
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie contemporană şi Relaţii Internaţionale 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Istoria minorităților naționale din România în sec. XX (altele decât 

cea maghiară) HLM1612 
2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar CS. II. dr. Gidó Attila 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 48 
Distribuţia fondului de timp: oră 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual      

3.8 Total ore pe semestru      

3.9 Numărul de credite 4     

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Realizarea seminarelor necesită pentru prezentarea rezultatelor 
aportului individual al studenţilor (prezentarea referatelor) și 
vizualizarea unor documente, statistici, modele, fotografii și filme 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  Asimilarea și utilizarea conceptelor specifice domeniului  

 Utilizarea instrumentelor de cercetare socială  

 Capacitatea de a proiecta și implementa un proiect de cercetare  

 Capacitatea de a colecta date  

 Capacitatea de a analiza și interpreta datele 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  Munca în echipă  

 Dezvoltarea gândirii critice  

 Vorbitul în public şi abilităţi de prezentare  

 Analiză şi sinteză 

 Competenţe digitale 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Seminar Metode de predare Observaţii 
1. curs: Introducere în cercetarea istoriei 
minorităţilor naţionale 

Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
definiţia sociologică şi 
demografică a minorităţii; 
diferenţa între minorităţi 
etnice şi minorităţi naţionale; 
etnicitate; minorităţi şi 
grupuri sociale marginale; 

documentare digitalizate folosirea calculatorului și al unui 
videoproiector. 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Pornind de la cunoştinţe generale teoretice despre sociologia 
relaţiilor etnice şi despre situaţia numerică a diferitelor grupuri 
minoritare în Europa, acest seminar focalizează asupra istoriei 
minorităţilor în teritoriul actual al României, respectiv asupra relaţiei 
stat – grupuri etnice/minoritare în secolul 20. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Seminarul urmărește introducerea studenților în istoria celor 19 
minorităţi recunoscute din România: evrei, germani, armeni, romi, 
turci, tătari, ucraineni, ