirea calităţilor analitice privind activitatea componentelor vieţii politice;
Necesitatea aprofundării pe viitor a concepţiilor sale în domeniul ştiinţei politice;
Elaborarea iscusinţei de a opera cu terminologia politică şi a argumenta poziţiile personale conceptuale;
Formarea anumitor aptitudini necesare pentru activitatea socială, participarea în practica politică a ţării;
Educaţia politică în spiritul valorilor democratice.
Finalităţi de studii
Să aprecieze fenomenele politice din realitatea contradictorie de pe poziţii obiectiv-ştiinţifice,
general umane;
Să determine ştiinţific baza conceptuală, platformele ideologice în activitatea practică a diferitor
partide politice;
Să evalueze activitatea instituţiilor politice, să posede aptitudini de a compara procesule politice
mondiale;
Să analizeze documentele politice;
Să posede iscusinţă de a polemiza pe teme politice;
Să aplice perceperile, însuşirile în activitatea profesională;
Să fie toleranţi faţă de ideile, doctrinele, opiniile politice străine;
Să aibă o cultură politică demnă de personalitate al statului democratic;
Să se integreze în statul de drept şi să se manifeste ca subiecte active ale societăţii civile;
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Să învingă rudimentele gândirii totalitare, xenofobiei, duşmaniei faţă de politică;
Să analizeze dinamica proceselor şi sistemelor politice contemporane.
Precondiț ii
Precondiţii / Condiţii prealabile:
Disciplinele anterior studiate care vor contribui la studierea eficientă a cursului de Politologie sunt disciplinele de
Istorie (antică, medievală, universală, contemporană, civică), Economie (Educaţia economică, Managementul
resurselor umane, Bazele micro şi macroeconomiei etc.), Culturologie, Istoria ideilor filosofice. În cadrul
disciplinelor menţionate studenţii au avut posibilitatea de a fi iniţiaţi în evoluţia instituţiilor politice, cauzele
apariţiei unor idei politice cu impact asupra gândirii umane, transformării regimurilor şi sistemelor politice. Ei au
obţinut cunoştinţe elementare despre stat, forme de guvernare, doctrine politice, valori general umane, sisteme
economice, forme de proprietate etc., care sunt necesare de a fi cunoscute pentru o înţelegere mai bună a cursului
Politologie. Studenţii trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală precum: analiza critică a unor texte cu
caracter politico-istoric, discursuri, informaţii mass-media; înţelegerea ideilor şi valorilor democratice/
nedemocratice); argumentarea opiniilor, părerilor; schiţarea programelor alternative de conducere, constatarea
avantajelor şi dezavantajelor tipurilor de state, regimuri politice, organizarea independentă a activităţii de învăţare
etc. În cadrul prelegerilor şi seminarelor se va determina nivelul de pregătire teoretico-metodologic, axiologic al
studenţilor şi în baza căruia se vor dezvolta cunoştinţe şi priceperi noi.
Unităţi de curs:
1. Obiectul de studiu, metoda şi funcţiile politologiei
2. Etapele de evoluţie a gândirii politice
3. Doctrine politice contemporane
4. Puterea politică şi mecanismul realizării ei
5. Sistemul politic şi regimul politic
6. Statul şi societatea civilă
7. Partidele politice şi sistemele de partid
8. Liderismul politic şi elita politică
9. Cultura politică şi socializarea politică
10. Alegerile şi sistemele electorale
11. Politica naţională şi relaţiile interetnice
12. Politica mondială şi relaţiile internaţionale
Strategii de predare şi învăţare
1.
Prelegeri interactive cu aplicarea TIC.
2.
Organizarea dezbaterilor, situaţii problematice.
3.
Prezentări de filme documentare tematice.
4.
Transmiterea textelor de prelegeri, materialelor PowerPoint prin poşta electronică a studentului.
5.
Oferirea bibliografiei obligatorii şi opţionale etc.
Strategii de evaluare
Evaluări iniţiale (eseu, test), evaluare formativ-continuă (lucrare de control, test), evaluare sumativcumulativă/finală (portofoliu, test, răspuns oral, examen).
Bibliografie
Obligatorie:
1. Adrian Păulescu. Introducere în politologie, Bucureşti, 2002.
2.
Ball T., Dagger R. Ideologii politice şi idealul democratic. Iaşi: Polirom, 2002.
3. Miller D. Enciclopedia Blackwell a gândirii politice. Bucureşti: Humanitas, 2000.
4.
Mung
iu-Pippidi A. Doctrine politice. Iaşi: Polirom, 1998.
5. Negru Gh. Politologie. Chişinău: Editura Evrica, 2009.
6.
Ţîrde
a B., Noroc L. Politologie. Curs de prelegeri. Chişinău: Elan Poligraf, 2008.
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7. Vâlsan C. Politologie. Bucureşti: Editura Economică, 1997.
8. Voiculecu M. Tratat de politologie. Bucureşti: Ed. Universitară, 2002.
Opţională
1. Girardet R. Mituri şi mitologii politice. Iaşi: Institutul European, 1997.
2. Lijphart A. Democraţia în societăţile pluraliste. Iaşi: Polirom, 2002.
3. Courtois St. Dicţionarul comunismului. Bucureşti: Polirom, 2008.
4. Iliescu Ana-Paul, Socaciu Emanuil-Mihail. Fundamentele gândirii politice moderne. Iaşi: Polirom,
1999.
5. Almond G., Verba S. Cultura civică. Bucureşti: Style, 1996.
6. Andrievschi V., Ţîrdea B. Campania electorală eficientă. Teorie şi practică. Chişinău: Elan Poligraf,
2010.
7. Borţun D. Psihologia comunicării. Bucureşti, 2003.
8. Chistruga I. Problema apariţiei şi dezvoltării societăţii civile. (Aspectul filosofico-politic). Autoref. tezei
de dr. în şt. politice. Chişinău, 1997, 13 (3)
9. Ghidul tânărului lider politic. Chişinău:[s.n. ], 2002.
10. Marin C. Societatea civilă: între mit politic şi pledoarie socială. Chişinău: Epigraf, 2002.
11. Moşneaga V. Partidele politice şi Parlamentul Moldovei: aspecte juridice ale interacţiunii. În: Aspecte
ale practicii parlamentare, relaţiile dintre Parlament şi Guvern. (Republica Moldova) Culegere de
materiale. East West parliamentary Practice Project. Chişinău, 1997.
12. Popescu G., Duminică D. femeia – lider în viaţa politică internaţională. Piteşti: Editura Universităţii din
Piteşti, 2001.
13. Şleahtiţchi M. Liderii. Chişinău: Ştiinţa, 1998.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
Codul cursului

Număr de
credite ECTS

U.04.A.027

3

e-mail
Anul

II

Istorie
I (licenţă)
DOCTRINE POLITICE EUROPENE
CATEDRA ŞTIINŢE FILOSOFICE ŞI ECONOMICE
Noroc Larisa, doctor în istorie, conferenţiar universitar
Ţîrdea Bogdan, doctor în politologie, lector superior
Balan Sava, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
larisa.noroc@gmail.com
Semestrul
Total
Total ore
ore
contact direct
Studiu individual
IV

90

45/18

45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Doctrine politice: În condiţiile democratizării regimului politic din Republica Moldova, accesul cetăţenilor
în viaţa politică, dar şi orientarea umanitară a învăţământului, cursul este important pentru a extinde cunoştinţele
studentului în domeniul politic şi dezvoltarea aptitudinilor noi de formare profesională. Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă‖ este o instituţie de orientare socio-umanistică, or cursul de Doctrine Politice Europene este
unul important pentru cultivarea politică a cetăţeanului şi educaţia civică a cadrului didactic, care va promova
valorile democratice în rândurile elevilor. Disciplina nominalizată va contribui la formarea persoanelor multilateral
dezvoltate, cu iniţiativă, capabile să se implice conştient în viaţa politică în calitate de subiecţi ai societăţii civile.
Cursul are conexiune cu disciplinele de istorie şi geografie, filosofie, economie, unde componenta politică este
importantă pentru studierea în ansamblu a sistemelor politice a unui stat.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
-

Cunoaşterea celor mai importante doctrine politice contemporane;
Evidenţierea cauzelor care generează constituirea doctrinelor politice;
Sesizarea tehnicilor de influenţă şi manipulare a mulţimii;
Formarea aptitudinilor de analiză şi estimare a doctrinelor politice;
Cunoaşterea limbajului şi terminologiei doctrinare;
Formarea atitudinii adecvate faţă de realitatea politică;
Aplicarea cunoştinţelor teoretice în analiza sistemelor politice globale;
Educaţia politică în spiritul valorilor democratice.
Finalităţi de studii
Să delimiteze şi să efectueze clasificarea doctrinelor politice în funcţie de principiile promovate;
Să analizeze după principiul obiectivităţii doctrinele politice;
Să evidenţieze avantajele şi dezavantajele doctrinare;
Să aprecieze importanţa valorilor democratice;
Să apere drepturile de gen în viaţa politică;
Să structureze civilizaţia reieşind din predilecţiile doctrinare;
Să contracareze doctrinele extremiste;
Să aplice terminologia studiată în activitatea profesională;
Să aplice cunoştinţele obţinute în vederea dezvoltării profesionale continue.

68

Precondiț ii
Precondiț ii / Condiț ii prealabile:
Disciplinele anterior studiate care vor contribui la studierea eficientă a cursului de Doctrine Politice
Europene sunt disciplinele de Istorie (antică, medievală, universală, contemporană), Economice (Educaţia
economică, Managementul resurselor umane, Bazele micro şi macroeconomiei etc.), Culturologie, Istoria ideilor
filosofice. În cadrul disciplinelor menţionate studenţii vor fi iniţiaţi în istoria dezvoltării omenirii, cauzele apariţiei
unor idei politice care au avut impact asupra transformării regimurilor şi sistemelor politice. Totodată, în cadrul
acestor discipline studenţii vor fi familiarizaţi cu definiţii precum: economie centralizată, economie de piaţă,
liberalism, drepturile omului, morala societăţii etc., care sunt necesare de a fi cunoscute pentru înţelegerea cursului
Doctrinelor Politice Europene. Studenţii trebuie să posede deprinderi de muncă intelectuală precum: analiza critică
a unor texte cu caracter istoric/politic, discursuri; înţelegerea ideilor şi valorilor democratice/ nedemocratice);
argumentarea opiniilor, părerilor; schiţarea programelor alternative de conducere, organizarea independentă a
activităţii de învăţare etc. În cadrul prelegerilor şi seminarelor se va determina nivelul de pregătire teoreticometodologic, axiologic al studenţilor şi în baza căruia se vor dezvolta cunoştinţe şi priceperi noi.
Unităţi de curs:
1. Obiectul de studiu al doctrinelor politice. Definiţie şi clasificarea doctrinelor europene.
2. Liberalismul – prima doctrină politică europeană. Neoliberalismul
3. Esenţa conservatorismului. Neoconservatorismul.
4. Socialismul şi curentele sale
5. Concepţiile politice fundamentale ale democraţiei. Drepturile omului.
6. Doctrina politică tehnocrată. Societatea informaţională – calea spre progresul civilizaţiei.
7. Doctrine politice extremiste europene. Fascismul şi curentele sale.
8. Doctrina politică creştin-democratică – viziune a construcţiei europene
9. Ecologia politică – paradigma dezvoltării durabile
10. Feminismul – doctrină şi mişcare politică.
11. Specificul manifestărilor doctrinelor politice în RM.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Ball T., Dagger R. Ideologii politice şi idealul democratic. Iaşi: Polirom, 2002.
2. Doctrine politice: Concepte universale şi realităţi româneşti. Iaşi: Polirom, 1998.
3. Jelev J. Fascismul. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1992.
4. Mungiu-Pippidi A. Doctrine politice. Iaşi: Polirom, 1998.
5. Piţurcă A. Doctrine politice: Liberalismul şi conservatorismul. Craiova: Universitaria, 1997.
6. Ţîrdea B., Noroc L. Politologie. Curs de prelegeri. Chişinău: Elan Poligraf, 2008.
7. Voiculescu M. Doctrine politice contemporane. Bucureşti: Victor, 2001.
Obţională
1. Girardet R. Mituri şi mitologii politice. Iaşi: Institutul European, 1997.
2. Lijphart A. Democraţia în societăţile pluraliste. Iaşi: Polirom, 2002.
3. Popescu G., Duminică D. Femeia – lider în viaţa politică internaţională. Piteşti: Editura Universităţii din
Piteşti, 2001.
4. Courtois St. Dicţionarul comunismului. Bucureşti: Polirom, 2008.
5. Miller D. Enciclopedia Blackwell a gândirii politice. Bucureşti: Humanitas, 2000.
6. Iliescu Ana-Paul, Socaciu Emanuil-Mihail. Fundamentele gândirii politice moderne. Iaşi: Polirom, 1999.
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Istorie
I, licență
Istoria medievală universală şi modernă timpurie (Partea II,
Denumirea cursului
secolele XIV-XVII)
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Facultatea Istorie și Geografie, Catedra de Istorie Universală
Sava Igor, dr., conf. univ.
Titular de curs
Sava Igor
Cadre didactice implicate
igorsava.upc@gmail.com
e-mail
Codul
Număr
de Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu individual
Denumirea programului de studii
Ciclul

S.04.O.028

6

II

IV

180

90 /36

90/144

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul fundamental Istoria medie universală şi modernă timpurie prezintă o evoluţie de circa un mileniu
(secolele IV/V-XVI/XVII) în principalele planuri ale societăţii medievale, care îşi are, de fapt, originile în acest
continent. Perioada cronologică abordată este o istorie complexă a civilizaţiei europene în care sunt reflectate
principalele creaţii din domeniile - politică, economie, societate, ideologie, mentalităţi, cultură - ale „naţiunilor‖
mari şi mici, dintr-o perspectivă a unităţii în diversitate, în sensul că sunt accentuate atât caracterele comune în
evoluţia de ansamblu a principalelor entităţi statale în epocă, dar şi particularităţile dezvoltării istorice ale unor
ţări, popoare şi regiuni europene. Deoarece istoria civilizaţiilor medievale din Orientul Apropiat şi Africa de
Nord sunt predate ca părţi distincte, referirile şi conexiunile la temele de istorie medie a acestor spaţii sunt
tangenţiale, menite numai să contribuie la cuprinderea de ansamblu a procesului istoric. Orele de curs şi
seminarele sunt structurate pe teme şi probleme, dintre care multe constituie subiecte controversate în
Medievistica contemporană. Astfel, cursul constituie şi un suport în privinţa abordării anumitor probleme.
Activităţile practice sunt însoţite de bibliografii selective menite să ajute la pregătirea seminarelor, la înţelegerea
temelor cursului şi la însuşirea sistematică a subiectelor pentru examene. Ele servesc, totodată, ca repere pentru
proiecte de cercetare ştiinţifică etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
- să determine obiectul, parametrii spaţiali şi temporali ai disciplinei;
- să cunoască principalele evenimente şi fenomene politice, ideologice, economice şi sociale, particularităţile
culturale şi mentale, precum şi cele mai importante tendinţe specifice evoluţiei societăţilor europene în această
epocă;
- să conceapă complexitatea şi caracterul pluridisciplinar al cursului Istoria medie universală şi modernă
timpurie;
- să cunoască şi să interpreteze evoluţia principalelor concepte privind istoria Evului Mediu;
- să definească complexul de idei politice, sociale şi religioase caracteristice fiecărei etape de evoluţie a
civilizaţiei europene medievale;
- să identifice elementele unităţii europene a Evului Mediu.
Instrumental-aplicative:
- să clasifice principalele grupuri de izvoare ale istoriei Evului Mediu şi să le valorifice în spirit critic;
- să stabilească legăturile cauzale dintre fapte, evenimente şi complexitatea factorilor care au determinat evoluţia
societăţii europene medievale;
- să compare modelele de civilizaţie europeană medievală (bizantin, occidental) şi să evidenţieze spaţiile în care
au fost receptate;
- să aplice metode eficiente în formarea unei culturi de specialitate.
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Atitudinale (integrarea):
- să estimeze raporturile de continuitate şi discontinuitate între istoria Evului Mediu şi Antichitate;
- să stabilească valoric rolul şi locul Europei medievale în istoria universală;
- să evidenţieze impactul civilizaţiei europene asupra civilizaţiilor din Orient (Apropiat şi Mijlociu);
- să recepteze conceptele şi teoriile despre stat, societate produse în arealul european medieval;
- să manifeste atitudini faţă de evenimentele şi procesele istorice specifice spaţiului şi epocii;
- să rezolve situaţii de problemă în proiectele de cercetare ştiinţifică.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului Societate şi mentalităţi în Europa medievală studenţii vor putea să:
- să cunoască principalele evenimente şi procese politice, ideologice, economice şi sociale, particularităţile
culturale şi mentale, precum şi cele mai importante tendinţe specifice evoluţiei societăţilor încadrate în „Lumea
Veche‖ în epoca medievală;
- să identifice elementele unităţii europene a Evului Mediu
- să compare modelele de civilizaţie în epoca medievală (creştină, islamică, hindusă, chineză);
- să interpreteze critic textele medievale şi să le poată aplica în studiul temelor pe care le propune cursul;
- să cunoască şi să explice problemele cardinale ale disciplinei.
Precondiții
Studierea cursurilor Istoria Orientului Antic, Istoria Greciei şi Romei Antice
Unități de curs
PARTEA a III-a. Evul Mediu târziu (secolele XIV-XV)
MODULUL nr. 13. State şi regimuri social-politice în Europa Apuseană în epoca „Războiului de O sută de
Ani”. Progresele şi limitele procesului centralizării statale în Franţa şi Anglia în timpul şi în etapa următoare a
Războiului de O Sută de Ani (1337-1453). Regatele iberice în tranziţia spre monarhia unitară. „Sfântul Imperiu
Roman de Naţiune Germană‖ şi Italia între centralizare statală şi diviziune politică. MODULUL nr. 14. Declinul
şi dispariţia Bizanţului (sfârşitul secolului al XI-lea – mijlocul secolului al XV-lea). MODULUL nr. 15.
Construcţia statală în Europa Centrală şi de Est (secolul XIII - începutul secolului AL XVI-lea). Regatul
Boemiei în căutarea propriei identităţi. Polonia, de la reunificare la poziţia de mare putere europeană. Ungaria,
de la apogeul centralizării statale la cucerirea otomană. Formarea statului rus centralizat.
MODULUL nr. 16. Statele balcanice între Commonwealt–ul bizantin şi expansiunea otomană (secolele XIIIXV). Bulgaria, de la monarhia Aseneştilor la cucerirea otomană. Serbia medievală, între ambiţiile imperiale şi
pierderea independenţei. Statul otoman, de la principat de frontieră la imperiu. MODULUL nr. 17. Cultura şi
civilizaţia Europei medievale: abordare comparativă (Occidentul latin şi Bizanţul ortodox). Cultura
Occidentului medieval. Civilizaţia bizantină clasică (secolele VII-XIV)
PARTEA a IV-a. Europa de la medieval la modern (secolul al XVI-lea - mijlocul secolului al XVII-lea.
MODULUL nr. 18. Renaşterea şi Reforma în cadrul civilizaţiei europene. MODULUL nr. 19. Economie şi
societate în Europa Apuseană. Geneza capitalismului. MODULUL nr. 20. Instituirea monarhiei absolute în
Europa Apuseană. Monarhia franceză de la Francisc I la Ludovic XIII. Absolutismul englez în perioada
Tudorilor (1485-1603). Spania în secolele XVI-XVII: de la „secolul de aur‖ la decadenţă. MODULUL nr. 21.
Polonia, Rusia şi Imperiul Otoman în secolul XVI: desăvârşirea construcţiei statale şi lupta pentru hegemonie
europeană. Rzeczpospolita: finalizarea construcţiei statale. Rusia: tranziţia de la confederaţie la imperiu.
Imperiul Otoman, de la apogeu la începutul declinului. MODULUL nr. 22. Relaţiile internaţionale ale Europei
în secolul al XVI-lea – jumătatea secolului al XVII-lea. MODULUL nr. 23. Viaţa cotidiană şi mentalităţi în
Europa medievală: repere generale. Viaţa cotidiană: structuri şi manifestări. Mentalul colectiv medieval: o
abordare interdisciplinară a domeniului
Metode și tehnici de predare și învăţare
Metodologia cursului se va axa pe învăţarea activă în domeniul istoriei şi a ştiinţelor sociale. Metodele
utilizate - prelegerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea, expunerea sistemică, problematizarea,
analiza surselor. Ele vor contribui la formarea competenţelor cu caracter cognitiv, interpretativ şi aplicativ.
Activităţile la orele practice (discutarea subiectelor seminarelor, referate, teste curente, eseuri, studii de caz,
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prezentări de carte, recenzii) vor fi centrate pe student, pentru a i se forma competenţe şi abilităţi de comunicare,
analiză critică a surselor, interpretare şi explicare a evenimentelor şi faptelor istorice referitoare la tematica
seminarelor.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte, exprimat în 100%. Punctajul se va efectua
în baza grilei: Evaluarea curentă – 60 %, constituită din: • media notelor acordate la seminar – 60 %; •
prezentarea unui referat (Microsoft Power Point) – 25%; • lecturi obligatorii – 15 %; • participarea activă la
seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată. Evaluarea finală –
constituie 40% din nota finală; se va realiza în formă de test.
Bibliografie
Obligatorie: Peter Burke, Renaşterea europeană: centre şi periferii, Iaşi, 2005; Fernand Braudel, Structurile
cotidianului. Posibilul şi imposibilul, vol. I-II, Bucureşti, 1984; Michele Pastoureau, O istorie simbolică a
Evului Mediu occidental, Chişinău, 2012; Platon Alexandru Florin, Societate şi mentalităţi în Europa medievală,
Iaşi, 2000; Keith Randell, Luther şi Reforma în Germania, 1517-1555, Bucureşti, 1994; Michel Senellart,
Artele guvernării. De la conceptul de Regimen medieval la cel de guvernare, Bucureşti, 1998.
Opţională: Brezeanu, S., O istorie a Bizanţului, Bucureşti, 2005; Aries, Ph., Duby, G., (coordonatori), Istoria
vieţii private, vol. IV-VI, Buc.,1995; Barraclough, G., The Medieval Papacy, London, 1968; Bergdolt, K.,
Ciuma: istoria morţii negre, Bucureşti, 2013. Burns, J. H., Histoire de la pencèe politique mèdièvale, 350-1450,
Paris, 1993; Corbin, A., Courtine, J.-J., Vigarello, G., Istoria corpuilui, vol. I, De la Renaştere la Secolul
Luminilor, Bucureşti, 2008. Delumeau, J., Civilizaţia Renaşterii, vol. I, Bucureşti, 1995. Gimpel, J., Revoluţia
industrială în Evul Mediu, Bucureşti, 1983; Le Goff, J., Schmitt, J-C., Dicţionar tematic al Evului Mediu
Occidental, Iaşi, 2002; Meududi, G., Războiul în Evul Mediu, Bucureşti, 2003. Pacaut, M., Les structures
politiques de l’Occident medieval, Paris, 1969; Purtschet, Ch., Histoire des institution, Xe – XVIIIe siècles, Paris,
1972; Platon, A.-F., Societate şi mentalităţi în Europa medievală, Iaşi, 2000; Dvornik, Francis, Slavii în istoria
şi civilizaţia europeană, Bucureşti, 2001. Longworth, Philip, Crearea Europei de Est, Bucureşti,
2002.Лозинский, С. Г., История папства, Москва, 1986; История политических и правовых учений.
Средние века и Возрождение, Москва, 1986; Ле Дюк, В., Жизнь и развлечение в средниe века, СПб, 1997.
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Istorie
Denumirea programului de studii
Licenț ă
Ciclul
Denumirea cursului
Istoria medievală a românilor (Partea II)
Istorie ș i geografie, Catedra Istoria românilor
Facultatea/catedra responsabilă de curs
conf. univ. Silvia Chicu
Titular de curs
iunie 2014
Aprobat
conf. univ. Silvia Chicu
Cadre didactice implicate
silviachicu@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
S.04.O.029
4
II
IV
120
60/24
60/96
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria medievală a Românilor face parte din blocul disciplinelor ce au misiunea să asigure
pregătirea fundamentală a profesorului de istorie. Cursul oferă o privire de ansamblu asupra principalelor
evenimente şi fenomene politice ș i economice, precum şi a celor mai importante tendinţe specifice evoluţiei
societăţii din spaț iul populat de români în secolele XVI-XVIII. În cadrul cursului vor fi analizate, de asemenea,
particularităţile politice, economice, sociale ș i culturale din acest spaț iu geografic ș i cadru cronologic în
raport cu întreg spaț iu european.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 de obţinere a cunoştinţelor în baza studiilor monografice, publicaţiilor; Competenţe de cunoaştere şi
înţelegere
 de selecţie, analiză critică şi aplicare a informaț iei din diferite surse referitoare la istoria medievală a
Românilor; Competenţe de aplicare cunoştinţelor şi înţelegerilor
 de elaborare a unui portofoliu al cursului în care se va colecta suportul informaţional; Competenţe de
aplicare cunoştinţelor şi înţelegerilor
 de identificare a generalului şi particularului realităţilor politice, economice ș i sociale în arealul românesc;
Competenţe de a face raţionamente şi decizii argumentate
 de comunicare în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile
informaț ionale de comunicare, a cunoştinţelor acumulate în studiul cursului; Competenţe de comunicare a
cunoştinţelor şi înţelegerilor
 de utilizare a abilităţilor acumulate în elaborarea unor cercetări individuale în domeniul istoriei medievale a
Românilor; Competenţe de dezvoltare profesională continuă
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să recunoască izvoarele de studiere a istoriei medievale a Românilor; De cunoaştere
 Să explice conceptele - cheie ale cursului; De înţelegere
 Să elaboreze proiecte de cercetare; De aplicare
 Să elaboreze hărţi conceptuale, tabele sincronice, indici de noţiuni şi nume, portofoliul, liste bibliografice la
temă; De aplicare
 Să deducă aspecte particulare ale evoluț iei spaț iului românesc în epocă; De analiză
 Să formuleze în baza diferitor tipuri de izvoare o ipoteză de cercetare a unui aspect al istoriei medievale a
Românilor; De sinteză
 Să aprecieze valoarea ştiinţifică a diverselor izvoare de studiere a istoriei medievale a Românilor; De
evaluare
Precondiţii
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Pentru realizarea obiectivelor propuse studentul trebuie:
• Să cunoască date, evenimente, personalităț i, din istoria românilor şi universală;
• Să utilizeze informaț ia istorică din diverse surse informaț ionale;
• Să analizeze evenimente, procese şi personalităț i istorice.
Unităţi de curs
Tema 11. Situaț ia politică aa Ț ărilor Române îm a II-a jum. a sec. al XVI-lea
Tema 12. Situaț ia internă ș i conjunctura internaț ională a Ţărilor Române în ultimul deceniu al
sec. al XVI-lea. Prima unire politică a Ț ărilor Române.
Tema 13. Organizarea statului ș i evoluţia politică internă a Ţărilor Române în sec. al XVII-lea.
Tema 14. Economie ș i societate în Ţările Române în sec. al XVII-lea .
Tema 15. Ţările Române în cadrul relaţiilor internaţionale în sec. al XVII-lea .
Tema 16. Ț ările Române în cadrul Problemei Orientale în sec. al XVIII-lea.
Tema 17. Ț ara Moldovei ș i Ț ara Românească în vremea domniilor fanariote din sec. al XVIII-lea.
Tema 18. Regimul habsburgic în Transilvania secolului al XVIII-lea .
Tema 19. Cotidian ș i privat în societatea românească (sec. XVI-XVIII).
Tema 20. Cultura românească (sec. XVII-XVIII).
Reţeaua repartizării orelor la disciplina Istoria medie a Românilor
Total 120 ore, inclusiv ore de contact
direct – 60, lucru individual – 60 ore.
N
nr.

Denumirea temelor

Nu
mărul de
ore
teoretice
(zi)
- Situaţia politică a Ţărilor Române la mijlocul sec. al
2
XVI-lea.
1Situaț ia internă ș i conjunctura internaț ională a
4
Ţărilor Române în ultimul deceniu al sec. al XVIlea. Prima unire politică a Ț ărilor Române.
Organizarea statului ș i evoluţia politică internă a
2
Ţărilor Române în sec. al XVII-lea.
Economie ș i societate în Ţările Române în sec. al
4
XVII-lea
Ţările Române în cadrul relaţiilor internaţionale în
sec. al XVII-lea .
Ț ările Române în cadrul Problemei Orientale în sec.
al XVIII-lea.
Ț ara Moldovei ș i Ț ara Românească în vremea

Nu
mărul de
ore
practice
(zi)
2

Nu
mărul de
ore
teoretice
(f.redusă)
-

Nu
mărul de
ore
practice
(f.redusă)
-

2

2

2

2

-

2

2

2

2

4

4

2

-

4

4

2

2

2

4

2

-
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domniilor fanariote din sec. al XVIII-lea.
Regimul habsburgic în Transilvania secolului al
2
2
XVIII-lea .
Cotidian ș i privat în societatea românească (sec.
2
4
XVI-XVIII).
Cultura românească (sec. XVII-XVIII).
4
4
TOTAL
30
30
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte, consultaţii individuale.

-

-

2

-

12

4
24

Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, portofoliu.
Evaluarea curentă se bazează pe susț inerea lucrărilor individuale, participarea la discuţii în timpul orelor,
prezentări orale a unor teme.
Lucrarea finală de examen constă în răspunsul oral ș i scris în baza unui bilet-test privind evoluț ia
societăț ii medievale româneș ti.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - răspunsul final de la examen, 60% evaluări
curente: 20% - portofoliu ș i indice de termeni ș i persoane; +10% - analiza critică a unei monografii la tematica
cursului, 30% - participarea la discuţii, proiect de cercetare.
Bibliografie
Obligatorie:
Bărbulescu M., Deletant D., Hitchins K., Papacostea Ş., Teodor P., Istoria României, Bucureşti, 1998;
Giurescu C.C., Giurescu D.C., Istoria Românilor, vol. I-III, Bucureşti, 2000;
Istoria Românilor. Vol. IV. De la universalitatea creș tină la Europa a „patriilor‖, Ediț ia a II-a revăzută
ș i adăugită Bucureș ti, Editura Enciclopedice, 2012
Istoria Românilor. Vol. V. O epocă de înnoiri în spirit european, Ediț ia a II-a revăzută ș i adăugită
Bucureș ti, Editura Enciclopedice, 2012
Opţională:
Gonţa Gh., Viaţa politică a Ţării Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi, Chişinău, 2004
Panaite V., Pace, război şi comerţ în islam. Ţările române şi dreptul otoman al popoarelor(sec. XV-XVII),
Bucureşti, 1997;
Pungă Gh., Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1994;
Ţighiliu I., Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova. Secolele XV-XVII, Bucureşti, 1997;
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Denumirea programului
de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra
responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice
implicate
e-mail

Istorie
I, Licenţă
Geneza instituţiilor politice romane
Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie Universală
dr. conf. univ. Octavian Munteanu

ocmunteanu@gmail.com

Numă
A
Sem
Total
Total ore
r de credite
nul
estrul
ore
contact
Studiu
ECTS
direct
individual
S.04O.028
II
IV
90
45/18
45 /72
3
din 6
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Organizarea şi autoconducerea unei comunităţi este una dintre problemele fundamentale ale existenţei ei.
În mod special prezintă interes felul în care o comunitate ajunge să depăşească relaţiile gentilice, ridicîndu-se la
nivelul organizării statale. Istoria Romei Antice, din acest punct de vedere, reprezintă un exemplu clasic. Studiind
originea şi evoluţia instituţiilor politice romane, este posibilă înţelegerea mai bună nu numai a istoriei acestui stat,
dar şi a direcţiilor de dezvoltare ale tuturor statelor europene. Creînd un vast Imperiu în care au fost înglobate
teritoriile numeroaselor etnii, romanii le-au transmis propriile valori pe care le-au acumulat şi perfectat de-a lungul
secolelor. Preluîndu-le de la romani, cei ce au supravieţuit Imperiului, au pus la bazele statelor medievale europene
anume acele valori. Mai tîrziu, prin intermediul lor, şi statele contemporane de pe bătrînul continent au perpetuat
această moştenire. În acest fel, putem vorbi de originea întregului sistem de guvernare actual, pe care cursul îl
propune spre a fi urmărit în fazele lui incipiente.
În acest sens se va porni de la structurile gentilice ale veşnicului oraş – regalitate, senat şi comiţii –
mergînd spre adaptarea lor în condiţiile republicii romane care era în permanentă extindere teritorială şi necesita
reglementări noi atît în raport cu vechile structuri, cît şi cu cele nou-create.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să dispună de viziuni de ansamblu asupra modelelor clasice de evoluţie a comunităţilor în care se
conturează condiţiile ce contribuie la constituirea statului şi cunoaşterea condiţiilor în care s-au
constituit şi au evoluat statul roman în Antichitate;
Să dispună de viziuni viziuni de ansamblu asupra condiţiilor de constituire şi evoluţie a instituţiilor
politice romane în perioada Republicană;
Să poată să analizeze sursele antice, identificînd condiţiile de apariţie, evoluţie şi funcţionare a
instituţiilor romane
Să cunoască şi să înţeleagă teoriile cu privire la constituirea şi evoluţia instituţiilor politice romane,
racordîndu-le la realităţile perioadei respective, dar şi la procesele ce au urmat;
să-şi formeze competenţe de analiză critică a istoriografiei;
Să dispună de abilitatea de aplicare a metodelor de sistematizare, analiză şi comparaţie a surselor
disponibile;
Să prezinte şi să caracterizeze instituţiile politice romane şi funcţiile lor;
Să poată corela funcţionalitatea şi interdependenţa instituţiilor politice;
Să argumenteze necesitatea unei sau altei instituţii şi impactul ei în societate;
Codul
cursului
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Să demonstreze căror scopuri serveşte o instituţie politică sau alta în societatea romană şi să găsească
analogii în ziua de astăzi
Să compare instituţiile politice romane cu cele contemporane;
Identificarea căilor de influenţă a civilizaţiei greco-romane asupra constituirii instituţiilor politice
contemporane;
Să dispună de aptitudini de investigare ştiinţifică creativă, exprimînd în formă orală şi scrisă rezultatele
obţinute, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale;
să utilizeze achiziţiile teoretice şi practice în activităţile ulterioare de cercetare;
să-şi formeze o gândire imparţială şi tolerantă faţă de fenomenele studiate
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
să utilizeze terminologia de specialitate pentru a consulta bibliografia din domeniu şi formarea
deprinderilor de analiză şi interpretare a surselor scrise şi a celor materiale, identificînd condiţiile de
apariţie, evoluţie şi funcţionare a instituţiilor din antichitate;
să citească şi să analizeze critic texte din domeniul istoriei antice, să elaboreze prezentări orale şi texte cu
conţinut corespunzător materialului investigat;
să compare şi să coreleze fenomenele din antichitate, dar şi fenomenele din antichitate cu cele
contemporane, găsindu-le analogii, respectiv identificînd căile de influenţă a civilizaţiei romane asupra
constituirii civilizaţiilor contemporane;
Precondiț ii
Cursul de Istoria Antică
Unităț i de curs
1Curs introductiv: obiectul de studiu, cadrul cronologic, cadrul teritorial, scopul, obiectivele şi etapele
realizării. Problema izvoarelor: identificarea surselor şi caracteristica lor prin prisma evoluţiei investigaţiilor ce ţin
de instituţiile politice. Problema izvoarelor: lucrare de laborator. Roma originară: de la instituţiile gentilice la
formele incipiente de organizare statală – monarhia Noile realităţi în contextul reformelor lui Servius Tullius.
Regifugiumul şi noile realităţi poltice. Consulatul şi naşterea Republicii. Contradicţiile sociale în perioada
republicii aristocratice şi direcţiile de reorganizare instituţională pe plan intern. Contradicţiile Romei cu vecinii şi
extinderea hegemoneii romane. Organizarea teritoriilor cucerite. Adunările populare. Senatul. Magistraturile.
Expansiunea Romei în mediterană. Organizarea provinciilor şi principiile de organizare a instituţiilor politice.
Reformele lui Octavian - Principatul
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e ut ilizat e în ca dr u l cur su lu i s u nt de natură inductiv-deductivă,
contribuind la formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, accent punîndu-se pe
cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor constituite. Totodată, demersul strategic presupune
învăţarea centrată pe student, realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi
dezvoltarea propriilor competenţe. În acest sens, structurarea activităţilor didactice este realizată sub forma
prelegerilor, care tind a fi cît mai interactive şi sub forma seminariilor în care iniţiativa studentului este încurajată la
maximum, stimulînd analiza critica şi exprimarea punctelor de vedere alternative.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte. Acordarea punctelor se va efectua în baza
grilei de mai jos:
Evaluarea curentă – 6 puncte:
Realizarea testelor curente (mijlocul şi sfîrşitul semestrului) – 2 puncte
Realizarea sarcinilor curente – 2 puncte
Elaborarea unui eseu structurat – 2 puncte
Participarea activă la seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată.
Evaluarea finală/examen – 4 puncte din nota finală
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Bibliografie
Obligatorie:
Homo, L., Les institution politiques romaines, Paris, 1926; Grimal P., Istoria romană, 2 vol., Buc., 1973;
Bloch, R. Roma şi destinul ei, B., 1966; Maschkin, S., Principatul lui Augustus, Buc., 1969; Didulescu, M.,
Octavian Augustus, Buc., 1985; Plutarh, Vieţi paralele; Alföldi, G., Storia sociale dell'antica Roma, Bologna,
1997; Белкин М. В. Римский сенат в эпоху сословной борьбы VI-IV вв. до н.э. Проблемы эволюции;
Дементьева В. В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V-III вв. до н. э.). Ярославль,
1996. С. 26-28; Дементьева В. В. Римское республиканское междуцарствие как политический институт,
moskva 1998; Дементьева В.В. Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и
республика. Ярославль, 2004; И. П. Сергеев, Государственные учреждения древних римлян: поздняя
республика и ранняя империя, Харьков, 2013; Токмаков В. Н. Некоторые аспекты генезиса консульской
власти в конституции Рима ранней республики // IVS ANTIQVVM. Древнее право. М., 1996. № 1. С. 34;
Ковалев С.И. История Рима, изд. 2-е, Л., 1986; Маяк И.Л. Римляне ранней республики. М., 1993; Маяк
И.Л. Рим первых царей. М., 1983; Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1963.
Opţională:
Mommsen, Th., Istoria romană, vol. I, Buc., 1987; Grimal P., Istoria romană, 2 vol., Buc., 1973; Bloch,
R. Roma şi destinul ei, B., 1966; Boissier, G., Cicero şi prietenii săi, Buc., 1977;
Bringmann, K., Storia romana, Bolgna,1987; Brown, P., Potere e Cristianesimo nella tarda antichita,
Roma-Bari, 1995; Storia delle idee politiche, economiche e sociali (a cura di L. Firpo), Torino, 1982; Carandini,
A., La nascita di Roma, Torino, 1997; Cassola, F., Labruna, L., Linee di una storia delle istituzioni republicane,
Napoli, 1997; Chastagnol, A., L'évolution politique, sociale et économique du monde romaine, Paris, 1982;
Chastagnol, A., Le Sénat romain: recherche sur les composition de l'assemblée et le ststut de ses membres,
Paris,1992; Crawford, M. H., Roman Statutes, London, 1996; Delmaire, R., Les Institution du Bas-Empire
Romain de Constantin a Justiniène. Les Institutionsciviles palatines, Paris, 1995; Eck, W., L'Italia nell'impero
romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale, Bari, 1999; Giardina, A., L'Italia romana. Storia di
un'identita incompiuta, Roma-Bari, 1997; Gaudemet, J., Les institutions de l'antiquité, Paris, 1994; Le Glay, M.,
Voisin, J/L., Le Bohec, Y., Storia romana, Bologna, 2002; Lo Cascio,E.(a cura di), Il princeps e il suo impero,
Bari, 2000; Poma, G., Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna, 2002; Poucet, T., Les roi de Rome.
Tradition e Histoire, Louvain-la-Neuve, 2000.
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Denumirea programului de studii
Ciclul

Facultatea/catedra r esponsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr
de Anul
cursului
credite ECTS
3

Licenț ă
RELAŢIILE ŢĂRILOR ROMÂNE CU MĂNĂSTIRILE DE LA
MUNTELE ATHOS (SEC. XV - XVIII)

Denumirea cursului

S.04.A.31

Istorie

II

Istorie ș i Geografie, Catedra Istoria Românilor ș i Universală,
Curs opț ional
Viorel Bolduma, lector superior
Viorel Bolduma, lector superior
bviorel@yandex.ru
Semestrul
Total ore
Total ore
contact direct
Studiu
individual
IV
90
45/18
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul RELAŢIILE ŢĂRILOR ROMÂNE CU MĂNĂSTIRILE DE LA MUNTELE ATHOS (SEC. XV
- XVIII) face parte din blocul disciplinelor opț ionale ce au misiunea să asigure pregătirea fundamentală a
profesorului de istorie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 să determine obiectul de studiu al disciplinei;

să determine obiectul de studiu,să cunoască izvoarele şi literatura de bază a legăturilor Ţărilor Române cu
Muntele Athos;
 să cunoască rolul şi importanţa Sfîntului Munte Athos în lumea ortodoxă;
 să cunoască cauzele stabilirii legăturilor Ț ărilor Române cu mănăstirile athonite.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 să elaboreze teze de an, licenţă la temă ;
 să determine rolul şi locul bisericii ortodoxe din Ţarile Române în lumea ortodoxă la etapa respectivă;
 să determine relaţiile dintre Ţarilor Române ș i mănăstirile athonite la diferite etape;
 să aprecieze importanţa legăturilor Ţării Ț ărilor Române cu mănăstirile athonite;
 să determine rolul şi contribuţia Ţărilor Române în păstrarea credinţei ortodoxe la mănăstirile athonite,
 să evidenţieze influienţa isihasmului asupra vieţii religioase şi culturale a Ţărilor Române.
Precondiţii
Pentru realizarea obiectivelor propuse studentul trebuie:
•
Să cunoască date, evenimente, personalităț i, din istoria românilor şi universală;
•
Să utilizeze informaț ia istorică din diverse surse informaț ionale;
•
Să analizeze evenimente, procese şi personalităț i istorice.
Unităţi de curs
Introducere. Cadrul geografic,istoric al Muntelui Athos.Sfântul Munte Athos-centrul isihasmului. Stabilirea şi
evolutia relatiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos(sec.XV-începutul sec.XVI). Prezenţe româneşti la Muntele
Athos (sec.XVI) .Evoluţia raporturilor româno-athonite în prima jumatate a sec.XVII .Influenţa Muntelui Athos
asupra Ţărilor Române(sec.XV-mijlocul secolului XVII)
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte, consultaţii individuale.
Strategii de evaluare
Răspunsuri la seminare;comunicări,eseuri. Prezentarea mănăstirilor athonite în variantă electronică(POWER
POINT)
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Forma de evaluare finală: examen,decizia evaluării este exprimată prin notă.

Bibliografie
1. Bodogae T.,Ajutoare româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos.Sibiu 1940
2. Contribuţii privitoare la relaţiilor dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în secolele XIV-XIX
editate de Petronel Zahariuc.Iaşi 2009
3. Documente Româneşti din arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos,(ed., de Marinesu
F.,Caproşu I.,Zahariuc P.),V-I,(1432-1800)Iaşi 2005
4. Moldoveanu I.Contribuţii la istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos(1650-1863),Bucureşti
2007
5. Păcurariu M., Istoria Bisericii Ortodoxe Române.Vol.I-II,Bucureşti 1991,1994
6. Bolduma Viorel,Ţara Moldovei în legăturile cu mănăstirile de la Muntele Athos în perioada domniei lui
Vasile Lupu(1634-1653),în Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţămîntului.VII,Chişinău, 2009
7. Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos.Catalog, vol. I, întocmit de
Florin Marinescu, Ioan Caproș u, Petronel Zahariuc.Iaşi, 2005.
8. Documente Româneşti din arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos,(ed., de Marinesu
F.,Caproşu I.,Zahariuc P.),V-I,(1432-1800)Iaşi 2005
9. Eşanu A., Eşanu V., Fuştei N., Pelin V., Negrei I. Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX). Studiu istoric,
documente, cărţi, inscripţii şi alte materiale. Chişinău, 2003
10. Moldoveanu I. Contribuţii la istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863). În
întâmpinarea a 1045 de ani de la fondarea Muntelui Athos (963-2008). Bucureşti, 2007
11. Zahariuc P. De la Iaşi la Muntele Athos. Studii şi documente de istorie a bisericii.Iaşi, 2008.
12. Zubco A.,Biserica în Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVII.Chişinău 2001
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Anul III
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SEMESTRUL V
Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Aprobat
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr de
Anul
Semestrul
cursului
credite
ECTS
F.05.A/033
3
III
V

Istorie
Licenț ă I
Analiza manualelor şcolare
Facultatea de Istorie ș i Geografie, Catedra Istoria Românilor
Sergiu Mustaț ă

sergiu_musteata@yahoo.com
Total
Total ore
ore
contact direct
60

30/12

Studiu
individual
30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Analiza manualelor şcolare este inclus în programul de studii la Facultatea de Istorie
şi Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖ în semestrul VI
pe criterii opţionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
să cunoască istoricul direcţiei de analiză şi cercetare a manualelor şcolare;
să cunoască căile de analiză a manualelor şcolare;
să însuşească metode şi mijloace de analiză;
să însuşească criteriile de analiză;
să cunoască factorii care influenţează „viaţa unui manual‖.
formarea capacităţilor şi deprinderilor de lucru individual şi în grup în domeniul elaborării şi analizei manualelor
şcolare;
să utilizeze cunoştinţele obţinute în cadrul lecţiilor de istorie şi propriilor proiecte de cercetare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
să prezinte obiectiv calităţile unui manual şcolar;
să analizeze critic subiectele abordate în manualele şcolare;
să formeze atitudini faţă de subiectele analizate;
să conştientizeze responsabilitate civică şi profesională faţă de importanţa
şi valoarea manualului şcolar.
Precondiț ii
Toț i studenț ii înscriș i la curs trebuie să aibă cunoș tinț e din domeniile istorie ș i ș tiinț e ale educaț iei ș i să aibă
susț inute cursurile pedagogie ș i didactică.
Unităț i de curs
Noţiuni generale. Metodele şi principiile de studiu. Curriculumul şcolar vs. Manualul şcolar. Istoricul analizei manualelor
şcolare ca direcţie de cercetare internaţională. Aşteptările faţă de un manual. Căi de analiză: testare, chestionare, evaluare,
cercetare. Metode şi mijloace de analiză. Criterii de analiză. Factori care influenţează „viaţa unui manual‖. Caracteristicile
unui manual reuşit.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Cursul va fi predat utilizând metodelor interactive, inclusiv prezentări în Power Point, Video, activitatea individuală ș i în
grup, elaborarea unor lucrări scrise, lectura critică a lucrărilor ș tiinț ifice ș i manualelor ș colare etc.
Strategii de evaluare
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Pe parcursul semestrului studenţii vor fi evaluaţi prin teste, lucrări practice, elaborarea lucrărilor scrise şi participarea
activă la seminare.
Evaluarea curentă se va efectua în formă de teste, lucrări de control, activitatea la seminare; elaborarea a două eseuri
ştiinţifice ș i prezentarea a cel puț in două manuale, care von însuma 40% din examen (10% - participarea la lecţiile
teoretice, 10% - participarea activă la seminare, 10% - lucrul în echipă (sarcini, teme pentru acasă ș i 10% - scrierea a 2
eseuri). Pentru a fi admis la examen, studentul trebuie să obț ină note pozitive la două evaluări intermediare, care
întrunesc 40% din nota finală.
Evaluare finală: Răspunsul propriu zis al studenţilor la examen oral/scris va fi apreciat cu note tradiţionale (de la 1 la 10).
Nota atribuită la examen constituie 60% din nota finală (20% - analiza şi prezentarea a 2 manuale ș i 40% - răspunsul de
la examen).
Nota 5 – 70%
Nota 6 – 71-75%
Nota 7 – 76-80%

Nota 8 – 81-85%
Nota 9 – 86-90%
Nota 10 – 91-100%

Bibliografie selectivă
Mikk, J., Textbook: reasearch and writing, Frankfurt am Main, 2000.
Musteaţă, S., Cum să elaborăm şi analizăm manualele şcolare, Chişinău: Cartdidact, 2006.
Pingel, F., UNESCO guidebook on textbook research and textbook revision, Hannover,
1999.
Seguin, R., The elaboration of school textbooks. Methodological guide, Paris, UNESCO,
1989, http://www.unesco.org/education/pdf/55_16.pdf
UNESCO: Guidelines for curriculum and textbook development in international education.
Paris, UNESCO, 1995, http://www.unesco.org/education/pdf/55_16.pdf
Баконис, Евалдас, Сост., Учебник: десять разных мнений (Сборник статей). Вильнюс,
2000.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului Număr de
Anul
credite ECTS
U.05.A.034

3

III

Istorie
I
Ș TIINȚ E FILOSOFICE
CATEDRA Ș TIINȚ E FILOSOFICE Ș I ECONOMICE
Buzinschi Elena, doctor în pedagogie, conferenț iar universitar
S.Roș ca, M.Saboș ciuc
nutel@list.ru
Semestrul
Total ore
Total ore
contact direct
Studiu
individual
V
90
45/18
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Ș tiinț e filosofice va contribui la formarea unei concepţii adecvate despre lume, la pregătirea teoretică
ș i metodologică a specialistului cu studii universitare; va ajuta la orientarea în multiplicitatea şi diversitatea
fenomenelor naturale şi sociale din lume; va orienta spre studierea modalităț ilor de gândire ș i investigare, formată
dintr-un ansamblu de noț iuni ș i idei, care tinde să cunoască ș i să înț eleagă sensul existenț ei sub aspectele sale
cele mai generale, o concepț ie generală despre lume ș i viaț ă. Disciplina nominalizată va contribui la formarea unui
sistem analitic de cugetare, deprinderilor de cugetare logică, să participe la discuț ii, polemici, la sintetizarea ideilor ș i
valorilor general-umane.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea noţiunilor, categoriilor, limbajului filosofic.
Studierea domeniilor filosofiei: Ontologia, Gnoseologia, Praxiologia, Axiologia, Antropologia, Istoriei filosofiei
etc..
Cunoaşterea funcţiilor filosofiei: cognitive, educative, metodologice, axiologice, de generalizare, de prognozare
etc.
Studierea metodelor filosofice: socratică, dialectică, fenomenologică, hermeneutică, raţionalismului critic,
analizei lingvistice etc.
Conceperea problemei omului, a relaţiilor umaniste, inclusiv, a libertăţii, a creativităţii şi a culturii elevului,
studentului, pedagogului.
Cursul de Ştiinţe filosofice va contribui la formarea concepţiei despre lume a viitorului specialist pedagog; la
pregătirea lui metodologică şi spirituală.
Analiza comparativă a concepţiilor educaţionale, etice ale marilor gânditori pe parcursul secolelor.
Se creează şi se dezvoltă gândirea analitică cu privire la relaţiile sociale, spirituale, politice şi economice la etapa
contemporană.
Ştiinţele filosofice contribuie la realizarea standardelor de formare profesională în învăţământul universitar.
Finalităţi de studii
Să înţeleagă conexiunea dintre filosofie şi disciplinele de specialitate: pedagogie, psihologie, istorie, filologie
etc..
În rezultatul studierii Ştiinţelor filosofice viitorul specialist cu studii universitare va avea o pregătire teoretică,
metodologică şi spirituală; va dispune de o viziune constructivă, realistă de analiză şi sinteză a vieţii contemporane.
Studentul de azi, specialistul de mâine, concepe că filosofia ocupă locul central în contextul culturii spirituale,
creează şi dezvoltă personalitatea pedagogului.
Să opereze cu noţiunile, categoriile, concepţiile filosofice necesare formării gândirii, culturii şi educaţiei
spirituale.
Să fie capabili să aplice cunoştinţele, competenţele acumulate în scopul dezvoltării profesionale continui.
Să aplice metodele şi formele dialogului, polemicii, comunicării în procesul activităţii în învăţământul public:
gimnaziu, liceu, colegiu, universitate.
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Precondiț ii
- Cunoș tinț ele obț inute prin predarea cursurilor de Pedagogie generală, Psihologie generală, Istorie
universală, Istoria culturii, Bazele micromacroeconomie, Ș tiinț e politice etc.
- În cadrul disciplinelor nominalizate sunt analizate probleme ce ț in de studierea termenilor om, conș tiinț ă,
individualitate, cultură, civilizaț ie, valoare etc.
- Formarea deprinderilor de muncă intelectuală: capacitatea de a elabora un referat, a căuta ș i rezuma sursele
bibliografice, de organizare independentă a activităț ii de învăț are.
Unităț i de curs
Filosofia în contextul spiritualităţii umane.
Logica. Însemnătatea ei şi raportul cu alte ştiinţe.
Istoria filosofiei: filosofia antică, filosofia medievală, filosofia modernă, filosofia română, filosofia
contemporană.
Ontologia
Gnoseologia. Cunoaşterea ştiinţifică.
Praxiologia. Conţinutul şi structura acţiunii umane.
Axiologia
Antropologia. Problema educaţiei în filosofie.
Strategii de predare ș i învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere, explicare cu aplicarea TIC.
2. Prelegerea clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
Ev. Iniț ială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada antică, gândirea
filosofică în perioada medievală.
Ev. sumativ-cumulativă/finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1. I.Humă, Introducere în filosofie, Iaşi, 1992.
2. N.Bagdasar, Bogdan, Narly, Antologie filosofică. Filosofi străini. Chiş., 1995.
3. E.Puhă, Introducere în filosofie, Iaşi., 1993.
4. Filosofie, Ed.Didactică şi Pedagogică, 1991.
5. Jeanne Hersch, Mirarea filosofică. Bucureș ti, 1994.
6. Gh.Al.Cazan, Introducere în filosofie: filosofia antică, filosofia medievală, filosofia modernă până la Kant.
Bucureș ti, 2006.
Opţională:
1. Capcelea, Filosofia, Chiş., 2005.
2. Vlăduț escu Gh., O istorie a ideilor filosofice. Bucureș ti, 1990.
3. S.Roşca, Din istoria gândirii filosofice. Chişinău, 1998.
4. Problema educaţiei în filosofie, Chişinău, 2003.
5. S.Roşca, V.Cuşcă, Gândirea filosofică din Europa occidentală sec. XVII-XVIII, Chiş., 1993.
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Istorie

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate

I, Licenţă
Culturologie
Facultatea de Istorie şi Geografie,
Catedra Geografie ș i Patrimoniu Cutural
Veronica Melinte, lector superior
veronikamelinte@mail.ru

e-mail
Codul cursului

U.05.O.036//

Număr
de
credite ECTS
3

Anul

III

Semestrul

V

Total
ore
90

Total ore
contact direct
Studiu
individual
45/18
45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul ―Culturologie‖ este parte a Componentei de orientare socio-umanistică a programului de pregătire a
specialităţii Istorie şi Educaţie Civică. Cursul Culturologie are ca scop formarea la studenţi a unui orizont larg de
cultură generală. În cadrul acestui curs studenţii vor căpăta deprinderi de analiză a diverselor concepţii şi curente
culturologice, limbajelor şi modelelor culturale. Cursul Culturologie substituie cursul de istorie a culturii universale
şi naţionale. Cunoştinţele şi abilităţile obţinute vor contribui la predarea temelor de istorie a culturii şi civilizaţiei în
ciclul preuniversitar.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive:
 Recunoaşterea teoriilor culturologice contemporane;
 Înţelegerea evenimentele istorice care au influenţat progresul culturii universale şi naţionale,
 Recunoaşterea principalelor procese care au marcat evoluţia culturii naţionale
 Identificarea rolului personalităţilor culturale făuritoare de capodopere artistice.
Competenţe de învăț are:
 Utilizarea cunoştinţelor obţinute la Culturologie în înţelegerea concepţiilor estetice, modelelor şi limbajelor
culturale.
 Cercetarea critică a surselor de studiere a fenomenelor culturii materiale şi spirituale.
Competenț e de aplicare:
 Stabilirea legităţilor generale şi speciale în evoluţia culturii universale şi naţionale
 Aplicarea tehnicilor de lectură critică relevante în elaborarea proiectelor de grup ș i individuale la culturologie;
 Proiectarea unui plan de acţiuni în studierea problemelor şi situaţiilor – problemă în cadrul temelor din cultura
universală şi naţională.
Competenț e de analiză:
 Evaluarea diverselor puncte de vedere ș i opinii faț ă de problemele culturii universale şi naţionale,
 Realizarea aprecierilor valorice ale patrimoniului culturii universale şi naţionale
Competenț e de comunicare:
Comunicarea în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile
informaț ionale ș i de comunicaț ii, în diverse contexte socio-culturale ș i profesionale informaţiile,
cunoştinţele din domeniul Culturologiei,
Evaluarea unei comunicări ştiinţifică în care se conţin noţiuni, idei, legi şi teorii culturologice
Finalităț ile cursului
Finalităț i din domeniul cognitiv
 să definească conceptele de bază ale culturologiei.
 să prezinte conceptograme, tabele sincronice, liste de noț iuni culturologice,
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să recunoască operele de artă şi autorii acestora,
să relateze conţinuturile operelor din literatura universală şi naţională.
să ordoneze un algoritm de analiză a unei opere artistice.
să valideze valoarea unei opere a culturii raportată la impactul social al acesteia.
Finalităţi din domeniul afectiv
să conştientizeze necesitatea cunoaşterii culturii universale şi naţionale,
să manifeste respect şi loialitate faţă de exponenţii altor culturi
să formuleze opinia personală despre o operă din domeniul culturii.
să evalueze resurse informaț ionale cu caracter culturologic (manuale, articole, portofolii ș .a.),
Finalităţi din domeniul psihomotor: abilităţi, deprinderi, iscusinţe
să recunoască creaţii muzicale din patrimonial universal şi naţional,
să proiecteze un eseu în baza unei opere artistice

Precondiț ii
 Studenţii trebuie să deţină cunoştinţe temeinice din istoria universală şi naţională,
 Să ştie să utilizeze corect conţinuturile din diverse surse informaț ionale.
Unităț i de curs
1. Obiectul de studiu al Culturologiei. (2 ore)
2. Tipologia culturii. (2 ore).
3. Evoluţia conceptului cultură din antichitate până în epoca modernă. (2 ore)
4. Şcoli şi orientări culturologice în secolul XX. (4 ore)
5. Concepţii culturologice în filosofia românească. (2 ore)
6. Cultura Orientului Antic (2 ore)
7. Cultura Greciei şi Romei Antice. (4 ore)
8. Cultura medievală West-europeană. (2 ore)
9. Cultura epocii Renaşterii. (2 ore)
10. Cultura universală în epoca modernă. (2 ore)
11. Cultura universală contemporană (2 ore).
12. Cultura geto-dacilor. (2 ore)
9. Cultura românească în epoca medievală. (2 ore)
10. Cultura românească în epoca modernă. (2 ore)
12. Cultura românească contemporană. (2 ore)
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategii de predare-învăţare:
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, prelegeri euristice, seminare, seminare speciale, lucrări de
laborator, proiecte; consultaţii.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare:
Evaluare realizată prin diverse metode: oral ș i în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la
lucrări de laborator, participarea la discuţii, portofolii.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciț iilor, susț inerea lucrărilor individuale, participarea la
discuţii în timpul orelor, prezentări orale a unor teme. Reprezentând 60% din nota finală.
Evaluarea la examen (oral) – 40% din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Arta secolului XX. Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1993.
2. Bonnard A., Civilizaţia greacă, Bucureşti, 1967.
3. Botez-Crainic Adriana, Istoria artelor plastice, vol. 1-4, Bucureşti 1997.
4. Burkhardt Jacob, Cultura Renaşterii în Italia, Bucureşti, 1969.
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5. Deshayes Jean, Civilizaţiile vechiului orient, vol.1-2, Bucureşti, 1972.
6. Gheorghiu Octavian, Teatrul antic grec şi latin, Bucureşti, 1970.
7. Gulian C., Bazele istoriei şi teoriei culturii, Bucureşti, 1990.
8. Huizinga I., Amurgul evului mediu, Bucureşti, 1960.
9. Munteanu C., Cultura europeană în epoca luminilor, Bucureşti, 1974.
10. Florian Radu, Metamorfoza culturii în secolul XX, Bucureşti, 1988.
11. Tănase Al., O istorie a culturii în capodopere, Bucureşti, 1984.
12. Vianu Tudor, Studii de filosofia culturii, Bucureşti, 1982.
13. Гуревич П. С., Философия культуры, М. 1995.
14. Куманецкий К., История культуры Древней Греции и Рима, М.1990.
15. Культурология, (ред. Добрынин В. И.), М. 1993.
16. Культурология, (ред. Драч Г. В.), М. 2008.
17. Культурология. История мировой культуры, (ред. А.Н. Маркова), М. 1998.
18. Культурология, (ред. Ю.Б. Пушкова), М. 2008.
19. Швайцер А., Упадок и возрождение культуры, М. 1993.
20. Melinte V., Concepţiile autorilor antici greci şi latini despre cultură // UPS „Ion Creangă‖ 1997. Probleme
ale ştiinţelor socio-umane şi ale modernizării învăţămîntului.
21. Melinte V., Raportul dintre cultură şi civilizaţie în filosofia contemporană // UPS „Ion Creangă‖ 2002.
Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi ale modernizării învăţămîntului.
22. Melinte V.,Ideile social-politice în opera ș tiinț ifică a lui Dimitrie Cantemir, Anuarul doctoranzilor ș i
masteranzilor UPS ‖Ion Creangă‖, 2004
23. Melinte V., Mitologie. Îndreptar didactic ș i bibliografic, Chiș inău, 2000.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs

Codul
cursului
F.05.O.038

Cadre didactice implicate
e-mail
Număr de
Anul Semestrul
credite ECTS
2

III

V

Istorie
Ciclul: I
Teoria şi metodica cercetării ştiinţifice
Facultatea de istorie ș i Geografie, Catedra Istorie Universală
Valeria COZMA, doctor, conferenţiar

Total ore

60

paliivaleria@yahoo.com
Total ore
contact direct
Studiu individual
30/12

30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Activitatea de cecetare ştiinţifică a studenţilor constituie o parte integră şi foarte importantă a procesului de
studii. Un rol însemnat în dezvoltarea acestei activităţi le revine cursurilor opţionale, tezelor de an şi de licenţă,
practicii pedagogice etc. Cursul respectiv are menirea de a familiariza studenţii cu metode şi tehnici de investigaţie
ştiinţifică şi presupune formarea la ei a unei viziuni de ansamblu asupra metodologiei cercetării istorice în general şi
activităţii de investigaţie ştiinţifică a studenţilor în particular.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Formarea unei viziuni de ansamblu asupra teoriei şi metodicii cercetării ştiinţifice în general şi a activităţii de
investigaţie ştiinţifică a studenţilor în particular;
Studierea surselor documetare şi a literaturii ştiinţifice privitor la cursul dat;
Cunoaşterea metodelor şi principiilor de bază ale cercetării istorice;
Conştientizarea necesităţii analizei critice a izvoarelor istorice;
Înţelegerea importanţei investigaţiilor istorice studenţeşti în instruirea profesională
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să manifeste o atidune profesională faţă de cercetarea ştiinţifică şi munca intelectuală;
Să explice necesitatea examinării critice a izvoarelor;
Să argumenteze necesitatea utilizării unui principiu sau metode mai indicate în cercetarea istorică;
Să demonstreze deprinderi şi capacităţi de utilizare a metodelor şi tehnicilor moderne în cercetarea istorică.
Precondiț ii
Studierea cursului Istoria medievală a Ţărilor Europei de Est.
Unităț i de curs
Legităţile de dezvoltare şi formele de organizare a ştiinţei în societatea contemporană. Obiectul ştiinţei istorice şi
funcţiile ei sociale. Suportul metodologic al cercetărilor istorice. Baza izvoristică a cercetării istorice. Etapele
elaborării şi structura investigaţiei istorice. Activitatea de investigaţie ştiinţifică a studenţilor. Metodologia redactării şi
susţinerii tezelor de an şi de licenţă. Metode moderne de lucru cu literatura şi izvoarele.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Cursul se va structura în 30 de ore de contact, inclusiv 16 ore sub formă de prelegeri şi 14 ore sub formă de seminarii,
şi 30 de ore – lucrul individual. În cadrul prelegerilor se vor dezbate principalele probleme teoretice ale cursului, iar la
seminarii se vor discuta detaliat problemele ce ţin nemijlocit de activitatea de investigaţie ştiinţifică a studenţilor.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenţilor va fi formată din 2 componente: 1) Lucrul în cadrul seminariilor - 60 % (prezentarea
comunicărilor şi referatelor, participarea activă la discuţii, evaluarea curentă în scris sub formă de teste etc.) şi 2)
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Evaluarea finală în formă de examen oral – 40%.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cozma Valeria. Iniţiere în metodologia cercetării ştiinţifice. Teza de curs la istorie, Chişinău, 2008;
2. Moraru Anton. Metodologia istoriei. Teoria şi practica investigaţiilor ştiinţifice, Chişinău, 2007;
3. Umberto Eco. Cum se face o teză de licenţă, Bucureşti, 2000;
4.Ţapoc Vasile, Toma Melentina. Disertaţia ştiinţifică, Iaşi, 2001.
Opţională:
1. Ţopa Leon (coordonator). Metode şi tehnici de muncă intelectuală, Bucureşti, 1979;
2. Ковальченко, И. Методы исторического исследования, Москва, 1987;
3.Стрельский, В. Основы научно – исследовательской работы студентов, Киев, 1981;
4. Том, Джон. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка, Москва, 2000.

90

Istorie
Denumirea programului de studii
I, licenț ă
Ciclul
Denumirea cursului
Istoria modernă a Europei de Vest ș i Americii
Facultatea Istorie ș i Geografie, Catedra de Istorie Universală
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Sava Lucia, dr., conf. univ.
Titular de curs
Cadre didactice implicate
luciasmd@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr
de Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu individual
S.05.O.39

3

III

V

90

45/18

45/72

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de Istoria modernă a Europei de Vest şi Americii îşi propune să contribuie la aprofundarea pregătirii
istoricului în domeniul de specialitate, prin adăugarea de informaţii din literatura de specialitate, prin reţinerea
interpretărilor din cercetarea ştiinţifică recentă, prin decantarea semnificaţiilor şi evidenţierea consecinţelor în
timp, referitoare la problematica complexă de istorie modernă naţională, balcanică, sud-est europeană, vest
europeană şi universală.
În parcurgerea graduală şi stadială a acestei problematici complexe disciplina îşi propune realizarea acurateţei
ştiinţifice în însuşirea noţiunilor, conceptelor şi categorilor istorice şi încadrarea lor într-un sistem logic şi
coerent; parcurgerea cursurilor într-o viziune nouă, structuralistă, cât şi o integrare armonioasă a istoriei noastre
în contextul universal; sublinierea cauzalităţii evenimentelor şi faptelor istorice, punerea accentului pe latura
interpretativă, corelarea pluridisciplinară pentru a accede la adevărul istoric; formarea deprinderilor necesare
prezentării ştiinţifice a obiectivelor istorice, a studierii literaturii de specialitate, a surselor istorice etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să determine obiectul, parametrii spaţiali şi temporali ai disciplinei;
să cunoască contextul intern şi extern al evoluţiei statelor din Europa de Vest şi SUA în perioada modernă;
să cunoască şi să interpreteze evoluţia principalelor concepte ale elitelor politice în perioada modernă;
să definească complexul de idei politice, sociale, culturale şi religioase caracteristice perioadei;
să conceapă complexitatea şi caracterul pluridisciplinar al disciplinei;
La nivel de aplicare:
să stabilească legăturile cauzale dintre fapte, evenimente şi complexitatea factorilor care au determinat evoluţia
procesului de modernizare a continentului european;
să compare modelele de diplomaţie europeană şi să evidenţieze spaţiile în care acestea au fost receptate;
să clasifice principalele tipuri de documente ale studierii istoriei moderne şi să le valorifice în spirit critic;
să aplice metode eficiente în formarea unei culturi de specialitate.
La nivel de integrare:
să estimeze raporturile de continuitate şi discontinuitate în Istoria modernă a Europei de Vest şi Americii;
să stabilească valoric rolul şi locul Europei în contextul modernizării umanităţii;
să manifeste atitudine faţă de evenimentele şi procesele istorice şi să încadreze spaţiul românesc în contextul
european;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului de Istoria modernă a Europei de Vest şi Americii, studenţii vor putea:
- sa identifice conceptele fundamentale ale modernităţii;
- sa interpreteze din diverse perspective textele istorice şi faptele istorice din istoria modernă a Europei;
- să realizeze o apreciere argumentată a evenimentelor istorice din epoca modernă studiate în cadrul cursului;
- să aplice cunoştinţele generale şi de specialitate în procesul activităţilor instructiv-educative;
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Precondiț ii
Studierea cursului Istoria medievală şi modernă timpurie a Europei.
Unităț i de curs
Geneza epocii moderne: premise, caracteristici, periodizare. Principalele probleme ale epocii moderne.
Europa în Secolul Raţiunii şi a raţionalismului (al XVII-lea). Statul şi societatea la începutul epocii moderne.
Politica europeană în prima jumătate a secolului al XVII-lea (1618-1661). Noua configuraţie a Europei după
1660. Anglia în secolul al XVII-lea (1603-1689): Stuarţii, Războiul Civil şi ―Revoluţia Glorioasă‖. Franţa în
secolul al XVII-lea (1610-1715): monarhia absolutist. Europa Mediteraneană şi Provinciile Unite în secolul
al XVII-lea.
Europa în Secolul Luminilor (al XVIII-lea). Agonia Vechiului Regim. Anglia în secolul al XVIII-lea (16891815): geneza regimului politic parlamentar. Franţa în secolul al XVIII-lea (1715-1789). Monarhia Habsburgică
şi statele germane între anii 1648-1790. Absolutismul luminat. Peninsula Italică, statele iberice şi nordice în
secolul al XVIII-lea. ―Micii despoţi luminaţi‖.
Europa faţă în faţă cu Revoluţia franceză. Prăbuşirea Europei napoleoniene şi trezirea naţiunilor. Franţa de la
Revoluţia Franceză la Imperiul napoleonian (1799-1815).
Europa între raţiunea de stat şi echilibrul european: prima jumătate a secolului al XIX-lea. Apariţia unei
Europe liberale. Relaţiile internaţionale între anii 1815-1848. Marea Britanie în perioada 1815-1867: triumful
liberalismului. Modelul britanic al modernizării. Franţa între două revoluţii: perioada Restauraţiei (1815-1830) şi
a ―Monarhiei din Iulie‖ (1830-1848). Statele italiene, Prusia şi Austria în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Europa şi dreptul naţionalităţilor (1848-1870). Franţa în timpul celui de-al Doilea Imperiu (1852-1870).
Napoleon al III-lea şi principiul naţionalităţilor. Criza regimului bonapartist. Marile Puteri faţă de ascensiunea
lui Napoleon III. Diplomaţie şi război : dispariţia «Europei Congresului ». Triumful principiului naţionalităţilor.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e u t ilizat e în ca dr u l or elor t eor et ice ur măr es c să contribuie la
formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, insistându-se pe caracterul interactiv al
prelegerilor. Totodată, demersul strategic în cadrul seminariilor va urmări învăţarea centrată pe student,
realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi dezvoltarea propriilor competenţe.
Pentru a atinge aceste obiective, structura orelor practice va fi foarte variată şi va include: discutarea unor
subiecte controversate, analiza de documente, dezbaterea unor studii şi lucrări ştiinţifice reprezentative ş.a.
Strategii de evaluare
Activitatea la seminare (participarea la discuţii, comentariul unui document sau a unui eveniment istoric, lectura
bibliografiei obligatorii, inclusiv prezenţa) va conta la notarea finală în proporţie de 60%. Totodată, pentru a fi
admis la examenul final, fiecare student trebuie să elaboreze individual câte două lucrări pe semestru, conform
planului şi cerinţelor elaborate de profesor.
Bibliografie
Jean Carpentier, François Lebrun (coord.), Istoria Europei, B., Humanitas, 1997.
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, Iaşi, Institutul European, 1998 (ed. a II-a), vol. III-IV.
Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului european. De la 1850 până la
sfârşitul secolului al XX-lea, B., 2001.
Camil Mureşanu, Europa modernă. De la Renaştere la sfârşitul de mileniu, Cluj-Napoca, 1997.
John R. Barber, Istoria Europei moderne, B., 1998.
Fernand Braudel, Gramatica civilizaţiilor, vol. I-II, B., 1994.
Roland Mousnier, Monarhia absolută în Europa din secolul al V-lea până în zilele noastre, B., 2000.
Pierre Chaunu,Civilizaţia Europei clasice, vol. I-III, B., 1989.
Idem, Civilizaţia Europei în Secolul Luminilor, vol. I-II, B., 1986.
Walter Oppenheim, Europa şi despoţii luminaţi, B., 1998.
Eric J. Hobsbawm, Era Revoluţiei. 1789-1848, Chişinău–Buc., Cartier–Codex 2000, 2002.
Idem, Era Capitalului. 1848-1875, Chişinău–Buc., Cartier–Codex 2000, 2002.
Idem, Era Imperiului. 1875-1914, Chişinău–Buc., Cartier–Codex 2000, 2002.
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P. Milza, S. Berstein (sub red.), Istoria secolului XX (1900-1945). Sfârşitul „lumii europene”, B., 1998, vol. I
Henry Kissinger, Diplomaţia, ed. a II-a, B., 2002.
Pierre Renouvin, Primul Război Mondial, B., 2001.
Vyvyen Brendon, Primul Război Mondial. 1914-1918, B., 2003.
Charles Tilly, Revoluţiile europene (1492-1992), Iaşi, Polirom, 2002.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului

Istorie / geografie; istorie / educaț ie civică; istorie / limba
engleză
Licenț ă
Istoria modernă universală (Europa de Est, sec. XIX – înc.
sec. XX). Partea I

Facultatea/catedra r esponsabilă
de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

S.05.O.039

Număr de
ASemestrul
credite
anul
ECTS
1,5
II
V

Istorie ș i Geografie, Catedra Istorie Universală
Dr. conf. univ. Valeria COZMA
Dr. conf. univ. Valeria COZMA
paliivaleria@yahoo.com
Total ore

45

Total ore
contact
direct
23

Studiu
individual
22

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
IMȚ EE constituie o parte componentă a istoriei universale moderne. Studierea acestui curs permite o
concepere obiectivă a legităț ilor care ț in de evoluț ia societăț ii modernă în sec. XIX – începutul sec. XX ș i
specificul dezvoltării ț ărilor Europei de Est în această perioadă. Atenț ia principală e axată pe problemele
economice, sociale ș i politice din cadrul Imperiului Rus, politicii coloniale a ț arismului ș i miș cării de eliberare
a polonezilor, ucrainenilor ș i altor popoare. Cunoaș terea acestor probleme contribuie la înț elegerea mai
profundă ș i veridică a politicii Rusiei faț ă de aceste popoare în perioada contemporană.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaș terea principalelor transformări din spaț iul est-european în perioada anilor 1801-1917;
Aplicarea realizărilor istoriografice contemporane în studierea evoluț iei Rusiei ș i a ț inuturilor încadrate
în Imperiul Rus;
Formarea deprinderilor de comparaț ie ș i analiză a fenomenelor din perioada respectivă;
Aprecierea nepărtinitoare a fenomenelor ș i evenimentelor ș i a impactului lor asupra societăț ii.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Priceperea de a formula viziuni libere de orice standard sau complex ideologic despre civilizaț ia
industrială;
Capacitatea de a determina specificul evoluț iei societăț ii în ț ările Europei de Est în raport cu ț ările
Occidentale;
Iscusinț a de a aprecia la justa valoare rolul personalităț ilor istorice;
Aptitudinea de a specifica impactul fenomenelor epocii moderne asupra societăț ii contemporane;
Măiestria de utilizare a literaturii artistice în educaț ia istorică.
Precondiţii
Studierea cursului de Istorie a Evului Mediu.
Unităţi de curs
Obiectul de studiu şi structura disciplinei. Situaţia social-economică a Rusiei în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Politica internă a ţarismului rus şi mişcarea socială. Politica externă şi colonială a Rusiei
ţariste în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Războiul Crimeii. Ţinuturile poloneze după Congresul de la
Viena. Lupta poporului polonez pentru eliberarea naţională. Ţinuturile ucrainene în prima jumătate a secolului
al XIX -lea. Popoarele din Caucaz în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Războiul caucazian. Reformele
burgheze din Rusia. Abolirea iobăgiei.
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Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte, consultaţii individuale.
Strategii de evaluare
Sistemul de evaluare a cunoș tinț elor se va compune din 10 puncte, inclusiv:
Evaluarea curentă – 6 puncte, dintre care:
Reuș ita la seminarii – 20%;
Atestarea curentă (2 pe semestru) – 30%;
Elaborarea ș i prezentarea unui referat ș tiinț ific – 10%.
Evaluarea la examen (scris) final / semestrial - 4 puncte.
Bibliografie
1. Certan, E. Cozma V. Cristian. ș .a. Istoria modern a Europei ș i Americii. Vol. II. – Chiș inău: Prut
Internaț ional, 2000.
2. Lynch Michael. Reacț iune ș i revoluț ie: Rusia 1881 – 1924. / Traducerea: Emilia Stere.-Bucureș ti BIC
ALL, 2000. – 208 p. Capit. I-IV.
3. Hosking, Geoffrey. Rusia popor ș i imperiu 1552 – 1917. Traducere de Dana Crăciun, Hortensia Pârlog ș i
Maria Teleagă. – Iaș i: Polirom, 2001.
4. Russel, Sherman. Rusia, 1815-1881. Traducere: Radu Paraschivescu. – Bucureș ti: Editura BIC ALL, 2001.
5. Дыбковская Алиция, и др. История Польши с древнейших времен до наших дней. Варшава, 1995.
6. История России с начала XVIII – до конца XIX века. - Москва, 1966.
7. Фѐдоров В.А. История России 1661-1917. Москва «Высшая школа», 2001.
Opţională:
1. Ciachir, Nicolae. Istoria modernă a Poloniei. - Bucureşti, 1987.
2. Ciachir, Nicolae. Diplomaţia europeană în epoca modernă. - Bucureşti, 1984.
3. Istoria URSS în secolul XIX – începutul secolului XX. -Chişinău, 1989.
4. Riasanovsky, Nicholas V. O istorie a Rusiei / Traducere de Areta Voroniuc; Ediţie îngrijită, note şi
postfaţă de Mihai Cojocariu. – Iaşi: Institutul European, 2001.
5. Iistoria universală modernă (1640-1850). Crestomaţie. Alcătuitori: E. Certan (coordonator), V. Cozma, S.
Culea.-Chişinău : Prut Internaţional, 2000.
6. Marchizul de Custine. Scrisori din Rusia. Rusia în 1839. – Chişinău, 1992.
7. Абалихин, Б., Дунаевский, В. 1812 год на перекрестках мнений советских историков 1917-1987. –
Москва, 1990.
8. Аврех А. Царизм накануне свержения.- Москва, 1989.
9. Восстание 1863г. в Литве и Белоруссии. Материалы и документы, Москва, 1965.
10. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX века. Отв. ред. Н.С.
Киняпина. – Москва, 1978.
11. Выскочков, Л.В. Николай I. – M.: Mол. Гвардия, 2003.
12. Демин, B.A. Государственная дума в России (1906-1917). Механизм функционирования. – М., 1996.
13. Дружинин, Н. Русская деревня на переломе 1861-1880 гг. – Москва. 1978.
14. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России.- Москва,1983.
15. Зайончковский, П. Отмена крепостного права в России.- Москва, 1968.
16. Зырянов П. История России XIX век. – Москва, 1994.
17. История Польши.- Москва, 1965.
18. История политических партий в России. - M, 1994.
19. История БССР. – Минск, 1977.
20. История Латвийской ССР. Сокр. курс. – Рига, 1971.
21. История Литовской ССР. – Вильнюс, 1978.
22. История Украинской ССР в томах. Том 4. Киев, 1983.
23. Костюшко И., Крестьянская реформа 1864г. в Царстве Польском. Москва, 1962.
24. Киняпина Н., Блиев М. Кавказ и Средняя Азия во внешней политики России. Вторая половина
XVIII – 80-e годы XIX века.- Москва, 1984.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Киняпина Н. Внешняя политика России в первой половине XIX в. – Москва, 1963.
Косик В. Русская политика в Болгарии 1879-1886. – Москва 1991.
Кюстин, А.dе. Николаевская Россия. La Russie en 1839. / Перевод с фр. – М.: Политиздат, 1990.
Литвак, Б. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалось реформаторская альтернатива.
– Москва, 1991.
Лайдинен А. Социально-экономические реформы 50-70-х годов XIX века в Финляндии.Ленинград, 1979.
Марахов Г. Социально-политическая борьба на Украине в 50-60-е годы XIX века.- Киев, 1981.
Меркис В., Развитие промышленности и формирование пролетариата Литвы в XIX веке. –
Вильнюс, 1969.
Миско М. Польское восстание 1863 года. – Москва, 1962.
Нетесин Ю. Промышленный капитал Латвии. 1860-1917. – Рига 1980.
Польша на путях развития и утверждения капитализма. – Москва, 1984.
Россия и национальная освободительная борьба на Балканах 1875-1878гг. – Москва, 1978.
Рындзюнский П. Утверждение капитализма в России 1850-1880. М., 1978.
Чибиряев, С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М. M.
Сперанского. – M., 1989.
Чулков, Г. И. Императоры России. Психологические портреты. – M. : Слово/ Slovo, 2003 – 384 c.
Смирнов Н. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. –Москва, 1985.
Смирнов А. Восстание 1863 в Литве и Белоруссии. – Москва, 1963.
Смирнов Н. Мюридизм на Кавказе. – Москва, 1963.
Соловьева А. Промышленная революция в России в XIX веке. – М., 1990.
Суни Л., Очерк общественно-политического развития Финляндии 50-60гг. XIX века. – Ленинград,
1979.
Уортман, Ричард С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. B 2 т. Т.1: От Петра
Великого до смерти Николая I / Пер. с англ С.В. Житомирской. – М.: ОГИ, 2004.
Тарновский К. Социально-экономическая история России. Начало XX века. – Москва, 1990.
Троицкий Н. Россия в XIX веке. Курс лекций. Москва, 1997.
Халфин Н. Присоединение Средней Азии к России (60-90-е годы XIX века). – Москва, 1956.
Халфин Н. Политика России в Средней Азии 1858-1868. – Москва, 1960.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr de
Anul
credite ECTS

S.05.O.039

1.5

III

Istorie ș i Geografie/ Istorie ș i Limba Engleză
I – Licenţă
Istoria modernă a ţărilor Asiei şi Africii
Istorie şi Geografie/ Istorie Românilor ș i Universală
Tverdohleb Aureli, lector superior universitar

Semestrul

Total ore

V

45 ore

Total ore
contact direct
Studiu
individ
ual
23 ore
22 ore

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria modernă a Ţărilor Asiei şi Africii este parte componentă a disciplinei Istoria modernă universală.
Istoria modernă a Ţărilor Asiei şi Africii a demonstrat monogenitatea dezvoltării statelor în această perioadă a istoriei.
Începutul istoriei moderne a stabilit ţările Asiei şi Africii în perioada feudalismului dezvoltat. Pentru aceste state este
caracteristică perioada de criză a structurilor feudale, proces ce a simplificat reCalizarea obiectivelor tinerilor state
capitaliste: de a supune şi subjuga aceste teritorii. În perioada istoriei moderne toate statele Asiei şi Africii (cu excepţia
Japoniei) se vor transforma în colonii şi semicolonii. Evoluţia acestor state va primi nişte forme schimonosite deoarece
se înfăptuia sub dictatul metropolelor. În acelaşi timp putem evidenţia şi anumite laturi comune, în cazul când sistemul
colonial a încadrat state Asiei şi Africii în sistemul economic mondial capitalist de gospodărire. În acest caz statele
Asiei şi Africii, alături de cele occidentale devin subiecte ape pieţii economice mondiale.
Sfârşitul perioadei istoriei moderne pentru statele Asiei şi Africii este un început de stabilire a relaţiilor capitaliste.
Apariţia şi stabilirea noilor relaţii de producţie au fost semnalate prin revoluţiile burgheze de la începutul secolului al
XX-lea: China, Iran, Turcia etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea izvoarelor istorice referitoare la perioada istoriei moderne a ţărilor Asiei şi Africii.
Cunoaşterea principalelor evenimente, date, trăsături specifice evoluţiei statelor Asiei şi Africii în perioada
istoriei moderne.
Cunoaşterea principalelor concepte istoriografice în tratarea istoriei moderne a ţărilor Asiei şi Africii.
Analiza diferitelor tratări istoriografice.
Aprecierea nivelului de integrare a statelor asiatice şi africane în piaţa economică mondială formată în perioada
istoriei moderne.
Determinarea nivelului de interacţiune între societăţile occidentale şi orientale în perioada istoriei moderne.
Argumentarea opiniei faţă de politica de subjugare a ţărilor Asiei şi Africii şi urmările ei asupra istoriei acestor
state.
Finalităţi de studii
- Să explice conceptele de bază ale cursului Istoria modernă a Ţărilor Asiei şi Africii;
- Să elaboreze portofolii;
- Să evalueze resursele informaţionale cu caracter istoric;
- Să realizeze liste bibliografice tematice;
- Să aprecieze rolul Ţărilor Asiei şi Africii pe arena internaţională
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Precondiț ii
Studenţii trebuie să deţină:
- Cunoştinţe de bază în domeniile Istorie antică şi medievală universală.
- Să ştie cum să utilizeze informaţia istorică din diverse surse informaţionale;
- Să realizeze analiza materialelor istorice etc.
Repartizarea orelor de curs
Nr.
Unităț i de conț inut
d/o

Orânduirea socială şi harta
politică a ţărilor Asiei şi Africii
la începutul istoriei.
2.
Transformarea Indoneziei în
colonie olandeză.
3.
Criza şi scindarea Imperiului
Marilor Moguli. Transformarea
Indiei în colonie engleză.
4.
China feudală sub puterea
dinastiei Qing.
5.
Politica ţărilor apusene faţă de
China.
Războiul
Ţărănesc
Taiping.
6.
Japonia în perioada shogunatului
Tokugawa.
7.
Revoluţia „Meiji‖ în Japonia.
8.
Iranul în prima jumătate a
secolului al XIX-lea. Răscoalele
babizilor.
9.
Intensificarea luptei statelor
europene
pentru
Turcia.
Tantâmatele. Războiul Oriental.
10. Popoarele Africii în secolul al
XVII-lea – începutul secolului al
XIX-lea.
Conț inutul unităț ilor de curs
1.

Total
ore

Ore de contact direct
Seminar
Laborator
zi
f/r
zi
f/r
zi
f/r
Semestrul I
Curs

Ore de lucrul
individual
zi
f/r

2

2

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2

2

-

-

-

-

2

-

4

2

1

-

-

-

-

2

1

4

-

-

2

1

-

-

2

1

4

2

1

-

-

-

-

2

1

2

1

-

-

2
2

1

4
4

2

1

4

2

2

2

1

-

-

2

-

4

-

-

2

-

-

-

2

1
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Tema 1. Orânduirea socială şi harta politică a ţărilor Asiei şi Africii la începutul istoriei moderne.
Tema 2. Transformarea Indoneziei în colonie olandeză.
Tema 3. Criza şi scindarea Imperiului Marilor Moguli. Transformarea Indiei în coloniei engleză.
Tema 4. China feudală sub puterea dinastiei Qing.
Tema 5. Politica ţărilor apusene faţă de China. Războiul ţărănesc Taiping.
Tema 6. Japonia în perioada shogunatului Tokugawa.
Tema 7. Revoluţia „Meiji” în Japonia.
Tema 8. Iranul în prima jumătate a sec. XIX. Răscoalele babizilor.
Tema 9. Intensificarea luptei statelor europene pentru Turcia. Tanzâmatele. Războiul oriental.
Tema 10. Popoarele Africii în secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea.
Strategii de evaluare
Evaluarea realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări PowerPoint, participarea la discuţii,
portofolii etc.
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formale în cadrul disciplinei se efectuează sub
formă de lucrări de control şi testări (60% din nota finală).
Evaluarea finală: răspunsul propriu-zis al studentului la examen (scris sau oral) apreciat cu note tradiţionale (de
la 1 la 10). Nota atribuită constituie 40% din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Cristian, V., Istoria Asiei. Bucureşti, 2002;
2. Elisseff, D., Istoria Chinei. Bucureşti, f.a.;
3. Elisseff, D., Istoria Japoniei. Bucureşti, f.a.;
4. Filimon, A., Istoria Africii. Iaşi, 1999;
5. Mantran R., Istoria Imperiului Otoman. Bucureşti, 2001;
6. Mitu, S., Istoria Asiei Moderne. Bucureşti, 2003;
7. Roşulescu, V., Istoria Asiei. Craiova, 2001;
8. История стран Азии и Африки в новое время. Ч. 1. Учебник. Москва, 1989;
9. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.2. Учебник. Москва, 1991;
10. История стран Азии и Африки в новое время. Ч. 3. Москва, 2004.
Opţională:
1. Buşe, C., Zamfir, Z., Japonia. Un secol de istorie. 1853-1945. Bucureşti, 1990;
2. Lombord, D., China imperială. Bucureşti, 2003;
3. Mehmed Mustafa Ali, Istoria turcilor. Bucureşti, 1976;
4. Scurt tratat de istoria Chinei. Bucureşti, 1997
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Denumirea programului de studii

Istorie ș i Geografie, L. Engleză, Educaț ie civică

licenţă
Istoria modernă a Românilor (partea I-a)
Facultatea de Istorie ș i Geografie, Catedra Istoria Românilor şi
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Universală
dr, prof. univ. Nicolae Chicuș
Titular de curs
iunie 2014
Aprobat
dr, prof. univ. Nicolae Chicuș
Cadre didactice implicate
creangaups@yahoo.com
e-mail
Codul cursului
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
S.05.O.040
2
III
V
120
60/24
60/96
Ciclul
Denumirea cursului

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria modernă a românilor presupune studierea şi cercetarea evoluţiei naţiunii române, neamului românesc,
încadrată în limitele cronologice – sfârşitul secolului al XVIII-lea – anul 1848/49. Spaţiul etnic şi geografic constituind
Ţara Moldovei, Ţara Românească, Principatul Transilvaniei, dar şi provinciile româneşti înstrăinate; Bucovina, Basarabia,
Dobrogea, ș i Banat.
Necesitatea acestui curs reiese din studierea comparată a tuturor provinciilor istorice româneşti, caracterul general,
dar şi particularităţile acestora determinate de condiţiile istorice ale evoluţiei neamului românesc în epoca modernă, în
corelaţie cu civilizaţiile occidentale şi orientale.
Pornind de la izvoarele istorice şi contribuţiile istoriografice în cadrul acestui curs se analizează diverse opinii şi
concepţii ale istoricilor, contribuind astfel şi la orientarea ştiinţifică a studenţilor asupra cercetării unor pagini istorice mai
puţin cunoscute sau chiar neelucidate în ştiinţa istorică contemporană.
Cursul de Istoria modernă a Românilor reprezintă istoria naţională care este totodată nu numai o disciplină a
cunoaşterii şi a cercetării istorice dar şi a educaţiei patriotice şi ale demnităţii naţionale ale generaţiei tinere pe baza
faptelor premergătorilor noştri. Cursul de istorie naţională este unul din pilonii de bază a creşterii şi progresului istoric
unei naţiuni şi a integrării europene prin trăsături de caracter general, dar şi prin diversitate de culturi şi civilizaţii.
Aplicaț iile elaborate vor avea tangenț ă cu conț inuturi din curriculumul ș colar la nivel gimnazial ș i liceal.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe de cunoaș tere ș i înț elegere:
- de căutare, de aplicare ș i cunoaș tere a informaț iei din diferite tipuri de surse referitoare la problematica
istoriei moderne a românilor;
- a reproduce în formă orală ș i scrisă inclusiv utilizând mijloace tehnice fapte, evenimente ș i procese importante
din istoria modernă a românilor;
 Competenţe de explicare ș i interpretare:
- de explicare ș i interpretare a noț iunilor ș i conceptelor-cheie ale istoriei moderne a românilor;
- de a identifica diverse opinii faț ă de evenimentele ș i faptele majore ale istoriei moderne a românilor.
 Competenț e instrumental-aplicative:
- de a elabora un portofoliu al cursului cu conț inuturi informaț ionale;
- de a întocmi liste bibliografice tematice;
- de a elabora conceptograme, tabele sincronice, liste de noț iuni.
 Competenț e de integrare
- de a proiecta un plan de cercetare al unei teme din istoria modernă a românilor;
- de a estima importanț a istorică a unor evenimente din istoria modernă a românilor.
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Competenț e atitudinale
- a valida o abordate obiectivă, critică a faptelor, evenimentelor ș i personalităț ilor din istoria modernă a
românilor
de a educa o atitudine corectă ș i obiectivă faț ă de propria istorie dar ș i de respect ș i toleranț ă faț ă de istoria
altor popoare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să cunoască evenimentele, faptele ș i personalităț ile reprezentative ale istoriei moderne a românilor;
să determine cauzalitatea fenomenelor istorice,
să înț eleagă trăsăturile generale ș i particulare ale istoriei modern a românilor,
să explice noț iunile, teoriile principale ale cursului,
să aplice algoritmi de evaluare ș i analiză a diferitor categorii de surse la istoria modernă a românilor
să aplice cunoș tinț ele obț inute în realizarea unui proiect de cercetare proprie a unei teme/compartiment din istoria
modernă a românilor.
Precondiț ii
cunoştinţe generale despre diferite date, evenimente, personalităț i, procese din diferite perioade istorice
abilităț i de analiză a unui articol ș tiinț ific, monografie ș .a.;
capacităț i de analiză a unor evenimente, personalităț i istorice;
abilităț i de utilizare a informaț iei istorice din diverse surse informaț ionale.
abilităț i aplicare a cunoştinţelor în cadrul dezbaterilor, în scrierea unor referate , comunicări ştiinţifice,
elaborarea tezelor de licenţă prin folosirea lucrărilor monografice şi ale publicaţiilor ştiinţifice
Unităț i de curs
Conţinutul desfăşurat al cursului pe teme:










Introducere.
Tema 1. Principatele Române la sfîrşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea.
Tema 2. Basarabia sub dominaţia regimului ţarist în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Tema 3. Revoluţia de la 1821 şi mişcarea eteristă în Ţările Române.
Tema 4. Principatele române în perioada regulamentului organic.
Tema 5. Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române.
Tema 6. Cultura românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Total 120 ore, inclusiv ore de contact
direct – 60, lucru individual – 60ore.
Reţeaua repartizării orelor la disciplina Istoria
modernă a Românilor

1

Introducere.

Nu
mărul de
ore
teoretice
(zi)
2

Nu
mărul de
ore
practice
(zi)
-

Nu
mărul de
ore
teoretice
(f.redusă)
-

Nu
mărul de
ore
practice
(f. redusă)
-

1
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2
Principatele Române la răscrucea secolelor
XVIII şi XIX.

6

4

2

2

2

3
Basarabia sub dominaţia regimului ţarist în
prima jumătate a secolului al XIX-lea.

6

6

4

2

3

4
Revoluţia de la 1821 şi mişcarea eteristă în
Ţările Române.

2

4

2

-

4

5
Principatele
române
regulamentului organic.

4

6

2

2

5

8

6

4

2

7
Cultura românească în prima jumătate a
secolului al XIX-lea.

2

4

2

-

Total

30

30

16

8

5

în

perioada

Revoluţia de la 1848-1849 în ţările române.

6
7

Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări practice, proiecte, consultaţii.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: orale ș i scrise, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la lucrări
practice, participarea la discuţii, portofolii.
Evaluarea curentă se bazează pe, susț inerea lucrărilor individuale, participarea la discuţii în timpul orelor,
prezentări orale a unor teme, chestionare.
Lucrarea finală de examen constă în expunerea unor subiecte din istoria modernă care să satisfacă anumite criterii. Nota
finală se constituie din următoarele componente: 40% - nota de la examen, 60% - se formează din: 40% pentru două
evaluări curente, 20% constituie punctajul pentru lucrări practice cu harta de contur şi axa cronologică, studii de caz,
eseuri, referate, răspunsuri individuale la seminare, dezbateri, portofolii, alcătuirea bibliografiilor tematice.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Ciachir N., Istoria relaț iilor internaț ionale de la pacea westfalică (1648) până la contemporaneitate (1947),
Bucureș ti, 1988.
2. Giurescu C.C. Istoria Românilor, vol. III, Bucureș ti, 2000, 2007.
3. Hitchins K., Românii, 1774-1866, Bucureşti, 1998, 2003.
4. Istoria Românilor, vol. VII, VIII, Bucureș ti, 2003.
5. Maior L., 1848-1849. Românii ș i ungurii în revoluț ie, Bucureș ti, 1998.
6. Platon Gh., Moldova ș i începuturile revoluț iei de la 1848, Chiș inău, 1993.
7.
История народного хозяйства МССР, том I, Кишинев, 1976.
Opţională:
1. Apostol S., Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române. 1774-1856, Bucureș ti, 1999.
2. Arbore Z., Basarabia în secolul al XIX-lea, Chiș inău, 2001.
3. Boldur Al., Autonomia Basarabiei sub administraț ie rusă (1811828), Chiș inău, 1929.
4. Filliti I.C., Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupaț ia ț aristă ș i Regulamentele Organice, Bucureș ti,
1934
5. Georgescu Gr., Istoria culturii române moderne, Bucureș ti, 2009.
6. Regulamentul Organic al Moldovei al Moldovei, Iaș i, 2004.
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7. Texte ș i documente privind istoria modernă a românilor, vol. I (1774-1866), Târgoviș te, 2009
8. Tomuleț V., Basarabia în sistemul economic ș i politic al Imperiului Rus (1812-1868), Chiș inău, 2012
9. Зеленчук В. С., Население Бессарабии и Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и
социально-демографические процессы), Кишинев,1978.
10. Мунтяну М. П., Налоги и повинности крестьян в Бессарабии в первой половине XIX в. В: Ежегодник по
аграрной истории Восточной Европы, Кишинев, 1965.
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SEMESTRUL VI
Denumirea programului de studii Istorie
Ciclul I - Licenţă
Denumirea cursului Istoria Integrării Europene
Facultatea/catedra responsabilă de curs Istorie şi Geografie/ Istoria Românilor ș i Universală
Titular de curs Tverdohleb Aureli, lector superior universitar
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr
de Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
U.01.O.042

5 credite

III

VI

60

30/12

Studiu
individual
30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria Integrării Europene se axează pe studierea principalelor aspecte şi etape a istoriei integrării
europene. Acceptul primordial este pus pe studierea evenimentelor secolului al XX-lea, de la primele proiecte înaintate
de „părinţii fondatori‖ şi până la semnarea Tratatului de la Maastricht cu continuarea studierii până în ziua de azi. Cursul
Istoria Integrării Europene are un caracter preponderent istoric, evident presupune utilizarea fragmentară sau integrală a
unui sau mai multe Documente în studierea temelor. Menit să marcheze laturile pozitive ale proceselor de integrare, în
cadrul temelor propuse sunt analizate contradicţiile, dificultăţile, obstacolele de care s-au lovit statele pe parcursul
proceselor integraţioniste. Cursul este elaborat pentru studenţii tuturor specialităţilor de la Facultatea de Istorie şi
Etnopedagogie.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea şi utilizarea definiţiilor, termenilor specifici cursului.
Evidenţierea principalelor etape şi specificul lor în calea integrării europene.
Cunoaşterea Documentelor fondatoare ale comunităţilor europene.
Analiza evoluţiei sistemului instituţional al Uniunii Europene.
Utilizarea conceptelor şi noţiunilor acumulate la cursul Istoria Integrării Europene la analiza evenimentelor
politice ce se petrec în cadrul acestei structuri.
Aprecierea critică a evenimentelor istorice.
Formarea deprinderilor de prognozare de perspectivă a procesului Integrării Europene.
Formarea unei atitudini proeuropene în baza studierii valorilor europene.
Cultivarea sentimentului priorităţilor de apartenenţă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Analiza activităţii guvernării Republicii Moldova în politica de aderare la Uniunea Europeană.
Finalităţi de studii
Să explice conceptele de bază ale cursului Istoria Integrării Europene;
Să elaboreze diferite scenarii privind procesul de integrare europeană a statelor lumii;
Să evalueze resursele informaţionale cu caracter istoric şi diplomatic;
Să realizeze liste bibliografice tematice;
Să aprecieze rolul Uniunii Europene în procesele integraţioniste.
Să argumenteze importanţa Uniunii Europene pe plan regional şi global.
Precondiț ii
Studenţii trebuie să deţină:
Cunoştinţe de bază în domeniile Istorie, Politologie, Economie politică, Geopolitică etc.
Să ştie cum să utilizeze informaţia istorică şi diplomatică din diverse surse informaţionale;
Să realizeze analiza materialelor istorice şi diplomatice etc.
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Repartizarea orelor de curs
Total
Ore de contact direct
Ore de lucrul
Nr.
Unităț i de conț inut
ore
Curs
Seminar
Laborator individual
d/o
zi
f/r
zi
f/r
zi
f/r
zi
f/r
1. Ideea organizării europene pe 2
1
0,5
parcursul istoriei: din antichitate
până
la
contemporanietate
(1918).
2. Ideea integrării europene în 2
1
0,5
secolul al XX-lea (1914-1950).
3. SUA şi rolul lor în construirea 4
1
2
unei Europe comunitare.
4. Consiliul Europei.
4
2
1
5. Apariţia comunităţilor europene. 4
2
1
Comunitatea
Europeană
a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
Comunitatea
Europeană
de
Apărare.
6. Comunitatea
Economică 4
2
1
Europeană (CEE). Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice
(Euroatom sau CEEA).
7. Contradicţiile şi dificultăţile 4
2
1
politice între două Europe (19541969).
8. Unificarea organelor comunitare. 4
2
1
9. Summitul de la Haga. Relansarea 4
2
1
comunităţii europene.
10. Extinderea
Comunităţii
şi 4
2
1
Uniunii Europene din anii ’70
până în prezent.
11. Problema integrării politice a 4
1
2
comunităţii statelor europene:
tentative şi rezultate.
12. Instituţii comunitare.
4
2
1
1
13. Actul Unic European.
4
2
1
14. Tratatul de la Maastricht şi 4
2
1
1
crearea Uniunii Europene.
15. Relaţiile URSS – Comunitatea 4
2
0,5
Europeană (1950-1991).
16. Uniunea Europeană la etapa 4
2
0,5
acruală.
TOTAL
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1. Ideea organizării europene pe parcursul istoriei: din antichitate până la contemporanietate (1918).
Tema 2. Ideea integrării europene în secolul al XX-lea (1914-1950).
Tema 3. SUA şi rolul lor în construire unei Europe comunitare.
Tema 4. Consiliul Europei.
Tema 5. Apariţia comunităţilor europene. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).
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Comunitatea Europeană de Apărare.
Tema 6. Comunitatea Economică Europeană (CEE). Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euroatom şi
CEEA).
Tema 7. Contradicţiile şi dificultăţile politice între două Europe (1954-1969).
Tema 8. Unificarea organelor comunitare.
Tema 9. Summitul de la Haga. Relansarea comunităţii europene.
Tema 10. Extinderile Comunităţii şi Uniunii Europene din anii ’70 până în prezent.
Tema 11. Problema Integrării politice a comunităţii statelor europene: tratative şi rezultate.
Ideea Comunităţii politice europene la începutul anilor ’50 ai secolului al XX-lea. Statutul Comunităţii Europene: stat
Tema 12. Instituţiile comunitare.
Tema 13. Actul Unic European.
Tema 14. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene.
Tema 15. Relaţiile URSS – Comunitatea Europeană (1950-1991).
Tema 16. Uniunea Europeană la etapa actuală.
Strategii de evaluare
Evaluarea realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări PowerPoint, pariciparea la discuţii, portofolii etc.
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formale în cadrul disciplinei se efectuează sub formă de
lucrări de control şi testări (60% din nota finală).
Evaluarea finală: răspunsul propriu-zis al studentului la examen (scris sau oral) apreciat cu note tradiţionale (de la 1 la
10). Nota atribuită constituie 40% din nota finală.
Lucrul individual
Organizarea mesei rotunde cu tema: Tratatul de Asociere cu Uniunea European ș i perspectivele integrării Republicii
Molodva în Uniunea Europeană.
Bibliografie
Obligatorie:
11. Documente de bază ale Uniunii şi Comunităţii Europene. Bucureşti, 1999;
12. Ferreal, G., Dicţionarul Uniunii Europene. Bucureşti, 2001;
13. Kraijdan, A., Organizaţiile internaţionale europene. Chişinău, 2001;
14. Railean V., Borş V., Republica Moldova şi integrarea europeană. Chişinău, 2000;
15. Railean, V., Integrarea ţărilor est-europene în Uniunea Europeană: precepte pentru Moldova. Chişinău, 2000.
16. Raţă, Gh., Integrarea Europeană: istorie, documente, analize. Chişinău, 2001;
Opţională:
5. Crampton, R., Europa Răsăriteană în secolul al XX-lea... şi după. Bucureşti, 2002;
6. Hobsbowm, E., O istorie a secolului XX. Chişinău, 1999;
7. Manualul Consiliului Europei. Bucureşti, 1999;
8. Manolache, O., Drptul comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare. Bucureşti, 1999
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Istorie
Denumirea programului de studii
I, licenț ă
Ciclul
Denumirea cursului
Istoria modernă a Europei de Vest ș i Americii
Facultatea Istorie ș i Geografie, Catedra de Istorie Universală
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Sava Lucia, dr., conf. univ.
Titular de curs
Cadre didactice implicate
luciasmd@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr
de Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu individual
S.06.O.043

2

III

VI

60

30/12

30/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul de Istoria modernă a Europei de Vest şi Americii îşi propune să contribuie la aprofundarea pregătirii
istoricului în domeniul de specialitate, prin adăugarea de informaţii din literatura de specialitate, prin reţinerea
interpretărilor din cercetarea ştiinţifică recentă, prin decantarea semnificaţiilor şi evidenţierea consecinţelor în
timp, referitoare la problematica complexă de istorie modernă naţională, balcanică, sud-est europeană, vest
europeană şi universală.
În parcurgerea graduală şi stadială a acestei problematici complexe disciplina îşi propune realizarea acurateţei
ştiinţifice în însuşirea noţiunilor, conceptelor şi categorilor istorice şi încadrarea lor într-un sistem logic şi
coerent; parcurgerea cursurilor într-o viziune nouă, structuralistă, cât şi o integrare armonioasă a istoriei
noastre în contextul universal; sublinierea cauzalităţii evenimentelor şi faptelor istorice, punerea accentului pe
latura interpretativă, corelarea pluridisciplinară pentru a accede la adevărul istoric; formarea deprinderilor
necesare prezentării ştiinţifice a obiectivelor istorice, a studierii literaturii de specialitate, a surselor istorice
etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să determine obiectul, parametrii spaţiali şi temporali ai disciplinei;
să cunoască contextul intern şi extern al evoluţiei statelor din Europa de Vest şi SUA în perioada modernă;
să cunoască şi să interpreteze evoluţia principalelor concepte ale elitelor politice în perioada modernă;
să definească complexul de idei politice, sociale, culturale şi religioase caracteristice perioadei;
să conceapă complexitatea şi caracterul pluridisciplinar al disciplinei;
La nivel de aplicare:
să stabilească legăturile cauzale dintre fapte, evenimente şi complexitatea factorilor care au determinat
evoluţia procesului de modernizare a continentului european;
să compare modelele de diplomaţie europeană şi să evidenţieze spaţiile în care acestea au fost receptate;
să clasifice principalele tipuri de documente ale studierii istoriei moderne şi să le valorifice în spirit critic;
să aplice metode eficiente în formarea unei culturi de specialitate.
La nivel de integrare:
să estimeze raporturile de continuitate şi discontinuitate în Istoria modernă a Europei de Vest şi Americii;
să stabilească valoric rolul şi locul Europei în contextul modernizării umanităţii;
să manifeste atitudine faţă de evenimentele şi procesele istorice şi să încadreze spaţiul românesc în contextul
european;
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului de Istoria modernă a Europei de Vest şi Americii, studenţii vor putea:
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- sa identifice conceptele fundamentale ale modernităţii;
- sa interpreteze din diverse perspective textele istorice şi faptele istorice din istoria modernă a Europei;
- să realizeze o apreciere argumentată a evenimentelor istorice din epoca modernă studiate în cadrul cursului;
- să aplice cunoştinţele generale şi de specialitate în procesul activităţilor instructiv-educative;
Precondiț ii
Studierea cursului Istoria medievală şi modernă timpurie a Europei.
Unităț i de curs
Europa între afirmarea naţiunilor şi rivalităţile Marilor Puteri (1870-1914). Mutaţii în lume la sfârşitul
secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Viziuni despre modernizare în Europa secolele XIXXX. Concepte-cheie : modern, modernizare, modernitate, postmodernitate. Atitudini în faţa modernizării.
Interpretări istorice şi istoriografice. Modernizarea în plan politic. Constituirea curentelor şi doctrinelor
politice: conservatorism, liberalism, socialism. Modernizarea în plan economic. Urbanizarea şi lumea
oraşelor. Modernizarea în ştiinţă, tehnică, artă. Direcţii, curente, tendinţe, reprezentanţi.
Marea Britanie în perioada 1868-1914. Liberalismul lui William Gladstone (1868-1874). Reformele
conservatoare şi liberale (1874-1885). Conservatorismul anilor 1886-1905: imperialism şi politici sociale.
Mişcarea muncitorească şi Partidul Laburist. Guvernările liberale din perioada 1905-1916.
Franţa în perioada 1871-1914. Încheierea Războiului Franco-Prusian şi Comuna din Paris. Întemeierea
Republicii a III-a. Perioada ―republicii moderate‖ (1879-1899). ―Afacerea Dreyfus‖. Perioada 1899-1914:
liberalismul radical şi dezvoltarea economic. Mişcarea socialistă şi dreapta nationalist.
Imperiul German (1871-1914). Regimul politic al noului stat. Dezvoltarea economică şi socială. Partidele
politice. Guvernarea lui Bismarck între anii 1871-1876: Kulturkampf. Politica socială a lui Bismarck (18781890). Wilhelm al II-lea şi politica ―Noului Curs‖ (1890-1914).
Italia la sfârşitul secolului al XIX-lea — începutul secolului al XX-lea. Problemele structurale ale statului
italian unificat. Unificarea naţională şi perioada post-Risorgimento. Viaţa politică italiană (1870-1914).
Politica externă.
Austro-Ungaria (sfârşitul secolului al XIX-lea — începutul secolului al XX-lea). Organizarea Monarhiei
Austro-Ungare. Particularităţile dualismului austro-ungar. Viaţa politică în cele două părţi ale monarhiei.
SUA în anii 1877-1914. Evoluţia statului american între anii 1877-1914. Încheierea „Reconstrucţiei Sudului‖.
Sistemul bipartidist din SUA. Inegalitate socială şi rasială: discriminarea negrilor. Politica expansionistă a
SUA la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. Prima conferinţă panamericană.
Războiul spaniolo-american. Alegerile prezidenţiale din anul 1912. Politica internă a guvernului preşedintelui
Wilson înainte de primul război mondial.
Relaţiile internaţionale şi Primul Război Mondial. Impactul revoluţiei industriale asupra evoluţiei statelor
europene. Viaţa politică între democraţia liberală şi regimul autoritar. Penetrarea economică şi disputa dintre
Marile Puteri pentru colonii. Noile forme ale imperialismului economic, politic, militar, cultural.
Relaţiile internaţionale între anii 1871-1914. ―Sistemele bismarckiene‖ (1871-1890).Marea expansiune
colonială a Europei (1880-1914). Relaţiile internaţionale după 1890. Crearea celor două blocuri rivale: Tripla
Alianţă şi Tripla Înţelegere. Crizele din Peninsula Balcanică. Impactul acestora asupra continentului
european.
Originile Primului Război Mondial (1914-1918). Premisele şi pretextul războiului. Participanţi, etape,
fronturi, bătălii. Războiul submarin şi intrarea Statelor Unite în conflict. Evoluţia războiului în anul 1918;
sfârşitul conflictului şi efectele sale.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e u t ilizat e în ca dr ul or elor t eor et ice ur măr es c să contribuie la
formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, insistându-se pe caracterul interactiv al
prelegerilor. Totodată, demersul strategic în cadrul seminariilor va urmări învăţarea centrată pe student,
realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi dezvoltarea propriilor
competenţe. Pentru a atinge aceste obiective, structura orelor practice va fi foarte variată şi va include:
discutarea unor subiecte controversate, analiza de documente, dezbaterea unor studii şi lucrări ştiinţifice
reprezentative ş.a.
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Strategii de evaluare
Activitatea la seminare (participarea la discuţii, comentariul unui document sau a unui eveniment istoric,
lectura bibliografiei obligatorii, inclusiv prezenţa) va conta la notarea finală în proporţie de 60%. Totodată,
pentru a fi admis la examenul final, fiecare student trebuie să elaboreze individual câte două lucrări pe
semestru, conform planului şi cerinţelor elaborate de profesor.
Bibliografie
Jean Carpentier, François Lebrun (coord.), Istoria Europei, B., Humanitas, 1997.
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, Iaşi, Institutul European, 1998 (ed. a II-a), vol. III-IV.
Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului european. De la 1850 până la
sfârşitul secolului al XX-lea, B., 2001.
Camil Mureşanu, Europa modernă. De la Renaştere la sfârşitul de mileniu, Cluj-Napoca, 1997.
John R. Barber, Istoria Europei moderne, B., 1998.
Fernand Braudel, Gramatica civilizaţiilor, vol. I-II, B., 1994.
Roland Mousnier, Monarhia absolută în Europa din secolul al V-lea până în zilele noastre, B., 2000.
Pierre Chaunu,Civilizaţia Europei clasice, vol. I-III, B., 1989.
Idem, Civilizaţia Europei în Secolul Luminilor, vol. I-II, B., 1986.
Walter Oppenheim, Europa şi despoţii luminaţi, B., 1998.
Eric J. Hobsbawm, Era Revoluţiei. 1789-1848, Chişinău–Buc., Cartier–Codex 2000, 2002.
Idem, Era Capitalului. 1848-1875, Chişinău–Buc., Cartier–Codex 2000, 2002.
Idem, Era Imperiului. 1875-1914, Chişinău–Buc., Cartier–Codex 2000, 2002.
P. Milza, S. Berstein (sub red.), Istoria secolului XX (1900-1945). Sfârşitul „lumii europene”, B., 1998, vol. I
Henry Kissinger, Diplomaţia, ed. a II-a, B., 2002.
Pierre Renouvin, Primul Război Mondial, B., 2001.
Vyvyen Brendon, Primul Război Mondial. 1914-1918, B., 2003.
Charles Tilly, Revoluţiile europene (1492-1992), Iaşi, Polirom, 2002.
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Denumirea programului de studii
Ciclul

Istoria modernă universală (Europa de Est, sec. XIX – înc.
sec. XX). Partea II

Denumirea cursului
Facultatea/catedra r esponsabilă de
curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul
Număr de credite
cursului
ECTS
S.06.O.043

Istorie
Licenț ă

1

Anul

III

Istorie ș i Geografie, Catedra Istorie Universală
Dr. conf. univ. Valeria COZMA
Dr. conf. univ. Valeria COZMA
paliivaleria@yahoo.com
Semestrul
Total ore

VI

30

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
15
15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
IMȚ EE constituie o parte componentă a istoriei universale moderne. Studierea acestui curs permite o
concepere obiectivă a legităț ilor care ț in de evoluț ia societăț ii modernă în sec. XIX – începutul sec. XX ș i
specificul dezvoltării ț ărilor Europei de Est în această perioadă. Atenț ia principală e axată pe problemele
economice, sociale ș i politice din cadrul Imperiului Rus, politicii coloniale a ț arismului ș i miș cării de eliberare a
polonezilor, ucrainenilor ș i altor popoare. Cunoaș terea acestor probleme contribuie la înț elegerea mai profundă
ș i veridică a politicii Rusiei faț ă de aceste popoare în perioada contemporană.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaș terea principalelor transformări din spaț iul est-european în perioada anilor 1801-1917;
Aplicarea realizărilor istoriografice contemporane în studierea evoluț iei Rusiei ș i a ț inuturilor încadrate în
Imperiul Rus;
Formarea deprinderilor de comparaț ie ș i analiză a fenomenelor din perioada respectivă;
Aprecierea nepărtinitoare a fenomenelor ș i evenimentelor ș i a impactului lor asupra societăț ii.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Priceperea de a formula viziuni libere de orice standard sau complex ideologic despre civilizaț ia industrială;
Capacitatea de a determina specificul evoluț iei societăț ii în ț ările Europei de Est în raport cu ț ările
Occidentale;
Iscusinț a de a aprecia la justa valoare rolul personalităț ilor istorice;
Aptitudinea de a specifica impactul fenomenelor epocii moderne asupra societăț ii contemporane;
Măiestria de utilizare a literaturii artistice în educaț ia istorică.
Precondiţii
Studierea cursului de Istorie a Evului Mediu.
Unităţi de curs
Viaţa social-economică a Rusiei şi politica internă a ţarismului în perioada de după reforme. Mişcarea
social - politică din Rusia în anii 60- 90 ai secolului al XIX-lea. Direcţiile principale ale politicii externe a Rusiei
ţariste în a doua jumătate a secolului al XIX –lea. Situaţia social-economică şi politică a Rusiei la sfârș itul sec.
al XIX-lea-începutul sec. al XX-lea. Politica naţional-colonială a ţarismului rus şi mişcarea de eliberare. Rusia în
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anii primului război mondial. Revoluţia din februarie 1917.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte, consultaţii individuale.
Strategii de evaluare
Sistemul de evaluare a cunoș tinț elor se va compune din 10 puncte, inclusiv:
Evaluarea curentă – 6 puncte, dintre care:
Reuș ita la seminarii – 20%;
Atestarea curentă (2 pe semestru) – 30%;
Elaborarea ș i prezentarea unui referat ș tiinț ific – 10%.
Evaluarea la examen (scris) final / semestrial - 4 puncte.
Bibliografie
8. Certan, E. Cozma V. Cristian. ș .a. Istoria modern a Europei ș i Americii. Vol. II. – Chiș inău: Prut
Internaț ional, 2000.
9. Lynch Michael. Reacț iune ș i revoluț ie: Rusia 1881 – 1924. / Traducerea: Emilia Stere.-Bucureș ti BIC ALL,
2000. – 208 p. Capit. I-IV.
10. Hosking, Geoffrey. Rusia popor ș i imperiu 1552 – 1917. Traducere de Dana Crăciun, Hortensia Pârlog ș i
Maria Teleagă. – Iaș i: Polirom, 2001.
11. Russel, Sherman. Rusia, 1815-1881. Traducere: Radu Paraschivescu. – Bucureș ti: Editura BIC ALL, 2001.
12. Дыбковская Алиция, и др. История Польши с древнейших времен до наших дней. Варшава, 1995.
13. История России с начала XVIII – до конца XIX века. - Москва, 1966.
14. Фѐдоров В.А. История России 1661-1917. Москва «Высшая школа», 2001.
Opţională:
49. Ciachir, Nicolae. Istoria modernă a Poloniei. - Bucureşti, 1987.
50. Ciachir, Nicolae. Diplomaţia europeană în epoca modernă. - Bucureşti, 1984.
51. Istoria URSS în secolul XIX – începutul secolului XX. -Chişinău, 1989.
52. Riasanovsky, Nicholas V. O istorie a Rusiei / Traducere de Areta Voroniuc; Ediţie îngrijită, note şi postfaţă
de Mihai Cojocariu. – Iaşi: Institutul European, 2001.
53. Iistoria universală modernă (1640-1850). Crestomaţie. Alcătuitori: E. Certan (coordonator), V. Cozma, S.
Culea.-Chişinău : Prut Internaţional, 2000.
54. Marchizul de Custine. Scrisori din Rusia. Rusia în 1839. – Chişinău, 1992.
55. Абалихин, Б., Дунаевский, В. 1812 год на перекрестках мнений советских историков 1917-1987. –
Москва, 1990.
56. Аврех А. Царизм накануне свержения.- Москва, 1989.
57. Восстание 1863г. в Литве и Белоруссии. Материалы и документы, Москва, 1965.
58. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX века. Отв. ред. Н.С.
Киняпина. – Москва, 1978.
59. Выскочков, Л.В. Николай I. – M.: Mол. Гвардия, 2003.
60. Демин, B.A. Государственная дума в России (1906-1917). Механизм функционирования. – М., 1996.
61. Дружинин, Н. Русская деревня на переломе 1861-1880 гг. – Москва. 1978.
62. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России.- Москва,1983.
63. Зайончковский, П. Отмена крепостного права в России.- Москва, 1968.
64. Зырянов П. История России XIX век. – Москва, 1994.
65. История Польши.- Москва, 1965.
66. История политических партий в России. - M, 1994.
67. История БССР. – Минск, 1977.
68. История Латвийской ССР. Сокр. курс. – Рига, 1971.
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

История Литовской ССР. – Вильнюс, 1978.
История Украинской ССР в томах. Том 4. Киев, 1983.
Костюшко И., Крестьянская реформа 1864г. в Царстве Польском. Москва, 1962.
Киняпина Н., Блиев М. Кавказ и Средняя Азия во внешней политики России. Вторая половина XVIII
– 80-e годы XIX века.- Москва, 1984.
Киняпина Н. Внешняя политика России в первой половине XIX в. – Москва, 1963.
Косик В. Русская политика в Болгарии 1879-1886. – Москва 1991.
Кюстин, А.dе. Николаевская Россия. La Russie en 1839. / Перевод с фр. – М.: Политиздат, 1990.
Литвак, Б. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалось реформаторская альтернатива. –
Москва, 1991.
Лайдинен А. Социально-экономические реформы 50-70-х годов XIX века в Финляндии.- Ленинград,
1979.
Марахов Г. Социально-политическая борьба на Украине в 50-60-е годы XIX века.- Киев, 1981.
Меркис В., Развитие промышленности и формирование пролетариата Литвы в XIX веке. – Вильнюс,
1969.
Миско М. Польское восстание 1863 года. – Москва, 1962.
Нетесин Ю. Промышленный капитал Латвии. 1860-1917. – Рига 1980.
Польша на путях развития и утверждения капитализма. – Москва, 1984.
Россия и национальная освободительная борьба на Балканах 1875-1878гг. – Москва, 1978.
Рындзюнский П. Утверждение капитализма в России 1850-1880. М., 1978.
Чибиряев, С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М. M.
Сперанского. – M., 1989.
Чулков, Г. И. Императоры России. Психологические портреты. – M. : Слово/ Slovo, 2003 – 384 c.
Смирнов Н. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. –Москва, 1985.
Смирнов А. Восстание 1863 в Литве и Белоруссии. – Москва, 1963.
Смирнов Н. Мюридизм на Кавказе. – Москва, 1963.
Соловьева А. Промышленная революция в России в XIX веке. – М., 1990.
Суни Л., Очерк общественно-политического развития Финляндии 50-60гг. XIX века. – Ленинград,
1979.
Уортман, Ричард С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. B 2 т. Т.1: От Петра
Великого до смерти Николая I / Пер. с англ С.В. Житомирской. – М.: ОГИ, 2004.
Тарновский К. Социально-экономическая история России. Начало XX века. – Москва, 1990.
Троицкий Н. Россия в XIX веке. Курс лекций. Москва, 1997.
Халфин Н. Присоединение Средней Азии к России (60-90-е годы XIX века). – Москва, 1956.
Халфин Н. Политика России в Средней Азии 1858-1868. – Москва, 1960.
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Denumirea programului de studii Istorie
Ciclul I – Licenţă
Denumirea cursului Istoria modernă a ţărilor Asiei şi Africii
Facultatea/catedra responsabilă de curs Istorie şi Geografie/ Istorie Românilor ș i Universală
Titular de curs Tverdohleb Aureli, lector superior universitar
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr de
Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
S.05.O.043

1

III

V

30

15 ore

Studiu
individual
15 ore

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria modernă a Ţărilor Asiei şi Africii este parte componentă a disciplinei Istoria modernă universală.
Istoria modernă a Ţărilor Asiei şi Africii a demonstrat monogenitatea dezvoltării statelor în această perioadă a
istoriei. Începutul istoriei moderne a stabilit ţările Asiei şi Africii în perioada feudalismului dezvoltat. Pentru aceste
state este caracteristică perioada de criză a structurilor feudale, proces ce a simplificat reCalizarea obiectivelor
tinerilor state capitaliste: de a supune şi subjuga aceste teritorii. În perioada istoriei moderne toate statele Asiei şi
Africii (cu excepţia Japoniei) se vor transforma în colonii şi semicolonii. Evoluţia acestor state va primi nişte forme
schimonosite deoarece se înfăptuia sub dictatul metropolelor. În acelaşi timp putem evidenţia şi anumite laturi
comune, în cazul când sistemul colonial a încadrat state Asiei şi Africii în sistemul economic mondial capitalist de
gospodărire. În acest caz statele Asiei şi Africii, alături de cele occidentale devin subiecte ape pieţii economice
mondiale.
Sfârşitul perioadei istoriei moderne pentru statele Asiei şi Africii este un început de stabilire a relaţiilor capitaliste.
Apariţia şi stabilirea noilor relaţii de producţie au fost semnalate prin revoluţiile burgheze de la începutul secolului
al XX-lea: China, Iran, Turcia etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaşterea izvoarelor istorice referitoare la perioada istoriei moderne a ţărilor Asiei şi Africii.
Cunoaşterea principalelor evenimente, date, trăsături specifice evoluţiei statelor Asiei şi Africii în perioada
istoriei moderne.
Cunoaşterea principalelor concepte istoriografice în tratarea istoriei moderne a ţărilor Asiei şi Africii.
Analiza diferitelor tratări istoriografice.
Aprecierea nivelului de integrare a statelor asiatice şi africane în piaţa economică mondială formată în
perioada istoriei moderne.
Determinarea nivelului de interacţiune între societăţile occidentale şi orientale în perioada istoriei moderne.
Argumentarea opiniei faţă de politica de subjugare a ţărilor Asiei şi Africii şi urmările ei asupra istoriei
acestor state.
Finalităţi de studii
- Să explice conceptele de bază ale cursului Istoria modernă a Ţărilor Asiei şi Africii;
- Să elaboreze portofolii;
- Să evalueze resursele informaţionale cu caracter istoric;
- Să realizeze liste bibliografice tematice;
- Să aprecieze rolul Ţărilor Asiei şi Africii pe arena internaţională
Precondiț ii
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Studenţii trebuie să deţină:
- Cunoştinţe de bază în domeniile Istorie antică şi medievală universală.
- Să ştie cum să utilizeze informaţia istorică din diverse surse informaţionale;
- Să realizeze analiza materialelor istorice etc.

Nr.
d/o

Repartizarea orelor de curs
Unităț i de conț inut

Total
ore

Ore de contact direct
Curs
Seminar
Laborator
zi
f/r
zi
f/r
zi
f/r
Semestrul I

Orânduirea socială şi harta
2
2
2
politică a ţărilor Asiei şi Africii
la începutul istoriei.
2.
Transformarea Indoneziei în
2
colonie olandeză.
3.
Criza şi scindarea Imperiului
4
2
2
Marilor Moguli. Transformarea
Indiei în colonie engleză.
4.
China feudală sub puterea
4
2
1
dinastiei Qing.
5.
Politica ţărilor apusene faţă de
4
2
1
China.
Războiul
Ţărănesc
Taiping.
6.
Japonia în perioada shogunatului
4
2
1
Tokugawa.
7.
Revoluţia „Meiji‖ în Japonia.
4
2
1
8.
Iranul în prima jumătate a
4
2
1
secolului al XIX-lea. Răscoalele
babizilor.
9.
Intensificarea luptei statelor
4
2
2
2
1
europene
pentru
Turcia.
Tantâmatele. Războiul Oriental.
10. Popoarele Africii în secolul al
4
2
XVII-lea – începutul secolului al
XIX-lea.
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1. Orânduirea socială şi harta politică a ţărilor Asiei şi Africii la începutul istoriei moderne.
Tema 2. Transformarea Indoneziei în colonie olandeză.
Tema 3. Criza şi scindarea Imperiului Marilor Moguli. Transformarea Indiei în coloniei engleză.
Tema 4. China feudală sub puterea dinastiei Qing.
Tema 5. Politica ţărilor apusene faţă de China. Războiul ţărănesc Taiping.
Tema 6. Japonia în perioada shogunatului Tokugawa.
Tema 7. Revoluţia „Meiji” în Japonia.
Tema 8. Iranul în prima jumătate a sec. XIX. Răscoalele babizilor.
Tema 9. Intensificarea luptei statelor europene pentru Turcia. Tanzâmatele. Războiul oriental.
Tema 10. Popoarele Africii în secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea.
1.

Ore de lucrul
individual
zi
f/r

-

-

2

2

2

-

2

1

2

1

2

1

2
2

1

2

-

2

1
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Strategii de evaluare
Evaluarea realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări PowerPoint, participarea la discuţii,
portofolii etc.
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formale în cadrul disciplinei se efectuează sub
formă de lucrări de control şi testări (60% din nota finală).
Evaluarea finală: răspunsul propriu-zis al studentului la examen (scris sau oral) apreciat cu note tradiţionale
(de la 1 la 10). Nota atribuită constituie 40% din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
17. Cristian, V., Istoria Asiei. Bucureşti, 2002;
18. Elisseff, D., Istoria Chinei. Bucureşti, f.a.;
19. Elisseff, D., Istoria Japoniei. Bucureşti, f.a.;
20. Filimon, A., Istoria Africii. Iaşi, 1999;
21. Mantran R., Istoria Imperiului Otoman. Bucureşti, 2001;
22. Mitu, S., Istoria Asiei Moderne. Bucureşti, 2003;
23. Roşulescu, V., Istoria Asiei. Craiova, 2001;
24. История стран Азии и Африки в новое время. Ч. 1. Учебник. Москва, 1989;
25. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.2. Учебник. Москва, 1991;
26. История стран Азии и Африки в новое время. Ч. 3. Москва, 2004.
Opţională:
9. Buşe, C., Zamfir, Z., Japonia. Un secol de istorie. 1853-1945. Bucureşti, 1990;
10. Lombord, D., China imperială. Bucureşti, 2003;
11. Mehmed Mustafa Ali, Istoria turcilor. Bucureşti, 1976;
12. Scurt tratat de istoria Chinei. Bucureşti, 1997
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs

Codul
cursului
S.06.O.058

Istorie
licenţă
Istoria modernă a Românilor (partea II-a)
Facultatea de Istorie ș i Geografie, Catedra Istoria Românilor şi
Universală
dr, conf. univ., Ciubotaru Nicolae
iunie 2014
dr, conf. univ., Ciubotaru Nicolae

Titular de curs
Aprobat
Cadre didactice implicate
e-mail
Număr
de Anul Semestrul
credite ECTS
1.5

III

VI

Total ore

90

Total ore
contact direct
45/18

Studiu
individual
45/48

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul Istoria modernă a românilor presupune studierea şi cercetarea evoluţiei naţiunii române, neamului
românesc, încadrată în limitele cronologice – mijlocul secolului al XIX-lea – anul 1918. Spaţiul etnic şi
geografic constituind Ţara Moldovei, Ţara Românească, Principatul Transilvaniei, dar şi provinciile româneşti
înstrăinate; Bucovina, Basarabia, Dobrogea, ș i Banat.
Necesitatea acestui curs reiese din studierea comparată a tuturor provinciilor istorice româneşti, caracterul
general, dar şi particularităţile acestora determinate de condiţiile istorice ale evoluţiei neamului românesc în
epoca modernă, în corelaţie cu civilizaţiile occidentale şi orientale.
Pornind de la izvoarele istorice şi contribuţiile istoriografice în cadrul acestui curs se analizează diverse
opinii şi concepţii ale istoricilor, contribuind astfel şi la orientarea ştiinţifică a studenţilor asupra cercetării unor
pagini istorice mai puţin cunoscute sau chiar neelucidate în ştiinţa istorică contemporană.
Cursul de Istoria modernă a Românilor reprezintă istoria naţională care este totodată nu numai o disciplină
a cunoaşterii şi a cercetării istorice dar şi a educaţiei patriotice şi ale demnităţii naţionale ale generaţiei tinere pe
baza faptelor premergătorilor noştri. Cursul de istorie naţională este unul din pilonii de bază a creşterii şi
progresului istoric unei naţiuni şi a integrării europene prin trăsături de caracter general, dar şi prin diversitate
de culturi şi civilizaţii. Aplicaț iile elaborate vor avea tangenț ă cu conț inuturi din curriculumul ș colar la nivel
gimnazial ș i liceal.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Competenţe de cunoaș tere ș i înț elegere:
- de căutare, de aplicare ș i cunoaș tere a informaț iei din diferite tipuri de surse referitoare la
problematica istoriei moderne a românilor;
- a reproduce în formă orală ș i scrisă inclusiv utilizând mijloace tehnice fapte, evenimente ș i procese
importante din istoria modernă a românilor;
 Competenţe de explicare ș i interpretare:
- de explicare ș i interpretare a noț iunilor ș i conceptelor-cheie ale istoriei moderne a românilor;
- de a identifica diverse opinii faț ă de evenimentele ș i faptele majore ale istoriei moderne a românilor.
 Competenț e instrumental-aplicative:
- de a elabora un portofoliu al cursului cu conț inuturi informaț ionale;
- de a întocmi liste bibliografice tematice;
- de a elabora conceptograme, tabele sincronice, liste de noț iuni.
 Competenț e de integrare
- de a proiecta un plan de cercetare al unei teme din istoria modernă a românilor;
- de a estima importanț a istorică a unor evenimente din istoria modernă a românilor.
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Competenț e atitudinale
- a valida o abordate obiectivă, critică a faptelor, evenimentelor ș i personalităț ilor din istoria modernă a
românilor
de a educa o atitudine corectă ș i obiectivă faț ă de propria istorie dar ș i de respect ș i toleranț ă faț ă
de istoria altor popoare.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să cunoască evenimentele, faptele ș i personalităț ile reprezentative ale istoriei moderne a românilor;
să determine cauzalitatea fenomenelor istorice,
să înț eleagă trăsăturile generale ș i particulare ale istoriei modern a românilor,
să explice noț iunile, teoriile principale ale cursului,
să aplice algoritmi de evaluare ș i analiză a diferitor categorii de surse la istoria modernă a românilor
să aplice cunoș tinț ele obț inute în realizarea unui proiect de cercetare proprie a unei teme/compartiment
din istoria modernă a românilor.
Precondiț ii
cunoştinţe generale despre diferite date, evenimente, personalităț i, procese din diferite perioade istorice
abilităț i de analiză a unui articol ș tiinț ific, monografie ș .a.;
capacităț i de analiză a unor evenimente, personalităț i istorice;
abilităț i de utilizare a informaț iei istorice din diverse surse informaț ionale.
abilităț i aplicare a cunoştinţelor în cadrul dezbaterilor, în scrierea unor referate , comunicări ştiinţifice,
elaborarea tezelor de licenţă prin folosirea lucrărilor monografice şi ale publicaţiilor ştiinţifice
Unităț i de curs
Introducere.
Tema 1. Constituirea statului modern român.
Tema 2. Instaurarea şi consolidarea regimului monarhiei constituţionale în România.










Tema 3. Transilvania şi Bucovina sub regimul politic al habsburgilor.
Tema 4. Viaţa politică şi economică a Basarabiei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea -începutul
secolului al XX-lea.
Tema 5. România şi ţinuturile româneşti înstrăinate în anii primului război mondial.
Tema 6. Desăvârşirea procesului de constituire a statului naţional unitar român.
Tema 7. Cultura românească în a doua jumătate a sec. al XIX-lea începutul sec. al XX-lea.
Total 90 ore, inclusiv ore de contact
direct – 45, lucru individual – 45 ore.
Reţeaua repartizării orelor la disciplina Istoria
modernă a Românilor
Nu
mărul de
ore
teoretice
(zi)

Nu
mărul de
ore
practice
(zi)

Nu
mărul de
ore
teoretice
(f.redusă)

Nu
mărul de
ore
practice
(f. redusă)

1

Constituirea statului modern român.

6

4

2

2

2

Instaurarea

6

4

2

-

1
şi

consolidarea

regimului
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2

monarhiei constituţionale în România.

3

3
Transilvania şi Bucovina
politic al habsburgilor.

sub regimul

2

2

2

-

4
Viaţa politică şi economică a Basarabiei în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea -începutul
secolului al XX-lea.

2

2

2

-

5
România şi ţinuturile româneşti înstrăinate
în anii primului război mondial.

2

2

2

-

5

5
Desăvârşirea procesului de constituire a
statului naţional unitar român.

4

6

2

2

6

7
Cultura românească în a doua jumătate a
sec. al XIX-lea începutul sec. al XX-lea.

2

2

-

2

7

Total

24

22

12

6

4

Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări practice, proiecte, consultaţii.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: orale ș i scrise, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la
lucrări practice, participarea la discuţii, portofolii.
Evaluarea curentă se bazează pe, susț inerea lucrărilor individuale, participarea la discuţii în timpul
orelor, prezentări orale a unor teme, chestionare.
Lucrarea finală de examen constă în expunerea unor subiecte din istoria modernă care să satisfacă anumite
criterii. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - nota de la examen, 60% - se formează din:
40% pentru două evaluări curente, 20% constituie punctajul pentru lucrări practice cu harta de contur şi axa
cronologică, studii de caz, eseuri, referate, răspunsuri individuale la seminare, dezbateri, portofolii, alcătuirea
bibliografiilor tematice.
Bibliografie
Bibliografie
1. Giurescu C.C. Viaț a ș i opera lui Cuza Vodă. Chiș inău, 1992
2. Scurtu I. Monarhia în România, Buc.1991
3. Focș eneanu E. Istoria Constituț ională a României 1859-1991, Buc. 1998
4. Independenț a României. Documente, Vol I-III, Buc., 1977
5. Boldur A. Istoria Basarabiei, Buc., 1992
6. Ciobanu Ș t. Unirea Basarabiei, Chiș inău, 1993
Opţională:
1. Iscru I. Istoria Modernă a României, Vol.I-II, Buc., 1986
2. Gh. Iacob .Istoria României Compendiu, Clij-Napoca, 2014
3. Memoriile regelui Carol I al României. Vol. I-III, Buc., 1994
4. Iurie Colesnic Generaț ia Unirii, Chiș inau 2004.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului

Istorie
Licenț ă
Evoluț ia sistemului politic ș i administrativ al Rusiei în secolul
XIX – începutul secolului XX

Facultatea/catedra r esponsabilă
Istorie ș i Geografie, Catedra Istorie Universală
de curs
Dr. conf. univ. Valeria COZMA
Titular de curs
Dr. conf. univ. Valeria COZMA
Cadre didactice implicate
paliivaleria@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
S.06.A.045
2
III
VI
60
30/12
30/48
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opţional Evoluţia sistemului politic şi administrativ al Rusiei în sec. XIX- încep. sec. XX completează
cursul normativ Istoria modernă a ţărilor Europei de Est cu informaţii importante şi viziuni noi privitor la evoluţia
monarhiei absolute din Rusia în epoca modernă. O atenţie deosebită se acordă particularităţilor evoluţiei sistemului
politic şi administrativ al Rusiei în comparaţie cu ţările occidentale; indentificării protagoniştilor ce şi-au adus
contribuţia la perfecţionarea sistemului politic şi administrativ al ţării, cauzelor şi consecinţelor evoluţiei lente a
ţarismului de la monarhie absolută la monarhie burgheză.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
studenţii să cunoască noţiunile şi definiţiile noi ale cursului;
să determine particularităţile evoluţiei sistemului politic şi administrativ al Rusiei în epoca modernă
în raport cu ţările Occidentale;
să identifice protagoniştii ce şi-au adus contribuţia la perfecţionarea sistemului politic şi administrativ
al Rusiei.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
să-şi formeze deprinderi de lectură eficientă şi gîndire critică;
de studiere şi analiză a izvoarelor scrise; de utilizare a literaturii artistice în educaţia istorică;
exersarea studenţilor în lucrul individual sau în echipă.
studenţii să fie capabili să analizeze situaţia actuală, perspectivele, tendinţele evoluţiei sistemelor
politice şi administrative ale ţărilor lumii şi specificul acestui fenomen în Republica Moldova.
Precondiţii
Studierea cursului de Istorie a modernă a Europei de Est.
Unităţi de curs
Obiectul de studiu şi sarcinele cursului opţional Evoluţia sistemului politic şi administrativ al Rusiei în. sec.
XIX- încep. sec. XX; Aparatul de stat al Rusiei la sfîrşitul secolului al XVIII-lea; Trecerea de la „Absolutismul
luminat‖ la monarhia militar-poliţienească; Schimbările în conducerea de stat în timpul domniei lui Pavel I;
Instituţiile de stat supreme, centrale şi locale; Particularităţile monarhiei absolute din Rusia la începutul sec. al XIXlea; Reformele lui Alexandru I; Proiectul lui Speranskii; Tentativele ţarismului de adaptare a statalităţii ruse la noile
condiţii istorice (1815-1825); Consolidarea orînduirii de stat autocrate în timpul domniei lui Nicolai I (1825 - 1855);
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Reformele liberale din anii 1863-1874 şi rolul lor în modificarea suprastructurii politice a Statului rus;
Contrareformele din anii 1882-1893; Sistemul politic şi aparatul administrativ al Imperiului Rus la sfîrşitul secolului
al XIX – lea - începutul secolului al XX -lea; Modificarea orînduirii de stat a Rusie în anii 1905-1914; Monarhia şi
duma.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte, consultaţii individuale.
Strategii de evaluare
Evaluarea curentă a activităţilor de învăţare şi a abilităţilor formate în cadrul disciplinei se efectuează în
formă de teste, lucrări de control, rezolvarea problemelor social-politice sau studii de caz, eseuri, referate, portofolii,
răspunsuri la seminarii, etc. (60% din nota finală).
Evaluarea finală este exprimată prin răspunsul studenţillor oral sau scris la examene, sau prin
organizarea de teste, lucrări de control etc. (40% din nota finală).
Bibliografie
1. Bulei,Ion, Badea Păun, Gabriel. Monarhi еuropeni. Marile modele (1848-1914). -Bucureşti: Silex Casa de
Editură, Presă şi Impresariat, 1997. Alexandru III, p. 156 – 163; Nicolae II, p. 164 – 181.
2. Custine de Marchizul. Scrisori din Rusia. Rusia în 1839. / În româneşte de Luminiţa Popescu şi Alexandru
Chiriac. – Ch.: Uniunea scriitorilor, 1992. – 142 p.
3. Hosking, Geoffrey. Rusia popor şi imperiu 1552 - 1917. Traducere de: Dana Crăciun, Hortensia Pârlog şi
Maria Teleagă. – Iaşi: Polirom, 2001. Partea a IV – a, 1,5.
4. Lynch Michael. Reacţiune şi revoluţie: Rusia 1881-1924./ Traducerea : Emilia Stere.- Bucureşti: BIC ALL,
2000. - 208 p. Capit. I-IV.
5. Riasanovsky, Nicholas V. O istorie a Rusiei / Traducere de Areta Voroniuc; Ediţie îngrijită, note şi postfaţă
de Mihai Cojocariu. – Iaşi: Institutul European, 2001. – 704 p. Capitоlele XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI.
6. Абрамов В. Ф. Российское земство: Экономика, финансы, культура. – М., 1996.
7. Aврех, А.Я. Распад третьеиюньской системы. – M.: „Наука‖, 1985.- 260 с.
8. Выскочков, Л.В. Николай I. – M.: Mол. Гвардия, 2003. – 693 c. Глава II. Государь: На службе России.
9. Демин, B.A. Государственная дума в России (1906-1917). Механизм функционирования. – М., 1996.
10. Емельянова, И.А. Высшие органы государственной власти и управления России в дореформенный
период. – Казань, 1962.
11. Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – M: „Высшая
школа‖, 1983. – 352 c. Capitolele VII – VIII - IX.
12. Ерошкин, Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. (Первая половина
XIX века). –М.: «Мысль», 1981. - 252 c.
13. Зайончковский, П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870 – 1880 годов. - Издательство
Московского Университета, 1964. - 510 c.
14. Зайончковский, П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. – M., 1978.
15. Зайончковский, П.А. Российское самодержавие в конце XIX ст. (Политическая реакция 80 - х –
начала 90 – х гг.). – M., 1970.
16. Захарова, Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России.1856-1861 – М., 1984.
17. История политических партий в России. - M, 1994.
18. История России. С начала XVIII до конца XIX века. / Ответственный редактор член – корр. РАН А.
Н. Сахаров. – М.: ACT, 1996. – 543 c. Capitolele 17-18-19-20-21-22, 24.
19. Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения в дявяти томах. Том V.- Москва.: «Мыслъ»,
1989. -478с.
20. Коротких, М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России. – Воронеж, 1989.
21. Кюстин, А.dе. Николаевская Россия. La Russie en 1839. / Перевод с фр. – М.: Политиздат, 1990. – 352 с.
22. Минаева, Н.В. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России
в начале XIX века. – Издательство Саратовского университета, 1982. – 290 c.
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23. Мироненко, С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. - М.,
1989.
24. Мироненко, С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой
половины XIX столетия. – M.: „Mысль‖, 1990. – 237 c. Capitolele 1, 3.
25. Нардова, В.А. Городское самоуправление в России в 60 – х – начале 90 –х годов XIX в.:
Правительственная политика. – Л., 1984.
26. Обнинский В.П. Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора России
Николая II – Москва: Изд. «Республика», 1992. – 282 с.
27. Предтеченский, А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в.
– M., 1957. - 260 c.
28. Сафонов, M.M. Самодержавие и борьба вокруг государственных реформ в первые годы XIX века.
– Л, 1975.
29. Степанский, А.Д. Самодержавие и общественные организации России на рубеже XIX – XX вв.
Учебное пособие по спецкурсу / Под редакцией доктора исторических наук проф. Н. П. Ерошкина. – М.:
Типография Главархива СССР, 1980. – 96 c.
30. Томсинов, В.A. Светило российской бюрократии. Исторический портрет М.M. Сперанского. – M.:
«Молодая гвардия», 1991. – 336 с.
31. Троицкий, Н.A. Россия в XIX веке. Курс лекций: Учеб. пособие по спец. „История‖. – М.: „Высшая
школа‖, - 1997. – 431 c.
32. Уортман, Ричард С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. B 2 т. Т. 1: От
Петра Великого до смерти Николая I /Р.С. Уортман; Пер. с англ С.В. Житомирской. – М. : ОГИ, 2004. – 605
c.
33. Чернуха, В.Г. Внутренняя политика царизма в средние 50 – х годов до начала 80- х годов XIX в. –
Л, 1978.
34. Чибиряев, С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М. M.
Сперанского. – M., 1989.
35. Чулков, Г. И. Императоры России. Психологические портреты. – M. : Слово/ Slovo, 2003 – 384 c.
36. Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 50 –х – начале 80 – х годов
XIX века. М, 1991.
37. Эйдельман, Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия.
– M, : Mысль, 1986. - 368 c.
38. Эйдельман Натан. «Революция сверху» в России. – М.: «Книга», 1989.- 172c.
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Istorie ș i

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Aprobat
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr
de Anul
credite ECTS
S.06.O.046

2

III

Licenț ă
Relaţiile Româno – Franceze în Epoca Modernă. Curs
opț ional
Istorie ș i geografie, Catedra Istoria românilor
Dr. conf. univ. Nicolae Ciubotaru

Semestrul

Total ore

VI

45

Total ore
contact
Studiu
direct
individual
23
22

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Problema relaţiilor româno-franceze prezintă un interes deosebit pentru ştiinţa istorică. Franţa şi cultura
franceză au avut cea mai puternică influenț ă asupra destinului şi istoriei românilor în epoca modernă. Romanitatea
şi latinitatea au fost condiţii importante pentru dezvoltarea relaţiilor româno franceze. Iluminismul francez şi ideile
liberale ale revoluţiei franceze de la 1789 au lăsat o amprentă puternică asupra societăţii culturale româneşti la
răscrucea secolelor XVIII şi XIX. Limba franceză în prima jumătate a secolului al XIX- lea a devenit limba
principală la curţile domneşti în Moldova şi Ţara Românească,în sistemul de învăţământ şi în societatea cultă
românească.
Stabilirea contractelor diplomatice şi deschiderea consulatelor franceze la Iaşi şi la Bucureşti au avut o
influenț ă benefică asupra vieţii politice din Principatele Române. Parisul a devenit centrul principal de studii al
tineretului român.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea Franţa a jucat un rol important în susţinerea procesului de unire a
Moldovei cu Ţara Românească prin intermediul forurilor internaţionale.
În cadrul sistemului de tratate de la Versaille Franţa a susţinut retrocedarea teritoriilor istorice româneşti.
La etapa actuală oportunitatea acestui curs este condiţionat de stabilirea relaţiilor diplomatice dintre
Republica Moldova şi Franţa, includerea ţării în Uniunea Ţărilor francofone.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
De analiză a primelor legături româno –franceze.
Cunoaș terea premiselor dezvoltării relaț iilor dintre societatea franceză ș i cea româneasca
De aplicare a cunoș tinț elor istorice a raporturilor româno-franceze în condiț iile actuale
De cunoaș tere a realităț ilor culturale româno-franceze prin prisma activităț ii uniunii ț ărilor francofone.
Aprecierea importanț ei relaț iilor franco-române în perioada constituirii ș i a întregirii statului modern român.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Cunoaș terea istoriografiei ș i a surselor edite .
 Însuș irea particularităț ilor, legăturilor dintre Franț a ș i intelectualitatea română.
 Evidenț ierea personalităț ilor din Franț a ș i Ț ărilor Române.
Precondiţii
Cunoaș terea evoluț iei relaț iilor româno-franceze în etapele principale de constituire a statului modern
român.
Să cunoască personalităț i ale diplomaț iei ș i culturii româneș ti si franceze.
Unităţi de curs
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Conţinutul temelor:
Tema 1. Introducere.
Tema 2. Principatele Dunărene în sfera de interese a politicii externe a lui Napoleon I Bonaparte.
Tema 3. Viaţa politică în principatele Române şi influienţa franceză (1822-1849).
Tema 4. Relaţiile româno-franceze în perioada revoluţiei de la 1848.
Tema 5. Franţa şi problema românească la conferinţa de la Viena
Tema 6. Diplomaţia franceză la Congresul de pace de la Paris şi problema principatelor Române.
Tema 7. Franţa şi statutul Principatelor Române la conferinţa de la Paris (1858)
Tema 8. Relaţiile româno-franceze în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Tema 9. Domnia lui Carol I şi relaţiile cu Franţa
Tema 10. Evoluţia relaţiilor economice româno-franceze.
Tema 11. Relaţii politice şi militare româno-franceze în anii primului război mondial.
Metode şi tehnici de predare şi învăţare
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, proiecte, consultaţii individuale.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, portofoliu.
Evaluarea curentă se bazează pe susț inerea lucrărilor individuale, participarea la discuţii în timpul orelor,
prezentări orale a unor teme.
Lucrarea finală de examen constă în răspunsul oral ș i scris în baza unui bilet-test privind evoluț ia societăț ii
medievale româneș ti.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - răspunsul final de la examen, 60% evaluări curente:
20% - portofoliu ș i indice de termeni ș i persoane; +10% - analiza critică a unei monografii la tematica cursului,
30% - participarea la discuţii, proiect de cercetare...
Bibliografie
Obligatorie/opț ională
1. Nicolae Ciachir, Marile Puteri şi România, 1856-1947, Bucureşti, 1996.
2. Documente privind Unirea Principatelor, V.III. Corespondenţa politică (1855-1859),
3. Bucureşti, 1965.
4. L.Boicu, Diplomaţia europeană şi cauza română (1856-1859), Iaşi, 1978.
5. N.Isar, Publicişti francezi şi cauza română, 1834-1859. Editura Academiei române, Bucureşti, 1991.
6. Haneş V., Formarea opiniunii franceze asupra României în secolul al XIX – lea, vol.I-II, Buc.,1929.
7. N.Isar, Românii la studii în Franţa în anii 1800-1834 //Analle Universităţii Bucureşti, Istorie, an
XVIII, 1979, p.41-59.
8. P.Eliade, Influienţa franceză asupra spiritului public în România, Originile, editura Univers,
Bucureşti, 1982.
9. N.Iorga, Istoria românilor prin călători,Ediţia II-a Vol.II, Bucureşti., 1928.
10. Paul Cernovodeanu, Societatea feudală românescă văzută de călători străini (secolele XVXVIII).Editura Academică Bucureşti,1979.
11. I.C.Filitti, Letzres et extraits concernant les relaţions des Principautes Roumaines avec la France
(1728-1810),Bucureşti 1915.
12. V.Mihordea, Politica orientală franceză şi ţările române în secolul al XVIII-lea (1749-1760),Bucureşti
1937.
13. A.Oţetea, Contribuţie la chestiunea orientală // Scrieri istorice alese, Clujnapoca, 1980
14. A.Oţetea. Înfiinţarea consulatelor franceze în ţările române // Revista istorică, 1932, nr.10-12.
15. C.Gane, Domniţa Alexandru Ghica şi contele d/Antraigne, Bucureşti, 1937.
16. Th. Holban, Documente româneşti din arhivele franceze (1801-1812), Bucureşti, 1939.
17. colegiului Sf. Sava (1829-1848) //Analele Universităţii, Bucureşti, Istoria, an.XXI,1972, nr.2.
18. C.Bodea, Lupta pentru unitatea naţională românească,1834-1849, Editura Academiei Bucureşti 1967.
19. O.Boitoş, Raporturile românilor cu Ledru - Rollin şi radicalii francezi în epoca revoluţiei de la 1848,
Bucureşti 1940.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

I.Breazu, Michelet şi românii. Studii de literatură comparată . Cluj,1935.
N.Iorga, Un colaborator francez al Unirii Principatelor, Paul Batai llard, Bucureşti, 1923.
Radu Pantazi, Ideile filozofice şi politice ale lui Edgard Quinet // Revista de Filozofie, nr.5, 1975.
N.Iorga, Un scriitor francez despre români şi un scriitor român în Franţa: Elias Regnault şi Grigore
Ganescu, Bucureşti 1916.
Marin Bucur, I. Michelet şi revoluţionarii români în documente şi scrisori de epocă (1846-1874),
Cluj-Napoca, 1982, p.268.
Emil Durkheim, Evoluţia pedagogică în Franţa, Bucureşti 1972.
Radu Tomoioagă, Ion Eliade Rădulescu, Ideologia social-politică şi filozofică, Editura ştiinţifică,
Bucureşti 1971.
I.Ghica, Scrisori, Vol. I, Bucure;ti 1937, Istoria literaturii române. Vol. II, Editura Academiei,
Bucureşti 1968.
Stanciu Stoian, Ideile pedagogice ale generaţiei de la 1848, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti
1948.
A.Odobescu, Opere, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei, 1967.
Al.Zub, Mihai Kogălniceanu, 1817-1891, Bibliografie, Bucureşti, Editura enciclopedică română –
Edit., militară, 1971.
Gh. Platon, Lupta românilor pentru unitatea naţională, Ecouri din presa europeană (1855-1859), Iaşi,
Editura Junimea, 1974.
Cuza Vodă, În Memoriam, Iaşi, Editura Junimea 1973.
R.V.Bossy, Agenţia diplomatică a României în Paris şi legăturile politice franco-române sub Cuza
Vodă, Editura Cartea românească,1931.
C.Vlăduţ, Ion Cîmpineanu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1973.
G.Zane, N.Bălcescu, Opera, omul, epocă. Editura Eminescu, ed.II-a, Bucureşti 1977.
Anul 1848 în Principatele Române, Scrisori către Vasile Alecsandri, Editura Minerva, Bucureşti
1978.
D.Vitcu, Diplomaţii Unirii, Editura, Academiei,Bucureşti, 1979.
Bălăceanu – Stolnici, Napoleon III la Bucureşti // M.I., ianuarie 1999, nr.1, p.9-10.
Mircea Djuvara, Unirea dintre neam şi lege //M.I., ianuarie 1999, nr.1, p.4-8.
Lucian Boicu, Paris, 1856, Principatele Române în atenţia conferinţei de pace //M.I., ianuarie, 1989,
nr.1, p.36-39.
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SEMESTRUL VII
Denumirea programului de studii Istorie
Ciclul I
Denumirea cursului Etica pedagogică
Facultatea/catedra responsabilă de curs Pedagogie/ Pedagogia Învăț ămîntului Primar/ Ș tiinț e ale Educaț iei
Titular de curs Ț ărnă Ecaterina, dr., conf. univ.
Cadre didactice implicate
e-mail ec.tarna@gmail.com
Codul
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite
contact direct
Studiu individual
ECTS
G.07.O.045
2
IV
7
60
30/12
30/48
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Etica pedagogică studiază particularităț ile moralei pedagogilor, valorile ș i normele morale în mediul
educaț ional, calităț ile morale ale pedagogului contemporan, conduita lui, atitudinea faț ă de profesia sa, faț ă de
elevi, faț ă de părinț ii elevilor, faț ă de colegii lui ș i faț ă de sine ca pedagog. Această disciplină constituie o punte
între domeniile pedagogiei, eticii, filosofiei ș i psihologiei, între sfera privată ș i cea publică a experienț ei
profesionale. Cursul respectiv este necesar studenț ilor pentru dezvoltarea personală ș i profesională. Având în vedere
ansamblul pregătirii metodologice, cursul are ca scop fundamentarea abilităț ilor ș i deprinderilor practice pentru:
formarea atitudinii respectuoase faț ă de elev, deprinderea de conduită în corespundere cu normele etice, formarea
capacităț ilor empatice ș i a tactului pedagogic, deprinderea de a-ș i controla emoț iile, formarea ș i dezvoltarea
capacităț ii de a analiza comportamentul uman prin prisma normelor specifice deontologiei pedagogice, capacitatea de
a crea un climat favorabil activităț ii profesionale.
Competenț e dezvoltate în cadrul cursului
conș tientizarea conceptelor de bază specifice eticii pedagogice;
analiza ș i interpretarea comportamentului moral versus amoral, imoral;
formarea capacităț ilor empatice ș i a tactului pedagogic;
identificarea ș i estimarea codurilor etice implicate în activitatea cotidiană ș i profesională;
aplicarea codului etic în cadrul conflictelor interpersonale ș i organizaț ionale;
asumarea responsabilităț ii de a elabora ș i implementa programe speciale de conduită etică;
adaptarea paradigmelor etice teoretico-filosofice în activităț ile practice educative;
dezvoltarea spiritului de iniț iativă în activitatea de învăț are ș i de cercetare;
dezvoltarea abilităț ilor de a gestiona situaț iile de stres ș i frustrare, de exprimare într-un mod constructiv, de
distingere între dimensiunile personale ș i profesionale.
promovarea responsabilităț ilor incluse în procesul educaț ional ș i responsabilitatea de a menț ine normele etice
profesionale:
conș tientizarea necesităț ii de autocontrol, de valorificarea la maximum a proceselor ș i paternurilor de
autodezvoltare
Finalităț i de studii
La nivel de cunoaș tere:
Să definească conceptele de „etică‖, „morală‖, „ comportament‖, „deontologie‖.
Să identifice, prin prisma principiilor etice, factorii ce favorizează comportamentul etic.
Să profileze valenț ele formative ș i rolul categoriilor etice în procesul educativ.
Să stabilească raportul dintre dimensiunea morală a personalităț ii profesorului ș i dimensiunea morală a
personalităț ii elevului
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La nivel de aplicare
Să utilizeze cunoș tinț ele teoretice în domeniul aplicativ ș i să demonstreze abilităț ile de management al
informaț iei (capacitatea de a extrage, a analiza ș i a produce informaț ii).
Să determine dimensiunile comportament moral în raport cu cel amoral, imoral.
Să demonstreze creativitate în elaborarea proiectelor de soluț ionare a dilemelor etice.
Să utilizeze principiile eticii pedagogice în activitatea profesională.
La nivel de integrare
Să estimeze importanț a eticii pedagogice pentru favorizarea climatului pozitiv în ș coală
Să demonstreze competentă ș i ajutor practic în proiectarea principiilor etice profesionale
Să decidă asupra procesului de rezolvare a conflictelor, a normelor sociale ș i a relaț iilor interpersonale în
mediul educativ.
Să elaboreze aprecieri bazate pe cunoaș terea problematicii sociale ș i etice care apar în procesul educativ.
Precondiț ii
Studenț ii trebuie să posede cunoș tinț e generale despre etică ș i comportament, să dezvolte deprinderi de
empatie ș i tact pedagogic, să identifice ș i să interpreteze diverse metode de autoeducaț ie morală, să manifeste
atitudine pozitivă pentru prevenirea ș i rezolvarea conflictului prin aplicarea normelor etice, să aprecieze rolul „Eticii
pedagogice‖ în formarea ș i dezvoltarea competenț elor profesionale.
Unităț i de curs
Etica – etimologia, definiț ii ș i delimitări conceptuale. Perspectiva integrării valorilor etice în activitatea profesională.
Principiile ș i categoriile eticii pedagogice. Interdependenț a cultură emoț ională ș i deontologie pedagogică. Valorile
morale fundamentale ș i comportamentul etic profesional. Normele sociale, autoeducaț ia ș i responsabilitatea
profesională. Evaluarea ș i soluț ionarea dilemelor etice în educaț ie. Personalitatea ș i autoritatea profesională.
Dimensiuni etice ale comunicării în mediul educaț ional. Tactul pedagogic ca formă de funcț ionare a moralei.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăț are
Calitatea participării studenț ilor: discuț ii, dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea ș i susț inerea prezentărilor,
consultarea surselor bibliografice de bază, totalizând ș i cele două probe obligatorii (proiectul de dezvoltare personală,
portofoliu).
Strategii de evaluare
În scopul formării competenț elor de domeniu prezenț a la curs este obligatorie. Studenț ii sunt responsabili de
studierea conț inutului, realizarea sarcinilor ș i lucrărilor în cazul absenț elor motivate ș i nemotivate. Activităț ile
solicitate studenț ilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota finală. Portofoliul (proiectele, referatele,
testele etc.) predate după termenul fixat nu se iau în considerare. Rezultatele evaluării curente constituie - 60% din cota
notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Capcelea V. Etica. Chişinău: Arc, 2003.
2. Chiriac V. Etica ș i eficienț a profesională. Bucureș ti: All, 2005
3. Copoeru I., Szabo N. Etica ș i cultura profesională. Cluj-Napoca: Casa Cărț ii de Ș tiinț ă, 2008
4. Grigoraş I, Probleme de etică. Curs universitar. Editura Universităţii ―Al.I.Cuza ― Iaşi, 1999
5. Mândâcanu V., Etica pedagogică praxiologică. Editura: Pontos; Chişinău, 2010. 588 p.
6. Mândâcanu V., Profesorul-maestru. Editura: Pontos; Chişinău, 2009. 628p.
7. Miroiu M., Blebea G., Introducere în etica profesională. Bucureș ti: Ed. Trei, , 2001
8. Singer P. Tratat de etică. Iaș i: Polirom, 2006
Opț ională:
1. Sîrbu T. Etica ș i virtuț i morale. Iaș i: Ed. Societăț ii Academice, 2005
2. Şustag Z., Ignat C. Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor. Bucureș ti: Ed. Universitară 2008
3. Williams B., Moralitatea .O introducere în etică. Traducere de V.Mureşan, Editura Punct, Bucureşti, 2002
4. www.edu.md
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Istorie
Istoria culturii universale şi naţionale
lector Veronica Melinte
melinteveronika@gmail.com
Total
Cod
Credite
Specialitate
Semestrul
Contact direct
Lucru individual
ore
U.07.A.49/
3
Istorie
VII
90
45/18
45/72
Descrierea disciplinei
Cursul Istoria Culturii Universale şi Naţionale este parte componentă a planului de învăţământ la Facultatea
Istorie ș i Geografie. Cursul se încadrează în categoria disciplinelor de orientare socio-umanistice. Conform
recomandărilor Planului – cadru, cursul urmăreşte formarea unui orizont larg de cultură care i-ar permite viitorului
specialist să-şi asume responsabilităţile într-o societate liberă şi să se adapteze operativ şi eficient la modificările din
societate. Studenţii vor face cunoştinţă cu elementele esenţiale ale Istoriei culturii universale şi naţionale. Raportul
dintre cultură şi natură, cultură şi religie, cultură şi civilizaţie. Vor studia geneza şi evoluţia culturii universale şi
naţionale de la origini şi până în prezent. Cursul se bazează pe principiul istorismului al obiectivităţii în aprecierea
valorilor şi nonvalorilor culturale. Cursul dezvoltă la studenţi abilităţi de evaluare a patrimoniului culturii universale şi
naţionale, conştientizarea necesităţii conservării valorilor culturale.
Obiective
La nivel de cunoaştere şi înţelegere
- să cunoască abordările teoretice ale evoluţiei istoriei culturii universale şi naţionale,
- să identifice caracteristicile culturii universale şi naţionale în diverse perioade istorice;
- să definească conceptele şi noţiunile fundamentale istoriei culturii;
- să cunoască metode şi tehnici de lucru cu izvoarele istorice;
La nivel de aplicare
- să utilizeze conceptele şi noţiunile istoriei culturii în analiza evenimentelor culturale internaţionale;
- să clasifice metodele de interpretare a diferitor situaţii istorice, utilizând diverse izvoare istorice;
- să utilizeze strategii de comparare a diferitor evenimente şi procese din istoria culturii universale şi naţionale
- să aplice interpretarea critică a evenimentelor istorice.
La nivel de integrare
- să formuleze extinderea ipotetică a unor concepţii din istoria culturii universale şi naţionale asupra altor domenii
ale vieţii social politice;
- să proiecteze un plan de analiză a operelor din patrimoniul culturii universale şi naţionale;
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
 Să explice cauza pluralismului culturilor în baza resurselor obț inute ș i a celor colectate;
 Să elaboreze conceptograme, tabele sincronice, liste de noț iuni, portofoliu, în conformitate cu principiile istoriei
culturii.
 Să evalueze resurse informaț ionale din domeniul istoriei culturii (manuale, articole, portofolii ș .a.), inclusiv ș i a
celor publicate în limbi de circulaț iei internaț ională(engleză, franceză)
 Să realizeze mini-discurcuri cu aplicaț ii de analiză a operelor din cultura Universală şi naţională în activitatea
profesională.
Pre-recuzite (precondiţii)
Cunoştinţe de bază despre diferite date, evenimente, personalităț i, procese din diferite perioade istorice
obţinute la treapta preuniversitară
să ştie cum să realizeze analiza unui articol ș tiinț ific;
să realizeze analiza unor evenimente, personalităț i istorice;
să ştie cum să utilizeze informaț ia istorică din diverse surse informaț ionale
Facultatea:
Denumirea disciplinei:
Coordonator:
e-mail:
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Evaluarea curentă
(Modalitatea, formele concrete pentru disciplina dată)
Conversaț ia euristică, dezbaterea, proiectul individual, investigaț ia, studiu de caz, portofoliul, referatul,
autoevaluarea, testul de cunoș tinț e (scris/oral) .
Evaluarea curentă se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii de participare intelectuală studenţilor în cadrul
seminariilor. Două probe de evaluare obligatorii: Evaluare 1.: test de verificare a nivelului de cunoaştere; Evaluare 2:
proiect al activităţii didactice (nivel de aplicare - integrare a cunoştinţelor), portofoliul.
Evaluarea finală de examen
(Modalitatea, formele concrete de evaluare la examenul de curs, de licenţă, de masterat)
Rezultatele evaluării curente constituie 60 % din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. Nota de la
examen va constitui 40 % din cota notei finale.
Conţinutul cursului
(Enumerarea tuturor temelor la disciplina dată)
Definirea conceptului „cultură‖. Teoriile culturologice contemporane. Cultura Orientului Antic. Cultura Greciei
Antice. Cultura Romei Antice. Cultura geto-dacilor. Cultura medievală west-europeană. Cultura Epocii Renaşterii.
Cultura românească în epoca medievală. Cultura universală în epoca modernă Cultura românească în Basarabia
perioada dominaţiei ţariste 1812-1918. Cultura universală în epoca contemporană. Cultura românească contemporană
Resurse bibliografice
(Minimum 5, maximum 7 – izvoare de bază)
Obligatorie:
20. Arta secolului XX. Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1993.
21. BANCOMPANI, Salas, Lumea simbolurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004.
22. RADU, Florian, Metamorfoza culturii în secolul XX, Bucureşti, 1988.
23. TĂNASE Al., O istorie a culturii în capodopere, Bucureşti, 1984.
24. CONNOR, Steven, Cultura postmodernă, Bucureşti, Ed. Merdiane, 1999.
25. DRIMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, Vol.1-12, Bucureşti, Ed. SAECULUM I.O. Ed. VESTALA
26. PRUT, Constantin, Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
Opţională:
1. ORTEGA Y GASSET, Jose, Dezumanizarea artei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000.
2. WÖLFFLIN, Heinrich, Principii fundamentale ale istoriei artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968.
3. WUNENBURGER, Jean-Jaques, Filosofia imaginilor, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
NOICA Constantin, Modelul cultural european, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1993.
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Denumirea programului de
studii
Ciclul

Istorie
I, Licenţă
Curente şi orientări artistice în secolul XX
Curs opţional
Facultatea de Istorie şi Geografie,
Catedra Etnologie şi Geografie
Veronica Melinte, lector superior
veronikamelinte@mail.ru

Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă
de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului

S.07.A.049

Număr de
credite ECTS

Anul

3

IV

Semestrul

VII

Total
ore

60

Total ore
contact direct
30 ore
curs
practice
16
14

Studiu
individual
30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul opţional ―Curente şi orientări artistice în secolul XX‖ contribuie la formarea competenţelor de
cunoaştere, de aplicare şi de analiză critică a informaţiei din diferite surse referitoare la evoluţia culturii universale
contemporane. În cadrul acestui curs studenţii îşi vor dezvolta abilităţile de analiză şi interpretare a multiplelor
curente şi orientări care au dominat arta secolului XX. Cunoştinţele obţinute vor contribui la buna pregătire şi
predare a temelor de istorie a culturii în învăţământul preuniversitar .














Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe cognitive:
să recunoască teoriile culturologice din secolul XX;
să înţeleagă evenimentele istorice care au influenţat progresul culturii universale,
să recunoască principalele procese care au marcat evoluţia artei universale,
să identifice contribuţia personalităţilor culturale făuritoare de capodopere artistice.
Competenţe de învăţare:
să utilizeze cunoştinţele obţinute la în cadrul cursului în înţelegerea concepţiilor estetice, modelelor şi
limbajelor artistice din secolul XX,
să cerceteze critic sursele de studiere a fenomenelor culturii materiale şi spirituale.
Competenţe de aplicare:
să stabilească legităţile generale şi speciale în evoluţia curentelor şi tendinţelor în arta contemporană,
să aplice tehnici de lectură critică relevante în elaborarea proiectelor de grup ș i individuale;
să proiecteze un plan de acţiuni în studierea problemelor şi situaţiilor – problemă în cadrul temelor din cursul
opţional.
Competenț e de analiză:
să evalueze diverse puncte de vedere ș i opinii faț ă de problemele artei contemporane,
să formeze deprinderi de lectură şi gândire critică.
să realizeze aprecieri valorice ale patrimoniului artistic universal şi naţional.
Competenț e de comunicare:
să comunice în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile
informaț ionale ș i de comunicaț ii, în diverse contexte socio-culturale ș i profesionale, a informaţiilor
acumulate în studierea cursului ,
să evalueze o comunicare ştiinţifică în care se conţin noţiuni, idei, legi şi teorii despre evoluţia artei
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contemporane
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor fi capabili:
Finalităţi din domeniul cognitiv
 să definească conceptele de bază ale cursului,
 să prezinte conceptograme, tabele sincronice, liste de noț iuni artistice,
 să recunoască operele de artă şi autorii acestora,
 să ordoneze un algoritm de analiză a unei opere artistice.
 să valideze valoarea unei opere a artistice raportată la impactul social al acesteia.
Finalităţi din domeniul afectiv
 să conştientizeze necesitatea cunoaşterii culturii universale şi naţionale,
 să manifeste respect şi loialitate faţă de exponenţii altor culturi, promotori ai altor stiluri artistice,
 să-şi formeze opinii personale despre arta contemporană,
Finalităţi din domeniul psihomotor: abilităţi, deprinderi, iscusinţe
să recunoască creaţii artistice din patrimonial universal,
să proiecteze un eseu în baza unei opere artistice
Precondiţii
 studenţii trebuie să deţină cunoştinţe temeinice din istoria universală şi naţională,
 să ştie să utilizeze corect conţinuturile din diverse surse informaţionale.
Unităț i de curs

N
r

1
.
2
.
3
.
4

Repartizarea orelor la cursul opţional Curente şi orientări artistice în secolul XX
Total ore, 45 dintre care
Tema
Ore de contact – 28
Ore act. individuală - 27
frecvenţ
frecvenţ
ă
ă
zi-28
redusă 10
p
s
p
Obiectul de studiu şi problematica cursului opţional Curente şi
2
orientări artistice în secolul XX
Surse bibliografice în studierea Curentelor şi orientărilor
2
2
artistice în secolul XX
Contextul socio-politic şi cultural internaţional şi evoluţia
2
curentelor şi orientărilor artistice în secolul XX
Arhitectura în secolul XX. Evoluţie. Curente. Personalităţi.
4
2
2

s
-

2
-

.
5
6

Cubismul în arta secolului XX
Fovismul şi Expresionismul

2
2

2
2

2
2

.
7

Suprarealismul

2

2

-

8

Abstracţionismul. Pop-art şi Op-art în arta abstractă a anilor 60
ai secolului XX. Hiperrealismul şi arta conceptuală.

2

2

2

1

6

2

.
.
T
otal

1
8

4

0

Obiectul de studiu şi problematica cursului opţional Curente şi orientări artistice în secolul XX
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Surse bibliografice în studierea Curentelor şi orientărilor artistice în secolul XX.
Contextul socio-politic şi cultural internaţional şi evoluţia curentelor şi orientărilor artistice în
secolul XX
Arhitectura în secolul XX. Evoluţie. Curente. Personalităţi
Cubismul în arta secolului XX.
Fovismul şi Expresionismul.
Suprarealismul.
Abstracţionismul. Pop-art şi Op-art în arta anilor 60 ai secolului XX.
Hiperrealismul şi arta conceptuală.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategii de predare-învăţare:
Învăț are centrată pe student: prelegeri interactive, lucrări practice, proiecte; consultaţii.
Strategii de evaluare
Strategii de evaluare:
Evaluare realizată prin diverse metode: oral ș i în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii,
portofolii.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciț iilor, susț inerea lucrărilor individuale, participarea la
discuţii în timpul orelor, prezentări orale a unor teme.
Evaluarea la examen (scris) – 4 puncte din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
27. Arta secolului XX. Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1993.
28. BANCOMPANI, Salas, Lumea simbolurilor, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004.
29. Florian Radu, Metamorfoza culturii în secolul XX, Bucureşti, 1988.
30. Tănase Al., O istorie a culturii în capodopere, Bucureşti, 1984.
31. Werner Hormann. Fundamentele artei moderne, Bucureşti 1977.
32. PRUT, Constantin , Dicţionar de artă modernă şi contemporană, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti,
2002.
33. READ, Herbert , Semnificaţia artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969.
Opţională:
4. ORTEGA Y GASSET, Jose, Dezumanizarea artei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000.
5. WÖLFFLIN, Heinrich, Principii fundamentale ale istoriei artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968.
6. WUNENBURGER, Jean-Jaques, Filosofia imaginilor, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
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Denumirea programului de Studii

Istorie

Programul de licenţă
Ciclul
„Istoriografia, istoria gândirii ș i scrisului istoric‖
Denumirea cursului
Istorie ș i Geografie, Catedra Istoria Universală
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Lisnic Angela, doctor conferenț iar,
Titular de curs
Cadre didactice implicate
alisnic2009@gmail.com
e-mail
Codul cursului Număr de
Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
Studiu individual
U.07.O.051
4
IV
VII
120
60/24
60/96
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul „ Istoriografia, istoria gândirii ș i scrisului istoric” este necesar pentru formarea reprelor teoretice la
studenț i în domeniul ș tiinț ei istorice. Actualitatea cursului este condiț ionată de noile extinderea noilor arii ș i
metode de cercetare în ș tiinț a istorică contemporană. Importanț a cursului derivă din necesitatea formării
compenteț ie de gîndire critică. Cursul vine să acopere comptenț ele cognitive de cunoaș tere, de aplicare ș i de analiză
critică a informaț iei din diferite surse referitoare la ș tiinț a istoriografică contemporană. La acest curs studenţii vor
învăţa cum să identifice diverse concepte istorice din istoriografia contemporană, utilizând diferite surse informaț ionale.
Aplicaț iile elaborate vor avea tangenț ă cu conț inuturi din curriculumul ș colar ce se referă la problemele teoretice. Ca
bază a expunerii materialului stă principiul cronologic de redarea aevoluț ei gîndiri istorice din cele mai vechi timpuri ș i
pînă în prezent.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e de cunoaș tere ș i înț elegere a diverselor etape ș i protogoniș ti care au contribuit la evoluț ia
gîndirii ș i scrisului istoric din antichitate ș i pînă în prezent;
Competenț e de aplicare a cunoș tinț elor ș i înț elegerilor corelaț ie dintre contextul istoric, concepț iei
filosofice ș i ideiilor social politice care au condiț ionat schimbările în cunoaș terea trecutului;
Competenț e de analiză a metodelor ș i stilului de expunere a faptelor trecute în diferite epoci istorice;
Competenț e de comunicare a cunoș tinț elor ș i înț elegerilor diversităț ii formelor ș i conț inutului de redare
a trecutului;
Competenț e de dezvoltare profesională continuă în utilizarea cunoș tinț elor teoretice în cercetările istorice
proprii
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
 Să realizeze mini-discurcuri cu aplicaț ii de analiză istoriografică
 Să identifice protagonişti diferitor curente istoriografice din diferite epoci istorice;
 Să explice noț iunile cheie ale cursului;
 Să deducă diferenţe de tratare a istoriei din diferite epoci istorice;
 Să estimeze producţia istoriografică din diferite epoci şi curente istoriografice conform algoritmului propus prin
realizarea portofoliului la curs;
 Să elaboreze un comentariu privind aprecierea aportului adus de protogoniș ti pe parcursul evoluț iei istoriei;
 Să prezinte un portofoliu al disciplinii după algoritmul propus;
 Să explice conceptele de bază din istoriografia contemporană în baza resurselor obț inute ș i a celor colectate;
Precondiț ii
Cursanț ii trebuie să deț ină:
- Cunoştinţe de bază despre diferite date, evenimente, personalităț i, procese din diferite perioade istorice
- să ştie cum să realizeze analiza unui articol ș tiinț ific;
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-

să realizeze analiza unor evenimente, personalităț i istorice;
să ştie cum să utilizeze informaț ia istorică din diverse surse informaț ionale.
Unităț i de curs
Tema 1 .Introducere 2. Primele manifestări istoriografice în Orientul antic. 3. Scrisul istoric în Grecia antică 4. Evoluţia
scrisului istoric în Roma antică. 5. Constituirea istoriografiei patristice.6. Arialul românesc în izvoarele istorice antice.
7.Istoriografia medievală. 8. Istoriografia medievală occidentală. 9. Istoriografia medievală în Ţările Române.10.
Instituirea istoriografiei moderne. Istoriografia umanistă. 11. Istoriografia reformată şi contrareformată.12. Istoriografia renescent-umanistă română. 13. Istoriografia iluministă europeană. 14. Istoriografia preiluministă şi iluministă română.
15.Istoriografia romantică europeană şi americană.16. Istoriografia preromantică şi paşoptistă românească. 17.
Istoriografia pozitivistă 18. Istoriografia pozitivist-critică română. 19. Marxismul şi polemicile teoretice asupra
istoriei.20 Istoriografia basarabeană din sec. al XIX-lea. 21 Istoria de la sf. sec. al XIX-lea începutul secolului al XX-lea:
crizele şi revoluţiile în paradigmele de cunoaştere a istoriei. 22. Ştiinţa istorică în noile realităţi istorice din secolul al
XX-lea. 23. Şcoli, domenii de cercetare. În istoriografia interbelică şi şcolile istorice române. 24. Modernizarea bazei
teoretico-metodologice a istoriografiei occidentale în sec. al XX-lea. 25. Istoriografia sovietică: principii conceptuale,
realizări şi crize ştiininţifice. 26. Istoriografia română în perioada dictaturii comuniste. 27. Ştiinţa istorică contemporană.
28. Noile paradigme de cunoaştere a realităţii istorice de la finele secolui al XX-lea începutul sec.al XXI-lea.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
- Prelegere interactivă ș i clasică
- învăț area bazată pe problemă,
- proiect prin aplicarea metodelor de explicare,
- conversaţie euristică, activităț i în grup,
- dezbateri,
- studii de caz,
- consultarea surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
Evaluare realizată prin diverse metode: oral ș i în scris, prezentări, rapoarte, prezentarea rezultatelor de la lucrări
de laborator, participarea la discuţii, portofolii.
Evaluarea curentă se bazează pe rezultatele exerciț iilor, susț inerea lucrărilor individuale, participarea la
discuţii în timpul orelor, prezentări orale a unor teme.
Lucrarea finală de examen constă în test.
Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - lucrarea finală de examen,10% - portofoliul compus
din lucrări de laborator adnotate; 20% - activitatea la orele teoretice ș i seminare. 30% - participarea la cele două evaluări
curente.
Bibliografie
Obligatorie:
12.
Репина Л.П. Зверева В.В. История исторического знания. М.2004,
13.
.Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I
тысячелетия до н.э. М., 1993.
14.
Вайнштейн О.Л. Западно-европейская средневековая историография. М.-Л., 1964.
15.
. Историография истории нового времени стран Европы и Америки. М., 1990.
16.
. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки. М., 2000.
17.
Lisnic A. Etape curente şi concepţii în evoluţia istoriografiei universale. Partea I. Perioada antică.
Suport de curs. Chişinău 2004.
18.
Ariès, Philippe, Timpul istoriei, Bucureşti, 1997
19.
Boia, Lucian, Evoluţia istoriografiei române, Bucureşti, 1976.
20.
Cristian, Vasile, Istoriografie generală, Bucureşti, 1979.
21.
Delacroix, Christian, François Dosse, Patrick Garcia, Les courants historiques en France. 19e – 20e
siècles, Paris, 1999.
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22.
Veyne, Paul,Cum se scrie istoria, Bucureşti, 1999.
23.
Zub, Alexandru, De la istorie critică la criticism (Istoriografia română sub semnul modernităţii),
Bucureşti, 2000 [1985].
24.
Zub, Alexandru, Istorie şi istorici în România interbelică, Iaşi, 1989.
25.
Zub, Alexandru, Istorie şi finalitate, Bucureşti, 1991.
26.
Zub, Alexandru, Discurs istoric de tranziţie : în căutarea unei paradigme, Iaşi, 1998.
27.
Zub, Alexandru, Clio sub semnul interogaţiei. Idei, sugestii, figuri, Iaşi, 2006.
Opţională:
7. … Статьи по современной историографии и методологии истории в альманахах: Диалог со
временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 1–9. М., 1999–2001;
8. Одиссей. Человек в истории. Сб. ст. 1989–2001. М., 1989–2002
9. ХХ век: Методологические проблемы исторического познания / Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. Ч. 1-2.
М., 2001–2002
10. Carbonell, Charles-Olivier, L'historiographie, Paris, 1981.
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Istorie
I, Licenţă
Istoria contemporană a ţărilor Europei occidentale şi Americii,
Denumirea cursului
p. I, 1918 - 1945
Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Catedra Istorie
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Universală
Lector superior, Sergiu Cataraga
Titular de curs
Cadre didactice implicate
scataraga@yahoo.com
e-mail
Codul cursului
Număr de
Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
Studiu individual
F.07.O.052
4
IV
VII
90
45/18
45/72
Denumirea programului de studii
Ciclul

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul reflectă un domeniu de studii care cuprinde perioada anilor 1918 (1914) – 1945. Este parte componentă a
cursului de Istorie Contemporană Universală, împreună cu cursul de Istorie contemporană a Europei de Est şi Istorie
contemporană a Asiei şi aAfricii. Studenţii vor face cunoştinţă cu o serie de documente, monografii lucrări speciale şi alte
izvoare istoriografice, care vor ajuta în crearea uneor noi abordări a evenimentelor şi fenomenelor istorice. Se va încerca
exploatarea trecutului recent în vederea exploatării cu succes al său prin oferirea unei analize cât mai obiective a lumii
occidentale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască şi să înţeleagă obiectul de studiu, scopului şi obiectivelor de bază;
Să cunoască condiţiile în care s-a realizat trecerea de la perioada modernă la cea contemporană, şcolile istorice
contemporane, conceptele şi teoriile recente;
Să cunoască etapele de cercetare în procedura de investigaţie a perioadei
Să cunoascălegislaţia naţională şi internaţională, evoluţia ei.
Să clasifice,să compare, să analizeze documentele istorice şi să le dea apreciere;
Să-şi formeze atitudini profesioniste faţă de abordarea rolului şi locului ştiinţei istorice şi în particular al
respectivului curs în evoluţia umanităţii
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
- să utilizeze terminologia de specialitate pentru a consulta bibliografia din domeniu şi a iniţia un studiu cu
caracter ştiinţifico-istoric;
- să citească şi să analizeze critic texte de documente şi lucrări din domeniul şi să elaboreze texte cu
conţinut istoric;
- vor putea să comunice şi să dezbată principalele probleme ale perioadei de istorie, încadrându-le în
abordări interdisciplinare.
Precondiț ii
Studierea cursului de Istorie Modernă Universală
Unităț i de curs
Repartizarea orelor la cursul Istoria contemporană a ţărilor Europei occidentale şi Americii
TEMA
Total 60 ore, dintre care:
Nr.
Ore de contact – 30
Ore activitate individuală – 30
Frecvenţa zi
Frecveţa
redusă
p
s
p
s
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Introducere în cursul de ICTEA.
Conferinţele de pace de la Paris şi Waschington.
Organizarea postbelică a lumii.
Italia în anii 1918-1939.Fascismul italian.
Spania în anii 1918-1939. Războiul civil din
Spania.
Franţa în anii 1918-1939. FPF.
Marea Britanie în anii 1918-1939.
SUA în anii 1918-1939.
Germania în anii 1918-1939. Nazismul german.
Statele scandinave în perioada interbelică.
Relaţiile internaţionale în ajunul Războiului doi
mondial.
Războiul doi mondial.
Marile conferinţe de pace din perioada războiului
doi mondial.

2
2

2

1
1

2
2

2
2

1
1

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2

2
2

24

22

1

1
1
1
1
1
1

6

6

1. Introducere în cursul de ICŢEA
2. Conferinţele de pace de la Paris şi Waschington. Organizarea postbelică a lumii.
3. Italia în anii 1918-1939.Fascismul italian.
4. Spania în anii 1918-1939. Războiul civil din Spania.
5. Franţa în anii 1918-1939. FPF.
6. Marea Britanie în anii 1918-1939.
7. SUA în anii 1918-1939.
8. Germania în anii 1918-1939. Nazismul german
9. Statele scandinave în perioada interbelică.
10. Relaţiile internaţionale în ajunul Războiului doi mondial.
11. Războiul doi mondial.
12. Marile conferinţe de pace din perioada războiului doi mondial.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e u t ilizat e în ca dr u l cur su lu i su nt de natură inductiv-deductivă,
contribuind la formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, accent punîndu-se pe cunoaşterea şi
utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor constituite. Totodată, demersul strategic presupune învăţarea centrată pe
student, realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi dezvoltarea propriilor competenţe. În
acest sens, structurarea activităţilor didactice este realizată sub forma prelegerilor, care tind a fi cît mai interactive şi sub
forma seminariilor în care iniţiativa studentului este încurajată la maximum, stimulînd analiza critica şi exprimarea
punctelor de vedere alternative.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte. Acordarea punctelor se va efectua în baza grilei
de mai jos:
Evaluarea curentă – 6 puncte:
Răspunsurile la întrebările din cadrul seminarelor
Analiza critică a unor documente şi articole
Evaluările din cadrul semestrului de învăţământ
Participarea activă la seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată.
Evaluarea finală/examen – 4 puncte din nota finală
Bibliografie
Obligatorie:
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1. Năstase
Adrian,
―Documente
fundamentalealedreptuluiinternaţional‖,
Vol.
1-2,
Bucureşti
1997;
Локарнскаяконференция 1925 г. Документы, Москва 1959; Hobsbawm Eric „O istorie a secolului XX. Era
extremelor‖, Chişinău 1999;PetrencuAnatol ―Istoriauniversală‖, curs de prelegeriuniversitare, Chişinău 1992, 1996 ;
Carpenter Jean, Lebrun Francois „Istoria Franţei‖, Bucureşti 200; Ciachir Nicolae, „Istoria relaţiilor internaţionale de
la Pacea Westfalică (1648), pînă în contemporanitate (1947)‖, Bucureşti 1998; Farmer Alan, Marea Britanie „Politica
externă şi colonială 1919 – 1939‖, Bucureşti 1996; LaytonGeoff, Germania „Al treilea Reich 1933 – 1945‖, Bucureşti
1999; А. В. Александров A.B., НовейшаяисторияЗападнойЕвропы и Америки, Москва 1986; Язьков E.Ф.,
ИсториястранЕвропы и Америки в новейшеевремя. 1918 . 1945, ИздательствоМосковскогоУниверситета,
Москва, 2001
Opţională:
2. Dufour Jean – Luis, Crizele internaţionale de la Beijing (1900) la Kosovo (1999), Bucureşti 2002; Launay Jacques
de, Mari decizii ale celui de-al dolea război mondial, bucureşti, 1988; Taylor A. J. P. „Originile celui de – al doilea
razboi
mondial‖,
Bucureşti
1997;
Foran
John,
Teoretizarea
revoluţiilor,
Bucureşti
2004;
СоветскийСоюзнамеждународныхконференцияхпериодаВеликойОтечественнойВойны 1941 - 1945 гг, vol. 1-6,
Издательствополитическойлитературы, Москва, 1984; КноппГвидо, Холокост. Неизвестные страницы
истории, Харьков, 2007; РидлиДжаспер, Муссолини, АСТ, Москва, 1999; СемѐновКонстантин, Дивизиивойск
СС. Историяорганизации, структура, боевоеприменение, Яуза-Пресс, Москва, 2007; Черчилъ
ВинстонЧерчиль, Воспоминания, Вторая мировая воина, Москва 1992; Шарль де Голль, Военные мемуары,
Москва 1960; Ширер Уилъям, Взлет и падение третъего рейха, Москва 1991

138

Istorie ș i Geografie, Istorie ș i Engleză, Istorie
Denumirea programului de studii
I, Licenţă
Ciclul
Istoria Contemporană a Europei de Est (Partea I)
Denumirea cursului
Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie Universală
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Dr., conf. Diana Dumitru
Titular de curs
Cadre didactice implicate
didumitru@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr de Anul
Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite
contact direct
Studiu individual
ECTS
F.07.O.052
1.5
IV
VII
45
23
22
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Istoria contemporană a statelor Europei de Est propune spre analiză schimbarile politice ș i sociale care au avut
loc în acest spaț iu în prima jumătate a secolului XX. Blocul central al acestui curs revine istoriei URSS, care în
această perioadă îşi face apariţia pe harta politică ș i întreprinde o serie de transformări sociale radicale, precum
colectivizarea ș i industrializarea. Teme separate vor fi dedicate istoriei războiului al doilea mondial pe frontul
Europei de Est.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
•
De a cunoaș te principalele transformări politice, sociale ș i economice derulate în perioada anilor
1018-1945 în spaț iul est-european.
•
De a analiza şi identifica principalele teorii ș i abordări, curente, ș coli ce interpretează istoria statului
sovietic ș i a statelor est-europene.
•
De a cunoaș te particularităț ile ș i metodologia lucrului cu izvoarele istoriei contemporane, mai ales a
celor emise în societăț ile totalitare.
•
Să poată clasifica izvoarele de studiu şi să le dea apreciere
•
Să aplice teoriile ș tiinț ei istorice contemporane în scopul caracteristicii transformărilor din Europa de
Est în perioada studiată.
•
Să evalueze transformările politice din statul sovietic şi să aprecieze impactul lor asupra societăț ii, dar
ș i relaț iilor politice internaț ionale
•
Formarea unei atitudini profesioniste faţă de abordarea rolului şi locului istoricului in transformările
politice ș i sociale.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

De a-şi exprima ideie în formă orală ș i scrisă pe baza unei probleme concrete, ce ț ine de tematica
istoriei statelor Europei de Est în perioada interbelică ș i celui de-al doilea război mondial.

De a oferi o apreciere diverselor decizii politice şi economice luate de către unii lideri politici sovietici
ș i est-europeni din perioada interbelică.

De a identifica situaţii, personalităţi, evenimente, regime comparabile din spaț iul est-european.

De a demonstra o teorie istoriografică, sau un punct de vedere personal, referitor la un subiect discutabil
din istoria contemporană a statelor est-europene.
Precondiț ii
Studierea cursului de istorie modernă a Europei de Est
Unităț i de curs
Teme de bază:
Nr. Tema, Total ore, dintre care: P (prelegeri), S (seminare)
1. Situaț ia în Rusia în 1917. Revoluț iile din februarie ș i octombrie. 2P
2. Instaurarea şi consolidarea regimului bolș evic în Rusia (sf. 1917-1921). 2P
Războiul civil din Rusia. 2S
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3. URSS în anii primelor cincinale (1928–1937): industrializarea, colectivizarea. Revoluț ia culturală. 2P
4. Viaț a cotidiană în URSS în anii 1920ci-1930ci. 2S
5. Sistemul stalinist ș i epurările în masă 2P, 2S
6. Munca ș i viaț a în Gulag, 2S
7. Economia şi forţele militare ale URSS în anii 1938 – iunie 1941. 2P
8. Europa de Est în ajunul războiului sovieto-german. 2S
9. Al doilea război mondial: istorie ș i memorie. 2P, 2S
Total: 12 ore prelegeri, 12 ore seminare
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Acest curs se va baza pe pe abilităț ile şi cunoș tinț ele acumulate de studenț i pe parcursul perioadei
anterioare de studiu în domeniul istoriei ș i metodelor practice ale disciplinei istorice. Cursul se va structura în 24 de
ore de contact, dintre care 12 de ore (50 %) în formă de prelegeri şi 12 ore în formă de seminare. Prelegerile vor tinde
de a fi interactive, iar seminarele se vor axa pe discutarea detaliată a studiilor propuse spre lectură studenț ilor.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenț ilor va fi formată din 2 componente:
1)pregătirea pentru seminare - 60% (va include 30 % pentru mini-teste la fiecare seminar ș i 30% pentru participarea
activă la discuț iile din clasă).
2)evaluarea finală în formă de examen scris - 40% .
Bibliografie
Obligatorie:
• Anatol Petrencu, Polonezii în anii celui de-al doilea război mondial (Chisinău: Cartdidact, 2005).
• Anne Applebaum, Gulagul. O istorie (Bucureș ti: Humanitas, 2011).
• Diana Dumitru, ―Vecini în vremuri de restriș te: atitudini faț ă de evrei în Basarabia ș i Transnistria în 19411944‖, Al Doilea Război Mondial: memorie ș i istorie în Estul ș i Vestul Europei (Chiș inău: Cartier,
2013), p. 44-74.
• Henry Kissinger, Diplomaț ia (Editura: BIC ALL, 2003).
• Jutta Scherrer, ―Germania ș i Franț a: depăș irea trecutului‖, Al Doilea Război Mondial: memorie ș i istorie în
Estul ș i Vestul Europei (Chiș inău: Cartier, 2013), p. 303-330.
• Mark Sandle, ―Victoria uitată? Ziua Victoriei Europene ș i comemorarea ei în Marea Britanie începând cu
1945‖, Al Doilea Război Mondial: memorie ș i istorie în Estul ș i Vestul Europei (Chiș inău: Cartier,
2013), p. 226-251.
• Paul Johnson, O istorie a lumii moderne (1920-2000) (Bucureș ti: Humanitas, 2003).
• Peter Calvocoressi, Europa de la Bismarck la Gorbaciov (Iaș i: Polirom, 2003).
• Timothy Snyder, Tărâmul morț ii. Europa între Hitler ș i Stalin (Bucureș ti: Humanitas, 2012).
• Е. Карр (Edward Carr), История Советской России (Москва, 1990).
• Елена Осокина, За фасадом сталинского изобилия. Распределение и рынок в снабжнении населения в
годы индустриализации, 1927-1941 (М.: РОССПЭН, 2008).
• Линн Виола (Lynne Viola), Крестьянский ГУЛАГ: мир сталинских спецпоселений (М.: РОССПЭН,
2010).
• Новейшая история России (1914-2010), под ред. М. Ходякова (М.: Юрайт, 2010).
• Олег Хлевнюк, Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры (М.: РОССПЭН, 2010.
• Роберт Такер (Robert Tucker), Сталин. История и личность (М.: ―Весь мир‖, 2006).
• Шейла Фицпатрик (Sheila Fitzpatrick). Повседневный сталинизм. Социальная история Советской
России в 30-е годы: город. 2-е изд. (М.: РОССПЭН, 2008).
Opţională:
• Д. Боффа, История Советского Союза., в 2-х Т. (Москва, 1990).
• Н. Верт, Террор и беспорядок. Сталинизм как система (М.: РОССПЭН, 2010)
• Z. Brzezinski, Marele eşec. Naşterea şi moartea socialismului în secolul XX (Cluj-Napoca, 1993).
• P., Milza, S. Berstein , Istoria secolului XX, 3 volume (Bucureşti, 1998)
• Anatol Petrencu, Istorie universală contemporană, 1939-1993 (Chiș inău: Lumina, 1995)
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• Джефф Кингстон, ―Политические оценки прошлого в современной Японии‖, Историческая политика в
XXI веке, редакторы А. Миллер, М. Липман (M.: НЛО, 2012), p. 543-593.
• Сара Бэдкок (Sarah Badcock), ―Переписывая историю российской революции: 1917 год в провинции,‖
Отечественная история, 2007, № 4, р.103-111
• Шейла Фицпатрик. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы. Деревня,
2-е изд. (М.: РОССПЭН, 2008)
• Наталья Лебедева, Катынь: преступление против человечества (М.: ―Прогрэсс‖, 1994)
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Istorie
Denumirea programului de studii
I
Ciclul
Istoria Contemporană a ţărilor Asiei şi Africii
Denumirea cursului
Istorie şi Geografie, Catedra Istoria Românilor şi Universală
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Culea Stelian
Titular de curs
Cadre didactice implicate
stelianculea@yahoo.it
e-mail
Codul cursului Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
F.07.O.052

2

IV

VII

45

23

22

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina se studiază în anul IV, la specialităţile Facultăţii Istorie şi Geografie cu durata studiilor de 4 ani
şi prevede total 60 ore, inclusiv 30 ore de contact şi 30 ore de lucru individual.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu evenimentele principale care au derulat în ţările Asiei şi Africii în perioada
contemporană;
Analiza particularităţilor mişcării de eliberare naţională în fostele colonii şi semicolonii;
Relatarea în definiţii şi termeni ştiinţifici date, fapte, evenimente şi procese istorice.
Crearea deprinderilor de lucru şi analiză a izvoarelor istoriei contemporane;
Aplicarea cunoştinţelor teoretice în explicarea evenimentelor şi fenomenelor istorice;
Stabilirea raporturilor între evenimente, fapte şi procese istorice;
Argumentarea propriei poziţii faţă de anumite realităţi istorice.
Utilizarea în procesul didactic a tehnologiilor moderne;
Dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a analiza, examina şi aprecia unele evenimente istorice din
perspectiva noilor date istoriografice;
Să realizeze comunicări în dependenţă de scopul pus şi particularităţile auditoriului.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să cunoască evenimentele principale care au avut loc în ţările Asiei şi Africii: să analizeze particularităţile
mişcării de eliberare naţională în fostele colonii şi semicolonii; să identifice cauzele problemelor socialeconomice şi politice cu care se confruntă fostele colonii; să-şi formeze deprinderi de lucru şi analiză a
izvoarelor; să aplice cunoştinţele teoretice în explicarea evenimentelor şi fenomenelor istorice; să analizeze şi să
aprecieze evenimentele istorice; să manifeste toleranţă faţă de alte opinii asupra problemelor istoriei
contemporane.
Precondiții
Pentru însuşirea disciplinei Istoria contemporană a ţărilor Asiei şi Africii e necesar ca studenţii să posede
cunoştinţe despre istoria popoarelor ţărilor Asiei, Africii şi Europei din perioada medievală şi modernă.
Unități de curs
1. Afganistan, Iran şi Turcia în anii 1918-1945. 2. India în anii 1918-1945. 3. China în anii 1918-1945. 4.
Popoarele Africii şi ţărilor arabe din Asia în perioada dintre cele două războaie mondiale. 5. Japonia în anii
1918-1939. Popoarele Asiei si Africii în anii celui de-al doilea război mondial. 6. Victoria revoluţiilor democratpopulare în Vietnam şi China. 7. Lichidarea regimurilor coloniale şi formare noilor state independente în Asia de
Sud-Est şi de Sud. 8. Mişcarea de eliberare a popoarelor ţărilor arabe şi venirea la putere a noilor regimuri
politice. 9. Destrămarea sistemului colonial. 10. Războiul din Vietnam.
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Strategii, metode și tehnici de predare și învăţare
Prelegere interactivă şi clasică prin expunere, explicare cu aplicarea tehnologiilor informaţionale, dezbateri,
studii de caz, studiu individual şi consultarea surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
Evaluarea finală se efectuează prin examen scris care se constituie din: a) evaluarea la lecţiile practice- una-două
evaluări curente obligatorii pe parcursul semestrului, evaluarea activităţii de învăţare la lecţiile practice; b)
evaluarea la examen în scris. Evaluarea cunoştinţelor în baza sistemului de 10 puncte se efectuează în felul
următor: pentru activitatea curentă pe parcursul semestrului studentul poate acumula maximal 6 puncte din nota
finală; pentru evaluarea la examen studentul poate acumula maximal 4 puncte din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Aurel Filimon. Istoria Africii. Prelegeri (II). Iaşi, 1999.
2. Buşc Constantin, Zamfir Zorin. Japonia. Un secol de istorie. 1853-1945. Bucureşti, 1990.
3. Francois Massoulie. Conflictele din oriental mijlociu. Bucureşti, 2003.
4. Ion Xenofontov. Războiul soveto-afgan (1979-1989). Iaşi, 2011.
5. Kenneth G.Henshall. O istorie a Japoniei. De la epoca de piatră la superputere. Bucureşti, 2007.
6. Кulк Неrman, Rothermunt Dietmar.O istorie a Indiei. Вucureşti, 2006.
7. Liliana Rotaru. Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX. Documente şi materiale cu note
şi comentarii. Chişinău, 2013.
8. Michail Lynch. Republica populară chineză după 1949. Bucureşti, 2004.
9. Paul Jonson. O istorie a lumii moderne. 1920-2000. Bucureşti, 2003.
10. Peter Calvocoressi. Politica mondială după 1945. Ediţia VII. Bucureşti, 2000.
11. Sergio Romano, 50 de ani de istorie mondială, Bucureşti, 1999.
12. Stewart Ross. Orientul mijlociu în flăcări. Bucureşti, 2011.
13. История стран Азии и Африки в новейшее время. Учебник для студентов университетов. 4.1.
1917- 1945. М. 1976.
14. История стран Азии и Африки в новейшее время. Учебник для студентов университетов. Ч.П.
1945- 1977. М. 1979.
15. Новейшая история арабских стран Азии. М. 1989.
16. Новейшая история арабских стран Африки. 1917- 1987. М.1990.
17. Иванов М.С. Иран в 60-70-х годах XX века. М. 1977.
18. История Вьетнама в новейшее время (1917-1965). М. 1970.
19. История Японии (1945-1975). М. 1978.
20. Проблема Намибии. Сборник статей, документов, материалов. М. 1991.
Opţională:
1. Беляев И.П., Примаков Е.М. Египет: время президента Насера. М. 1974.
2. Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. М. 1975.
3. Ближневосточный кризис. М. 1971.
4. Воронцов К. Китайский Бонапарт или жизненные вехи. Ч. Кайши. М. 1990.
5. Громыко А. Конфликт на Юге Африки. Международный аспект. М. 1979.
6. Данилов В.И. Турция 80-х: от военного режима до «органиченной демократии». М. 1991.
7. Киселев В.И. Палестинская проблема и Ближневосточный кризис. М. 1981.
8. Klein Claude. Israel. Statul evreilor.Bucureşti, 2003.
9. Massoulie Francois. Conflictele din Orientul Mijlociu. Bucureşti, 2003.
10. Мир Гулам Мухаммад Губар. Афганистан на пути истории. М. 1987.
11. Pierre Milza, Serge Berştein. Istoria secolului XX. Vol.I. 1900-1945; Vol.II. 1945-1973; Vol. III. După
1973. Bucureşti,1998.
12. Уткин Ф.И. США - Япония. Вчера, сегодня, завтра. М. 1990.
13. Юрьев Ф.Ю. Индонезия после событий 1965г. М. 1973.
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Denumirea programului de
Istorie
studii
Ciclul Licenţă
Denumirea cursului Istoria Contemporană a Românilor, Partea I
Facultatea/catedra responsabilă
Istorie şi Geografie, Catedra Istoria Românilor şi Universală
de curs
Titular de curs Burlacu Valentin, dr. conf. univ.
Cadre didactice implicate Burlacu Valentin, dr. conf. univ.
e-mail burlacu.valentin59@yahoo.com
Codul
Număr de
Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite
contact direct
Studiu
ECTS
individual
F.07.0.53
4
IV
VII
120
60/24
60/96
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Istoria contemporană a românilor este o disciplină ș tiinț ifico-didactică care studiază istoria neamului românesc
din teritoriile lui istorico-politice începând cu desăvârș irea unităț ii naț ionale din 1918 ș i se încheie cu faptele ș i
evenimentele, cu procesele ce se derulează în anii din urmă sub ochii noș tri. Marea Unire a avut o importanț ă
hotărâtoare pentru întreaga evoluț ie ulterioară a poporului român, fiind ș i noi astăzi într-o anumită măsură
beneficiarii ei. Prin studiul Istoriei contemporane a românilor viitorii profesori urmează să determine că întregirea
neamului românesc a însemnat nu numai lărgirea considerabilă a teritoriului naț ional, dar ș i un nou sistem social
ș i un nou sistem politic, însoț ită de elaborarea unor reforme democratice ș i adoptarea Constituț iei din anul
1923, care au marcat întreaga evoluț ie a societăț ii româneș ti în perioada interbelică. De asemenea, urmează să se
conș tientizeze, că în pofida unor carenț e de ordin politic, economic, societatea românească a mers pe un drum
ascendent, integral+brutal de declanș area celui de al Doilea Război Mondial ș i tragedia anului 1940, evenimentele
care pot marca începutul celei de-a doua etape în epoca contemporană. Studenț ii trebuie să cunoască faptul, că
stabilirea unor etape ș i faze din cadrul istoriei contemporane a românilor poate avea la bază ș i alte criterii. În acest
context, trebuie să se cunoască că războiul împotriva Uniunii Sovietice pentru eliberarea teritoriilor ocupate în
1940, iar mai apoi ocuparea României ș i Basarabiei de armatele sovietice ș i ascensiunea rapidă la putere a
partidului comunist, care a condus la instaurarea regimului totalitar de stânga au îndepărtat poporul român de
Europa ș i au îndreptat-o spre Est. Ș tiinț a istorică a fost subordonată de către politică, fapt care a cauzat rescrierea
frecventă a istoriei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e cognitive:
•
De cunoaș tere a surselor ș i izvoarelor fundamentale teoretice ale procesului istoric ș i interpretarea lor.
•
De cunoaș tere a definiț iilor ș i termenilor ș tiinț ifici, faptelor, evenimentelor, proceselor, fenomenelor
istorice.
•
De cunoaș tere a principalelor concepte privind tratarea istoriei contemporane a românilor.
•
De cunoaș tere a conț inutului curriculumului ș colar.
•
De determinare a specificului istoriei contemporane a românilor în contextul istoriei universale.
Competenț e de învăț are:
•
De înț elegere a relaț iilor cauzalitate-efect în istoria contemporană a românilor.
•
De determinare a periodizării istoriei contemporane a românilor.
•
De formare a unor viziuni critice asupra studierii proceselor istorice.
•
De abordare obiectivă a problemelor legate de curs.
Competenț e de aplicare:
•
De determinare a legăturilor interdisciplinare .
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•
De interpretare a conț inuturilor istorice.
•
De formulare a obiectivelor unei cercetări ș tiinț ifice.
•
De aplicare a cunoș tinț elor istorice în diferite activităț i educaț ionale.
•
De comparare a evenimentelor din istoria naț ională cu cele din istoria universală.
•
De utilizare adecvată a noț iunilor istorice.
Competenț e de analiză:
•
De analiză a diferitor categorii de cunoș tinț e la istoria contemporană a românilor în contextul
desfăș urării ș i localizării lor în timp ș i spaț iu.
•
De sintetizare a informaț iilor obț inute din diverse surse istorice ș i istoriografice.
Competenț e de comunicare:
•
De înț elegere ș i utilizare adecvată a limbajului de specialitate.
• De manifestare a atitudinii tolerante faț ă de activitatea individuală ș i de grup, faț ă de opinii diferite.
Finalităţi de studii
Să aprecieze ș i să compare informaț iile provenite din diferite surse istorice ș i bibliografice.
•
Să rezolve diferite tipuri de teste, să răspundă la chestionare privind istoria contemporană a românilor.
•
Să demonstreze elemente de creativitate în investigarea ș tiinț ifică a problemelor legate de curs.
•
Să emită ipoteze, să formuleze ipoteze de alternativă, alegând soluț ii corespunzătoare problematicii.
•
Să formuleze obiectivele unei cercetări ș tiinț ifice într-o problemă abordată din cursul dat.
•
Să prezinte investigaț ii proprii în baza obiectivelor de cercetare ș tiinț ifică a problemelor abordate.
•
Să aplice cunoș tinț ele din diverse activităț i educaț ionale.
•
Să demonstreze independenț ă de gândire ș i acț iune pentru cunoaș terea ș i cercetarea ș tiinț ifică.
Să aprecieze contribuț ia personalităț ilor istorice în procesul schimbărilor sociale ș i de mentalitate
Precondiț ii
Studentul trebuie să deț ină:
•
Cunoș tinț e despre metodologia cercetării ș tiinț ifice din perspectiva formării competenț elor.
•
Informaț ii despre curricula de bază ș i conț inuturile educaț ionale.
• Cunoș tinț e teoretice pentru aplicarea ș i interpretarea evenimentelor istorice.
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1. Itroducere.
Tema 2. România Mare. Teritoriul. Populaţia. Resursele naturale. Organizarea administrativă.
Tema 3. Dezvoltarea social-economică a României. Basarabia parte componentă a României.
Tema 4. Viaţa politică a României. Integrarea Basarabiei în sistemul politic al ţării.
Теmа 5. Politica externă a României. Relaţiile sovieto-române şi problema Basarabiei.
Tema 6. Raioanele din stânga Nistrului şi RASS Moldovenească în anii 1918-1924.
Tema 7. Cultura României întregite. Renaşterea culturii naţionale româneşti în Basarabia.
Tema 8. Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele Iui pentru România. Reanexarea Basarabiei la URSS.
Formarea RSS Moldoveneşti.
Tema 9. România, Basarabia şi Transnistria în anii celui de al Doilea Război Mondial.
Tema 10. Instaurarea regimului totalitar comunist în România (1944-1947)
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
În predarea-învăţarea Istoriei contemporane a românilor activitatea se va axa pe prelegerea interactivă, seminarii
tematice, exerciț iul, discuț ia ghidată, studiu de caz, extindere, pregătirea referatelor, conspectarea lucrărilor,
lucrul individual.
Strategii de evaluare
În contextul evaluării curriculare a randamentului obț inut de studenț i se aplică toate tipurile de evaluări: iniț ială,
formativă, finală/ sumativă prin diverse forme–seminarii, lectura obligatorie a unor monografii ș i culegeri de
documente, susț inerea referatelor ș i testelor, lucrări de control. Se încheie evaluarea cu susț inerea examenului.
Evaluarea curentă a activităț ii de învăț are ș i competenț elor/abilităț ilor studenț ilor formate în cadrul
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disciplinei se efectuează în formă de teste, lucrări de control, lucrări practice cu harta de contur ș i axa cronologică,
studiul de caz, eseuri, referate, răspunsuri individuale la seminarii, dezbateri, portofoliu, alcătuirea bibliografiilor
etc. (60% din nota finală)
Evaluarea finală. Răspunsul propriu zis al studenț ilor la examen în scris este apreciat cu note tradiț ionale(de la 1
la 10). Nota atribuită constituie 40% din nota finală. Decizia evaluării finale va fi exprimată printr-o notă, conform
sistemului de apreciere de 10 puncte, care permit promovarea studentului în etapa următoare a procesului didactic.
Evaluarea finală, realizată în cadrul disciplinei de studiu, permite acumularea creditelor transferabile, indiciu ce
confirmă aportul disciplinei în contextul formării competenț elor profesionale. Criteriile de evaluare în cadrul
disciplinei se elaborează în baza obiectivelor curriculare.
10% - participarea la lecţiile teoretice
Nota 5 – 70%
20% - participarea activă la seminarii
Nota 6 – 71-75%
10% - lucrul în echipă (sarcini, teme pentru acasă)
Nota 7 – 76-80%
10% - scrierea eseurilor (2)
Nota 8 – 81-85%
10% - analiza şi prezentarea unei monografii
Nota 9 – 86-90%
40% - răspunsul de la examen (scris/oral)
Nota 10 – 91-100%
Bibliografie
Obligatorie:
1. … Buzatu Gh., Scurtu I., Istoria românilor în secolul al XX. Ed. Paideia, Buc., 1999;
2. Ioniț ă Gh., Istoria Românilor de la Marea Unire în 1918 până în prezent, Buc., 1999;
3. Istoria României, Editura Enciclopedică, Buc., 1998;
4. Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, Buc., 1998;
5. Moraru A., Istoria Românilor, Basarabia ș i Transnistria 1812-1993, Chș n., 1995;
6. Popa I, Popa L., România, Basarabia ș i Transnistria. Buc., Editura Fundaț ia Europeană Titulescu,
7. 7.Fără termen de prescripț ie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa. Coord. S.
Mustaț ă, I. Caș u, Chș n, Ed. Cartier istoric, 2011;
Opţională:
1. Hitchins Keith, România 1866-1947, Editura Humanitas, Buc., 1998;
2. W. P. V. Meurs, Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă, Chș n;., Ed. Arc, 1996;
3. Bruhis M., Rusia, România,ș i Basarabia. Chș n.,Ed. Universitas, 1992;
4. Cojocaru Gh. E., Cominternul ș i originile ,,moldovenismului‖. Chș n., Ed. Civitas, 2009;
5. Negru E., Negru Gh., ,,Cursul deosebit’’ al României ș i supărarea Moscovei, Disputa sovieto-română ș i
campaniile propagandiste antiromâneș ti din RSSM (1965-1989). Studii ș i documente. Vol. I 1965-1975.
Chș n., 2013;
6. Cojocaru Gh. E., Confruntarea sovieto-română pe pontul ideologic din RSS Moldovenească (1968-1979).
Studii ș i documente. Iaș i, Ed. Tipo Moldova, 2011;
7. Agrigoroaiei I., Basarabia de la unire la integrare, Chș n., Ed., Cartdidact, 2007;
8. Palade Gh., Integrarea Basarabiei în viaț a spirituală românească(1918-1940) Studii, Chș n., Ed.
Cartdidact, 2010; Ț urcanu I., Bessarabiana, Teritoriul dintre Prut ș i Nistru în câteva ipostaze istorice ș i
reflecț ii istoriografice. Chș n., Ed. Cartdidact, 2012.;
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Istorie
Denumirea programului de studii
I, Licenţă
Ciclul
Denumirea cursului Războiul al II-a mondial. Probleme controverse. Curs opț ional
Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Catedra Istorie Universală
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Lector superior, Sergiu Cataraga
Titular de curs
Cadre didactice implicate
scataraga@yahoo.com
e-mail
Codul cursului

S.07.A.54

Număr de
credite ECTS

Anul

2,5

IV

Semestrul

VII

Total ore

75

Total ore
contact direct
38

Studiu
individual
37

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul reflectă un domeniu de studii care cuprinde perioada anilor 1939 –1945. Este parte componentă a cursului de
Istorie Contemporană Universală, împreună cu cursul de Istorie contemporană a Europei de Est şi Istorie
contemporană a Asiei şi Africii. Studenţii vor face cunoştinţă cu o serie de documente, monografii lucrări speciale şi
alte izvoare istoriografice, care vor ajuta în crearea unei noi abordări a evenimentelor şi fenomenelor istorice din
cadrul Războiului doi mondial. Se va încerca exploatarea trecutului recent în vederea exploatării cu succes al său prin
oferirea unei analize cât mai obiective a lumii occidentale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască şi să înţeleagă obiectul de studiu, scopului şi obiectivelor de bază;
Să cunoască condiţiile în care s-a început Războiul doi mondial, cauzele şi motivele lui.
Să cunoască etapele de cercetare în procedura de investigaţie a perioadei
Să cunoască legislaţia naţională şi internaţională, evoluţia ei.
Să clasifice,să compare, să analizeze documentele istorice şi să le dea apreciere;
Să-şi formeze atitudini profesioniste faţă de abordarea rolului şi locului ştiinţei istorice şi în particular al
respectivului curs în evoluţia umanităţii şi a sistemului de relaţii internaţionale şi securitate globală.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
- să utilizeze terminologia de specialitate pentru a consulta bibliografia din domeniu şi a iniţia un studiu
cu caracter ştiinţifico-istoric;
- să citească şi să analizeze critic texte de documente şi lucrări din domeniul şi să elaboreze texte cu
conţinut istoric;
- vor putea să comunice şi să dezbată principalele probleme ale perioadei de istorie, încadrându-le în
abordări interdisciplinare.
Precondiț ii
Studii de bacalaureat
Unităț i de curs
Repartizarea orelor la cursul Istoria contemporană a ţărilor Europei occidentale şi Americii
TEMA
Total 60 ore, dintre care:
Nr.
Ore de contact – 30
Ore activitate individuală – 30
Frecvenţa zi
Frecveţa redusă
p
s
p
s
Sistemul de securitate mondial în perioada
1
2
2
1
interbelică. Tratativele din primăvara – vara a. 1939.
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2
3
4
5
6
7
Total

Pactul Molotov-Ribbentrop. Începutul Războiului
doi mondial.
Operaţiunile militare din anii 1939-1941. Războiul
straniu.
Operaţiunile militare din anii 1941-1943.
Conferinţele de pace de la Moscova, Teheran, Yalta
şi Potsdam.

2

2

2

2

1

1

2
2

2
2

1
1

1
1

Operaţiunile militare din anii 1943-1945.
Rezultatele Războiului doi mondial. Crearea noii
ordini de securitate globală.

2
2

2
2

1
1

1
1

14

14

6

6

1

1. Sistemul de securitate mondial în perioada interbelică. Tratativele din primăvara – vara a. 1939.
2. Pactul Molotov-Ribbentrop. Începutul Războiului doi mondial.
3. Operaţiunile militare din anii 1939-1941. Războiul straniu.
4. Operaţiunile militare din anii 1941-1943.
5. Conferinţele de pace de la Moscova, Teheran, Yalta şi Potsdam.
6. Operaţiunile militare din anii 1943-1945.
7. Rezultatele Războiului doi mondial. Crearea noii ordini de securitate globală.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e ut ilizat e în cadr u l cur su lu i su nt de natură inductiv-deductivă,
contribuind la formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, accent punându-se pe
cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor constituite. Totodată, demersul strategic presupune
învăţarea centrată pe student, realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi dezvoltarea
propriilor competenţe. În acest sens, structurarea activităţilor didactice este realizată sub forma prelegerilor, care tind a
fi cât mai interactive şi sub forma seminariilor în care iniţiativa studentului este încurajată la maximum, stimulând
analiza critica şi exprimarea punctelor de vedere alternative.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte. Acordarea punctelor se va efectua în baza
grilei de mai jos:
Evaluarea curentă – 6 puncte:
Răspunsurile la întrebările din cadrul seminarelor
Analiza critică a unor documente şi articole
Evaluările din cadrul semestrului de învăţământ
Participarea activă la seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată.
Evaluarea finală/examen – 4 puncte din nota finală
Bibliografie
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны. V.1-3 Москва 19461947.
Документы и материалы кануна второй мировой войны. V.1-2 Москва 1948.
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной Войны
1941-1945. V.1-6 Москва 1984
Bold E., Ascensiunea nazismului 1919-1939. Iaşi 1995.
Bruhis M., Rusia, România şi Basarabia. Chişinău 1992.
Buzatu Gh., Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, vol. 1-2., Bucureşti 1995
Buzatu Ch., România cu şi fără Antonescu. Iaşi 1991.
Cafencu Gr., Ultimele zile ale Europei. Bucureşti 1992.
Calvocoressi P., Rupeţi rîndurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice.
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Bucureşti 2000.
Constantin I., Romănia, marile puteri şi problema Basarabiei. Bucureşti 1995.
Fest Ioachim., Stăpînii celui de-al Treilea Reich. Bucureşti 1969.
Hart Liddel., Istoria celui de-al doilea război mondial., vol. 1-2. Bucureşti 2000
Hopsbaum E. O istorie a secolului XX. Era extremelor. Chişinău 1999.
Launay J., Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial. Bucureşti 1988.
Loghin I. Mari conferinţe internaţionale. 1939-1945. Bucureşti 1989.
Milza P., Berstein S., O istorie a seolului XX. Chişinău 2001.
Fish H., Pearl Harrbor, Ialta şi tragedia Europei. Bucureşti 1993.
Petrencu A., Istoria universală. Epoca contemporană. Chişinău 1998.
Stokesbery J., Scurtă istorie a celui de-al Doilea Război Mondial. Bucureşti 1974.
Şişcanu I., Raptul Basarabiei. Chişinău 1993.
Verenca O., Administraţia civilă română în Transnistria 1941 – 1944. Bucureşti 2000.
Анисимов И.В., Кузьмин Г.В., Великая Отечественная война Советского Союза. Москва
1952.
Белков Ф. За кулисами второй мировой войны. Москва 1985.
Боффа Дж., История Советского Союза. 2т. Москва 1990.
Воробьев Ф.Д., Кравцов В.М., Победы Советских Вооруженных Сил в Великой
Отечественной Войне. 1941-1945. Москва 1952.
Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэтка и др. Москва
1990.
Де Голль Ш., Военные мемуары. Москва 1957.
Европа между миром и войной 1918-1939. Москва 1992.
Трояновская Е., От Мюнхена до Токийского залива: Взгляд с запада на трагические
страницы истории второй мировой войны. Москва 1992.
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Istorie
I, Licenţă
România în anii Războiului doi mondial Curs opț ional
Facultatea Istorie şi geografie
Catedra Istoria Universală
Lector superior, Sergiu Cataraga

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs

Codul cursului

S.07.A.055

Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Număr de
Anul
Semestrul
credite ECTS

2,5

IV

VII

scataraga@yahoo.com
Total ore
Total ore
contact direct
Studiu
individua
l
75
38
37

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul reflectă un domeniu de studii care cuprinde perioada anilor 1939-1945 şi este o parte componentă a
studierii istoriei Războiului doi mondial, precum şi a studierii istoriei naţionale. Studenţii vor face cunoştinţă cu o
serie de documente, monografii lucrări speciale şi alte izvoare istoriografice, care vor ajuta în crearea unor noi abordări
a evenimentelor şi fenomenelor istorice. Se va încerca o expunere şi analiză a trecutului în vederea exploatării cu
succes, pentru însuşirea aspectelor sale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască şi să înţeleagă obiectul de studiu, scopului şi obiectivelor de bază;
Să cunoască condiţiile în care începe Războiul doi mondial şi în care intră şi România. Să cunoască etapele de
cercetare în procedura de investigaţie a perioadei
Să cunoască legislaţia naţională şi internaţională, evoluţia ei.
Să clasifice,să compare, să analizeze documentele istorice şi să le dea apreciere;
Să-şi formeze atitudini profesioniste faţă de abordarea rolului şi locului ştiinţei istorice şi în particular al
respectivului curs în evoluţia umanităţii
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor putea:
- să utilizeze terminologia de specialitate pentru a consulta bibliografia din domeniu şi a iniţia un studiu
cu caracter ştiinţifico-istoric;
- să citească şi să analizeze critic documente, lucrări din domeniu şi să elaboreze texte cu conţinut
istoric;
- vor putea să comunice şi să dezbată principalele probleme enunţate în curs, încadrându-le în abordări
Precondiţii
1.Studii de bacalaureat
2. Însuşirea temei Războiul doi mondial din cadrul cursului de Istorie contemporană a ţărilor Europei
Occidentale şi Americii.
Repartizarea orelor de curs
Nr. Unităţi de conţinut
Total
Ore de contact direct
Ore de lucrul
d/o
ore
Curs
Seminar
Laborator individual
zi
f/r
zi
f/r
zi
f/r
zi
f/r
1.
2
1
1
România în ajunul Războiului
doi mondial.
2.
2
1
România în cadrul relaţiilor
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3.
4.

5.

internaţionale din ajunul
Războiului doi mondial.
România în vara anului 1940
România în cadrul I-i perioade
a guvernării antonesciene.
România în anii 1941 – 1943.

2
2

1

1
1

2

1

1

1

2
1
1
România în anii 1943 – 1944.
2
1
1
1
România
în
cadrul
războiului
împotriva
Germaniei fasciste.
TOTAL
20
14
6
6
2
Conţinutul unităţilor de curs
Tema 1. România în ajunul Războiului doi mondial.
Tema 2. România în cadrul relaţiilor internaţionale din ajunul Războiului doi mondial.
Tema 3. România în vara anului 1940
Tema 4. România în cadrul I-i perioade a guvernării antonesciene.
Tema 5. România în anii 1941 – 1943.
Tema 6. România în anii 1943 – 1944.
Tema 7. România în cadrul războiului împotriva Germaniei fasciste.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte. Acordarea punctelor se va efectua în baza
grilei de mai jos:
Evaluarea curentă – 6 puncte:
Răspunsurile la întrebările din cadrul seminarelor
Analiza critică a unor documente şi articole
Evaluările din cadrul semestrului de învăţământ
Participarea activă la seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată.
Evaluarea finală/examen – 4 puncte din nota finală
Bibliografie
Obligatorie:
Документы и материалы кануна второй мировой войны. V.1-2 Москва 1948.
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной Войны
1941-1945. V.1-6 Москва 1984
Comisia internaţională pentru Studierea holocaustului în România, Raport final, Bucureşti 2005.
Emigrarea populaţiei evreieşti din România în anii 1940-1944. Culegere de documente din arhiva
Ministerului Afacerilor Externe al României., Bucureşti 1993.
Ioanid Radu, Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ, Moscova, 1944-1946. Documente din arhiva
FSB, Bucureşti 2006.
Trancotă Cristian, Spânu Alin, Pintilie Florin, Documente S.S.I. despre poziţia şi activităţile
grupurilor politice din România. 6 septembrie 1940 – 23 august 1944, vol. II, Bucureşti 2006
Bruhis M., Rusia, România şi Basarabia. Chişinău 1992.
Buzatu Gh., Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, vol. 1-2., Bucureşti 1995
Duţu A., Între Wehrmacht şi Armata Roşie, Bucureşti 2000.
Duţu A., Dobre F., Drama Generalilor români (1944-1964),Bucureşti 1977.
Goma P., Săptămâna roşie 28 iunie – 3 iulie 1940 sau Basarabia şi evreii, Bucureşti 2007.
Launay J., Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial. Bucureşti 1988.
Loghin I. Mari conferinţe internaţionale. 1939-1945. Bucureşti 1989.
6.
7.
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Petrencu A., România şi Basarabia în anii celui de-al Doilea Război mondial, Chişinău 1999
Stokesbery J., Scurtă istorie a celui de-al Doilea Război Mondial. Bucureşti 1974.
Schonherr K., Luptele Wehrmachtului în România. 1944, Bucureşti 2004.
Quinlan P., Ciocnire deasupra României. Politica Anglo - Americană faţă de România, 1938 –
1947, Iaşi 1995.
Verenca O., Administraţia civilă română în Transnistria 1941 – 1944. Bucureşti 2000.
Боффа Дж., История Советского Союза. 2т. Москва 1990.
Громыко А., Пономарева В., История внешней политики СССР. 2т. Москва 1986.
Opţională:
Buzatu Ch., România cu şi fără Antonescu. Iaşi 1991.
Otu P., Pace şi război în spaţiul românesc. Secolul al XX-lea, Bucureşti 2010
Pusch R., Stelzer G., Diplomaţi germani la Bucureşti, 1937 – 1944, Bucureşti 2001.
Şişcanu I., Raptul Basarabiei. Chişinău 1993.
Strejnicu Flor, Mişcarea legionară şi evreii, Sibiu 1996
Белков Ф. За кулисами второй мировой войны. Москва 1985.
Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэтка и др., Москва
1990.
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SEMESTRUL VIII
Istorie
I, Licenţă
Istoria contemporană a ţărilor Europei occidentale şi Americii, p.II,
Denumirea cursului
1945-2016
Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Catedra Istorie Universală
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Lector superior, Sergiu Cataraga
Titular de curs
Cadre didactice implicate
scataraga@yahoo.com
e-mail
Denumirea programului de studii
Ciclul

Codul cursului

S.08.O.056

Număr de
credite ECTS

Anul

1

IV

Semestrul

VII

Total ore

30

Total ore
contact direct
15

Studiu
individual
15

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul reflectă un domeniu de studii care cuprinde perioada anilor 1945 – 2016. Este parte componentă a cursului
de Istorie Contemporană Universală, împreună cu cursul de Istorie contemporană a Europei de Est şi Istorie
contemporană a Asiei şi a Africii. Studenţii vor face cunoştinţă cu o serie de documente, monografii lucrări speciale
şi alte izvoare istoriografice, care vor ajuta în crearea unor noi abordări a evenimentelor şi fenomenelor istorice. Se
va încerca exploatarea trecutului recent în vederea exploatării cu succes al său prin oferirea unei analize cât mai
obiective a lumii occidentale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască şi să înţeleagă obiectul de studiu, scopului şi obiectivelor de bază;
Să cunoască condiţiile în care s-a realizat trecerea de la perioada modernă la cea contemporană, şcolile
istorice contemporane, conceptele şi teoriile recente;
Să cunoască etapele de cercetare în procedura de investigaţie a perioadei
Să cunoască legislaţia naţională şi internaţională, evoluţia ei.
Să clasifice,să compare, să analizeze documentele istorice şi să le dea apreciere;
Să-şi formeze atitudini profesioniste faţă de abordarea rolului şi locului ştiinţei istorice şi în particular al
respectivului curs în evoluţia umanităţii
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
La finele cursului studenţii vor putea:
- să utilizeze terminologia de specialitate pentru a consulta bibliografia din domeniu şi a iniţia un
studiu cu caracter ştiinţifico-istoric;
- să citească şi să analizeze critic texte de documente şi lucrări din domeniul şi să elaboreze texte cu
conţinut istoric;
- vor putea să comunice şi să dezbată principalele probleme ale perioadei de istorie, încadrându-le în
abordări interdisciplinare.
Precondiț ii
Studii de bacalaureat
Unităț i de curs
1. Conferinţele de la Dumbarton Oaks şi San Francisco. Crearea noului sistem de securitate globală.
2. SUA în anii 1945-2016.
3. Franţa în anii 1945-2016
4. Marea Britanie în anii 1945-2016.
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5. Germania în anii 1945-2016.
Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Strategiile de predare-învăţar e ut ilizat e în ca dr u l cur su lu i su nt de natură inductiv-deductivă,
contribuind la formarea competenţelor cu caracter cognitiv din domeniul de formare, accent punându-se pe
cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor constituite. Totodată, demersul strategic presupune
învăţarea centrată pe student, realizându-se activităţi care cer implicarea studenţilor pentru formarea şi
dezvoltarea propriilor competenţe. În acest sens, structurarea activităţilor didactice este realizată sub forma
prelegerilor, care tind a fi cât mai interactive şi sub forma seminariilor în care iniţiativa studentului este încurajată la
maximum, stimulând analiza critica şi exprimarea punctelor de vedere alternative.
Strategii de evaluare
Evaluarea se va efectua în baza sistemului cumulativ de 10 puncte. Acordarea punctelor se va efectua în baza
grilei de mai jos:
Evaluarea curentă – 6 puncte:
Răspunsurile la întrebările din cadrul seminarelor
Analiza critică a unor documente şi articole
Evaluările din cadrul semestrului de învăţământ
Participarea activă la seminarii va fi stimulată suplimentar de profesor, iar neprezentarea va fi depunctată.
Evaluarea finală/examen – 4 puncte din nota finală
Bibliografie
Obligatorie:
Năstase Adrian, ―Documente fundamentale ale dreptului internaţional‖, Vol. 2, Bucureşti 1997; Petrencu
Anatolie, „Istoria universală. Epoca contemporană. Curs de prelegeri universitare.‖, Chişinău 1996; Hobsbawm
Eric „O istorie a secolului XX. Era extremelor‖, Chişinău 1999; Carpenter Jean, Lebrun Francois „Istoria
Franţei‖, Bucureşti 2001; Mary Fulbrook, „O scurtă istorie a Germaniei‖, Iaşi 2002; Cristian conte von
Krockow, „Germanii în secolul lor. (1890-1990)‖, Bucureşti 1999; Andre Morois, „Istoria Angliei‖, Bucureşti,
2006; Ciachir Nicolae, „Istoria relaţiilor internaţionale de la Pacea Westfalică (1648), pînă în contemporanitate
(1947)‖, Bucureşti 1998;
Opţională:
Dufour Jean – Luis, Crizele internaţionale de la Beijing (1900) la Kosovo (1999), Bucureşti 2002; Fontain
Andre, „Istoria Războiului rece‖, Bucureşti 1992; Launay Jacques de, Mari decizii ale celui de-al dolea război
mondial,
Bucureşti,
1988;;
Foran
John,
Teoretizarea
revoluţiilor,
Bucureşti
2004;
СоветскийСоюзнамеждународныхконференцияхпериодаВеликойОтечественнойВойны 1941 - 1945 гг,
vol. 5-6, Издательство политической литературы, Москва, 1984; Оскар Ференбах, «Крах и возрождение
Германии», Москва 2001.

154

Istorie
Denumirea programului de studii
I, Licenţă
Ciclul
Istoria Contemporană a Europei de Est (1945-2014) (Partea II)
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie Universală
Dr. conf. univ. Diana Dumitru
Titular de curs
Alexandru Voronovici
Cadre didactice implicate
didumitru@yahoo.com
e-mail
Codul
Număr
de Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursului
credite ECTS
contact direct
Studiu
individual
S.08.O.056
0,5
IV
VIII
15
8
7
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul dat va analiza teme referitoare la istoria statelor care în plan geografic ț in de Europa Centrala ș i de
Est, însă istoria lor politică de după 1945 a fost strîns legată de cea a blocului sovietic. Perioada postbelică va
urmări evoluț ia istoriei statului sovietic după anul 1945 ș i formarea lagărului socialist în Europa de Est ș i
confruntarea acestuia cu statele occidentale. Se vor studia principalele cauze ș i transformările provocate de
crizele politice atît din interiorul blocului socialist, cit ș i între cele două blocuri inamice în plan global. Se va
acorda o atenț ie specială problemei imploziei URSS-lui ș i destrămării fostului bloc socialist, precum ș i
diverselor opț iuni politice ș i economice alese de noile state independente. În plan comparativ se va analiza
evoluț ia politică, socială, economică ș i culturală a spaț iului post-soviet ș i est-european.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

• De a analiza şi identifica principalele teorii ș i abordări, curente, ș coli ce interpretează istoria postbelică a
•





URSS-lui ș i a statelor est-europene.
De a cunoaș te principalele transformări politice, sociale ș i economice derulate în perioada postbelică în
spaț iul sovietic ș i est-european.
De a compara şi analiza impactul regimului comunist asupra statelor est-europene
De a aplica teoriile ș tiinț ei istorice contemporane în scopul caracteristicii transformărilor recente din
Europa de Est
Să evidenț ieze ș i elaboreze principii de analiză a modelelor de tranziț ie cu succes de la un regim
autoritar la unul democratic
Sa manifeste aptitudini şi deprinderi de gîndire critică şi analiză independentă a surselor istorice.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului

Către finisarea cursului studentul urmează să fie în stare să:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Definească particularităț ile sistemului stalinist de după război
Să analizeze căile ș i metodele de implementare a modelului sovietic în statele est-europene
Analizeze importanţa „dezgheţului‖ cultural şi particularităț ile procesului de destalinizare
Explice apariţia mişcării disidente şi rolul acesteia în evoluţia societăţii est-europene
Analizeze premisele restructurării şi estimeze impactul transformărilor declanș ate
Explice cauzele destrămării URSS ș i dezintegrării socialismului
Să estimeze impactul economic, politic ș i demografic a trecerii de la economia socialistă la economia
de piaţă
Să descrie şi aprecieze transformările politice din ultimul deceniu în Europa post-comunistă
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Precondiț ii
Studierea cursului de istorie contemporană a Europei de Est (1918-1945)
Unităț i de curs
Teme de bază:
Nr. Tema, Total ore, dintre care: P (prelegeri), S (seminare)
• Stalinismul târziu ș i reacț iunea social-politică. 2P
• Originile războiului rece. Implementarea modelului sovietic economic ș i politic în statele est-europene. 2S
• Sistemul sovietic în anii 1953-1964. 2P
• Destalinizarea în URSS ș i în Europa de Est. 2S
• Proteste în societatea sovietică. 2S
• Stabilitate ș i stagnare în epoca brejnevistă. 2P
• Miș carea disidenț ă ș i rolul său în destabilizarea sistemului. 2S
• Literatura artistică postbelică—oglindă a societăț ii sovietice. 2S
• Interregnum: Andropov, Cernenco ș i ascensiunea lui Gorbaciov. 2P
• Perioada restructurării ș i reformele gorbacioviste. 2P, 2S
• Dezintegrarea URSS. 2P
• Sfîrș itul socialismului ș i încheierea războiului rece. 2S
• Transformările din Rusia în perioada de aflare la conducere a lui Elţin şi Putin. 2P
• Rusia la etapa actuală. 2S, 2P
Total: 12 ore prelegeri, 12 ore seminare
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Cursul dar se va structura în 32 de ore de contact, dintre care 16 de ore (50 %) în formă de prelegeri şi 16 ore în
formă de seminare. Prelegerile vor tinde de a fi interactive, iar seminarele se vor axa pe discutarea detaliată a
studiilor propuse spre lectură studenț ilor. Studenț ii vor fi încurajaț i înainte de a începe lectura materialelor
recomandate pentru un anumit seminar, să găsească informaț ii privitoare la autorul fiecărui studiu, inclusiv
despre mediul din care a provenit autorul, formaț iunea sa personală şi profesională. Astfel, în baza lecturii ș i
informaț iei selectate, se va estima modul în carae predispoziț iile autorului au influenț at: i) preferinț a pentru
un anumit subiect, ii)maniera de cercetare ș i argumentare, iii) concluziile sale.
Strategii de evaluare
Evaluarea studenț ilor va fi formată din 2 componente:
1)pregătirea pentru seminare - 60% (va include 30 % pentru mini-teste la fiecare seminar ș i 30% pentru
participarea activă la discuț iile din clasă).
2)evaluarea finală în formă de examen scris - 40% .
Bibliografie
Obligatorie:

•

Vladimir Kozlov, Massovye besporeadki pri Hrusceve i Brejneve (1953-nachalo 1980h gg.),
(Moskva: ROSSPEN, 2009)
Andrew Jack, Rusia lui Putin. Toamna oligarhilor (Bucureşti: Ed. All. 2006)
Daniel Treisman, Ot Gorbaciova do Putina i Medvedeva: bespristrastnyi vzglead na sovremennuiu
Rossiu (M., ECSMO, 2012).
David Lane, „Padenie gosudarstvennogo sotsializma‖, Mir Rossii, 2005, M. 3, p. 105-140.
J.F. Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 pînă în zilele noastre (Iaşi, 1998)
John Keep, Alter Litvin, Epoha Iosifa Stalina v Rossii. Sovremennaia istoriografia (M.: ROSSPEN,
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2009)
Michael Lynch, Stalin şi Hruș ciov. URSS, 1924 –1964 (Bucureș ti, 1994).
Natalya Baranskaya, Nedelya kak nedelya (1969).
Nicu Sava, Zece ani de tranziţie în Europa de Est (1990-2000) (Bucureşti, 2000).
Ludmila Alexeeva, Pokolenie ottepeli (M: Zaharov, 2006).
Nina Andreeva, „Ne mogu postupitsea printsipami,‖ Sovetskaia Rossia, 13 martie 1988.
•
Robert Daniels, Vzlet i padenie kommunizma v Rossii (M.: ROSSPEN, 2011).
•
S.G. Kara-Murza, Sovetskaia tsivilizatsia (Kiev: Oriani, 2004)
•
Vladimir Putin, Razgovorî ot pervogo liţa (M: Vagrius, 2000).
•
Vladimir Zubok, Neudavshaiasea imperia. Sovetskii Soiuz v holodnoi voine ot Stalina do
Gorbacheva (Moscova: ROSSPEN, 2011)
•
William Taubman, Hruș ciov (M.: Molodaia gvardia, 2008).
•
Stephane Courtois, Dicţionarul comunismului (Iaşi: Polirom, 2008).
Opţională:

• Vladimir Tismăneanu, Revoluţiile din 1989. Între trecut şi viitor (Iaşi, 1999).
• Michael McCauley, Rusia, America şi războiul rece, 1949-1991 (Iaşi, 1998).
• Tatyana Goryaeva, Politicheskaya tsenzura v SSSR, 1917-1991 (M.: ROSSPEN, 2009).

157

Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr
de Anul
credite
ECTS
0.5
IV
S.08.O.056

Istorie
I
Istoria Contemporană a ţărilor Asiei şi Africii
Istorie şi Geografie, Catedra Istoria Românilor şi Universală
Culea Stelian

Semestrul

VIII

stelianculea@yahoo.it
Total ore
Total ore
contact direct
Studiu
individual
15
8
7

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina se studiază în anul IV, la specialităţile Facultăţii Istorie şi Geografie cu durata studiilor de 4 ani şi
prevede total 60 ore, inclusiv 30 ore de contact şi 30 ore de lucru individual.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Familiarizarea studenţilor cu evenimentele principale care au derulat în ţările Asiei şi Africii în perioada
contemporană;
Analiza particularităţilor mişcării de eliberare naţională în fostele colonii şi semicolonii;
Relatarea în definiţii şi termeni ştiinţifici date, fapte, evenimente şi procese istorice.
Crearea deprinderilor de lucru şi analiză a izvoarelor istoriei contemporane;
Aplicarea cunoştinţelor teoretice în explicarea evenimentelor şi fenomenelor istorice;
Stabilirea raporturilor între evenimente, fapte şi procese istorice;
Argumentarea propriei poziţii faţă de anumite realităţi istorice.
Utilizarea în procesul didactic a tehnologiilor moderne;
Dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a analiza, examina şi aprecia unele evenimente istorice din
perspectiva noilor date istoriografice;
Să realizeze comunicări în dependenţă de scopul pus şi particularităţile auditoriului.
Finalităţi de studii realizate la finele cursului
Să cunoască evenimentele principale care au avut loc în ţările Asiei şi Africii: să analizeze particularităţile
mişcării de eliberare naţională în fostele colonii şi semicolonii; să identifice cauzele problemelor social-economice şi
politice cu care se confruntă fostele colonii; să-şi formeze deprinderi de lucru şi analiză a izvoarelor; să aplice
cunoştinţele teoretice în explicarea evenimentelor şi fenomenelor istorice; să analizeze şi să aprecieze evenimentele
istorice; să manifeste toleranţă faţă de alte opinii asupra problemelor istoriei contemporane.
Precondiț ii
Pentru însuşirea disciplinei Istoria contemporană a ţărilor Asiei şi Africii e necesar ca studenţii să posede
cunoştinţe despre istoria popoarelor ţărilor Asiei, Africii şi Europei din perioada medievală şi modernă.
Reţeaua repartizării orelor la Istoria contemporană a ţărilor Asiei şi Africii
Nr.
d/o

Învăţămînt cu frecvenţă de zi
Denumirea temelor

prelegeri seminarii

Lucru

Învăţămînt cu frecvenţă redusă
prelegeri seminarii

Lucru
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11
12
13
14
15
16

Transformările
social-politice
şi
economice în China comunista
Indonezia după obţinerea independentei
India după proclamarea independenţei
Iran, Afganistan şi Turcia după cel deal doilea război mondial
Japonia după cel de-al doilea război
mondial
Lupta popoarelor Africii de Sud şi
Namibiei pentru lichidarea regimului
rasist şi independenţă naţională
Încheiere
TOTAL ORE

individual
2

1

1
1

1
1
2

1
1
1

2

2

1

2

1

1

3

30

18

6

36

2

2

2

16

14

individual
3
1

2
2
1
1

PROGRAMA ANALITICĂ LA ISTORIA CONTEMPORANĂ
A ŢĂRILOR ASIEI ŞI AFRICII
TEMA 1. TRANSFORMĂRILE SOCIAL-POLITICE ŞI ECONOMICE ÎN CHINA COMUNISTĂ
TEMA 2. INDONEZIA DUPĂ OBŢINEREA INDEPENDENŢEI
TEMA 3. INDIA DUPĂ PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI
TEMA 4. IRAN, AFGANISTAN ŞI TURCIA DUPĂ CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
TEMA 5. JAPONIA DUPĂ CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
TEMA 6. LUPTA POPOARELOR AFRICII DE SUD
REGIMULUIRASIST ŞI INDEPENDENŢĂ NAŢIONALĂ

ŞI

NAMIBIEI

PENTRU

LICHIDAREA

Strategii, metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
Prelegere interactivă şi clasică prin expunere, explicare cu aplicarea tehnologiilor informaţionale, dezbateri, studii de
caz, studiu individual şi consultarea surselor bibliografice.
Strategii de evaluare
Evaluarea finală se efectuează prin examen scris care se constituie din: a) evaluarea la lecţiile practice- una-două
evaluări curente obligatorii pe parcursul semestrului, evaluarea activităţii de învăţare la lecţiile practice; b) evaluarea
la examen în scris. Evaluarea cunoştinţelor în baza sistemului de 10 puncte se efectuează în felul următor: pentru
activitatea curentă pe parcursul semestrului studentul poate acumula maximal 6 puncte din nota finală; pentru
evaluarea la examen studentul poate acumula maximal 4 puncte din nota finală.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Aurel Filimon. Istoria Africii. Prelegeri (II). Iaşi, 1999.
2. Buşc Constantin, Zamfir Zorin. Japonia. Un secol de istorie. 1853-1945. Bucureşti, 1990.
3. Francois Massoulie. Conflictele din oriental mijlociu. Bucureşti, 2003.
4. Ion Xenofontov. Războiul soveto-afgan (1979-1989). Iaşi, 2011.
5. Kenneth G.Henshall. O istorie a Japoniei. De la epoca de piatră la superputere. Bucureşti, 2007.
6. Кulк Неrman, Rothermunt Dietmar.O istorie a Indiei. Вucureşti, 2006.
7. Liliana Rotaru. Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX. Documente şi materiale cu note
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şi comentarii. Chişinău, 2013.
Michail Lynch. Republica populară chineză după 1949. Bucureşti, 2004.
Paul Jonson. O istorie a lumii moderne. 1920-2000. Bucureşti, 2003.
Peter Calvocoressi. Politica mondială după 1945. Ediţia VII. Bucureşti, 2000.
Sergio Romano, 50 de ani de istorie mondială, Bucureşti, 1999.
Stewart Ross. Orientul mijlociu în flăcări. Bucureşti, 2011.
История стран Азии и Африки в новейшее время. Учебник для студентов университетов. 4.1.
1917- 1945. М. 1976.
14. История стран Азии и Африки в новейшее время. Учебник для студентов университетов. Ч.П.
1945- 1977. М. 1979.
15. Новейшая история арабских стран Азии. М. 1989.
16. Новейшая история арабских стран Африки. 1917- 1987. М.1990.
17. Иванов М.С. Иран в 60-70-х годах XX века. М. 1977.
18. История Вьетнама в новейшее время (1917-1965). М. 1970.
19. История Японии (1945-1975). М. 1978.
20. Проблема Намибии. Сборник статей, документов, материалов. М. 1991.
Opţională:
1. Беляев И.П., Примаков Е.М. Египет: время президента Насера. М. 1974.
2. Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. М. 1975.
3. Ближневосточный кризис. М. 1971.
4. Воронцов К. Китайский Бонапарт или жизненные вехи. Ч. Кайши. М. 1990.
5. Громыко А. Конфликт на Юге Африки. Международный аспект. М. 1979.
6. Данилов В.И. Турция 80-х: от военного режима до «органиченной демократии». М. 1991.
7. Киселев В.И. Палестинская проблема и Ближневосточный кризис. М. 1981.
8. Klein Claude. Israel. Statul evreilor.Bucureşti, 2003.
9. Massoulie Francois. Conflictele din Orientul Mijlociu. Bucureşti, 2003.
10. Мир Гулам Мухаммад Губар. Афганистан на пути истории. М. 1987.
11. Pierre Milza, Serge Berştein. Istoria secolului XX. Vol.I. 1900-1945; Vol.II. 1945-1973; Vol. III. După
1973. Bucureşti,1998.
12. Уткин Ф.И. США - Япония. Вчера, сегодня, завтра. М. 1990.
13. Юрьев Ф.Ю. Индонезия после событий 1965г. М. 1973.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

160

Denumirea programului de
Istorie
studii
Ciclul Licenţă
Denumirea cursului Istoria Contemporană a Românilor
Facultatea/catedra
Istorie şi Geografie, Catedra Istoria Românilor şi Universală
responsabilă de curs
Titular de curs Burlacu Valentin, dr. conf. univ.
Cadre didactice implicate Burlacu Valentin, dr. conf. univ.
e-mail burlacu.valentin59@yahoo.com
Codul
Număr de
Anul Semestrul
Total ore
Total ore
cursulu credite ECTS
contact direct
Studiu individual
i
S.08.O.057 2
IV
VIII
60
40
20
Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Istoria contemporană a românilor este o disciplină ș tiinț ifico-didactică care studiază istoria neamului românesc din
teritoriile lui istorico-politice începând cu desăvârș irea unităț ii naț ionale din 1918 ș i se încheie cu faptele ș i
evenimentele, cu procesele ce se derulează în anii din urmă sub ochii noș tri. Marea Unire a avut o importanț ă
hotărâtoare pentru întreaga evoluț ie ulterioară a poporului român, fiind ș i noi astăzi într-o anumită măsură beneficiarii
ei. Prin studiul Istoriei contemporane a românilor viitorii profesori urmează să determine că întregirea neamului românesc
a însemnat nu numai lărgirea considerabilă a teritoriului naț ional, dar ș i un nou sistem social ș i un nou sistem politic,
însoț ită de elaborarea unor reforme democratice ș i adoptarea Constituț iei din anul 1923, care au marcat întreaga
evoluț ie a societăț ii româneș ti în perioada interbelică. De asemenea, urmează să se conș tientizeze, că în pofida unor
carenț e de ordin politic, economic, societatea românească a mers pe un drum ascendent, integral+brutal de declanș area
celui de al Doilea Război Mondial ș i tragedia anului 1940, evenimentele care pot marca începutul celei de-a doua etape în
epoca contemporană. Studenț ii trebuie să cunoască faptul, că stabilirea unor etape ș i faze din cadrul istoriei
contemporane a românilor poate avea la bază ș i alte criterii. În acest context, trebuie să se cunoască că războiul împotriva
Uniunii Sovietice pentru eliberarea teritoriilor ocupate în 1940, iar mai apoi ocuparea României ș i Basarabiei de armatele
sovietice ș i ascensiunea rapidă la putere a partidului comunist, care a condus la instaurarea regimului totalitar de stânga
au îndepărtat poporul român de Europa ș i au îndreptat-o spre Est. Ș tiinț a istorică a fost subordonată de către politică,
fapt care a cauzat rescrierea frecventă a istoriei.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenț e cognitive:
•
De cunoaș tere a surselor ș i izvoarelor fundamentale teoretice ale procesului istoric ș i interpretarea lor.
•
De cunoaș tere a definiț iilor ș i termenilor ș tiinț ifici, faptelor, evenimentelor, proceselor, fenomenelor istorice.
•
De cunoaș tere a principalelor concepte privind tratarea istoriei contemporane a românilor.
•
De cunoaș tere a conț inutului curriculumului ș colar.
•
De determinare a specificului istoriei contemporane a românilor în contextul istoriei universale.
Competenț e de învăț are:
•
De înț elegere a relaț iilor cauzalitate-efect în istoria contemporană a românilor.
•
De determinare a periodizării istoriei contemporane a românilor.
•
De formare a unor viziuni critice asupra studierii proceselor istorice.
•
De abordare obiectivă a problemelor legate de curs.
Competenț e de aplicare:
•
De determinare a legăturilor interdisciplinare .
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•
De interpretare a conț inuturilor istorice.
•
De formulare a obiectivelor unei cercetări ș tiinț ifice.
•
De aplicare a cunoș tinț elor istorice în diferite activităț i educaț ionale.
•
De comparare a evenimentelor din istoria naț ională cu cele din istoria universală.
•
De utilizare adecvată a noț iunilor istorice.
Competenț e de analiză:
•
De analiză a diferitor categorii de cunoș tinț e la istoria contemporană a românilor în contextul desfăș urării ș i
localizării lor în timp ș i spaț iu.
•
De sintetizare a informaț iilor obț inute din diverse surse istorice ș i istoriografice.
Competenț e de comunicare:
•
De înț elegere ș i utilizare adecvată a limbajului de specialitate.
• De manifestare a atitudinii tolerante faț ă de activitatea individuală ș i de grup, faț ă de opinii diferite.
Finalităţi de studii
Să aprecieze ș i să compare informaț iile provenite din diferite surse istorice ș i bibliografice.
•
Să rezolve diferite tipuri de teste, să răspundă la chestionare privind istoria contemporană a românilor.
•
Să demonstreze elemente de creativitate în investigarea ș tiinț ifică a problemelor legate de curs.
•
Să emită ipoteze, să formuleze ipoteze de alternativă, alegând soluț ii corespunzătoare problematicii.
•
Să formuleze obiectivele unei cercetări ș tiinț ifice într-o problemă abordată din cursul dat.
•
Să prezinte investigaț ii proprii în baza obiectivelor de cercetare ș tiinț ifică a problemelor abordate.
•
Să aplice cunoș tinț ele din diverse activităț i educaț ionale.
•
Să demonstreze independenț ă de gândire ș i acț iune pentru cunoaș terea ș i cercetarea ș tiinț ifică.
Să aprecieze contribuț ia personalităț ilor istorice în procesul schimbărilor sociale ș i de mentalitate
Precondiț ii
Studentul trebuie să deț ină:
•
Cunoș tinț e despre metodologia cercetării ș tiinț ifice din perspectiva formării competenț elor.
•
Informaț ii despre curricula de bază ș i conț inuturile educaț ionale.
• Cunoș tinț e teoretice pentru aplicarea ș i interpretarea evenimentelor istorice.
Conț inutul unităț ilor de curs
Tema 1. Restabilirea regimului bolşevic în RSS Moldovenească (1944-1951)
Tema 2. Constituirea şi consolidarea regimului totalitar comunist în România (1948-prima jumătate a anilor 1960)
Tema 3. RSS Moldovenească în anii 50-priama jumătate a anilor 1960
Tema 4. Criza regimului totalitar din Moldova sovietică şi România (a doua jumătate a anilor 60- sfârşitul anilor
80).
Tema 5. Revoluţia din decembrie 1989 şi evoluţia societăţii postrevoluţionare în România.
Tema 6. Republica Moldova pe calea renaşterii naţionale. Proclamarea suveranităţii şi independenţei.
Tema 7. România şi Republica Moldova la răscrucea mileniilor II şi III.
Metode ș i tehnici de predare ș i învăţare
În predarea-învăţarea Istoriei contemporane a românilor activitatea se va axa pe prelegerea interactivă, seminarii
tematice, exerciț iul, discuț ia ghidată, studiu de caz, extindere, pregătirea referatelor, conspectarea lucrărilor, lucrul
individual.

Strategii de evaluare În contextul evaluării curriculare a randamentului obț

inut de studenț i se aplică toate tipurile
de evaluări: iniț ială, formativă, finală/ sumativă prin diverse forme–seminarii, lectura obligatorie a unor monografii ș i
culegeri de documente, susț inerea referatelor ș i testelor, lucrări de control. Se încheie evaluarea cu susț inerea
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examenului.
Evaluarea curentă a activităț ii de învăț are ș i competenț elor/abilităț ilor studenț ilor formate în cadrul disciplinei se
efectuează în formă de teste, lucrări de control, lucrări practice cu harta de contur ș i axa cronologică, studiul de caz,
eseuri, referate, răspunsuri individuale la seminarii, dezbateri, portofoliu, alcătuirea bibliografiilor etc. (60% din nota
finală)
Evaluarea finală. Răspunsul propriu zis al studenț ilor la examen în scris este apreciat cu note tradiț ionale(de la 1 la 10).
Nota atribuită constituie 40% din nota finală. Decizia evaluării finale va fi exprimată printr-o notă, conform sistemului de
apreciere de 10 puncte, care permit promovarea studentului în etapa următoare a procesului didactic. Evaluarea finală,
realizată în cadrul disciplinei de studiu, permite acumularea creditelor transferabile, indiciu ce confirmă aportul disciplinei
în contextul formării competenț elor profesionale. Criteriile de evaluare în cadrul disciplinei se elaborează în baza
obiectivelor curriculare.
10% - participarea la lecţiile teoretice
20% - participarea activă la seminarii
10% - lucrul în echipă (sarcini, teme pentru acasă)
10% - scrierea eseurilor (2)
10% - analiza şi prezentarea unei monografii
40% - răspunsul de la examen (scris/oral)

Nota 5 – 70%
Nota 6 – 71-75%
Nota 7 – 76-80%
Nota 8 – 81-85%
Nota 9 – 86-90%
Nota 10 – 91-100%
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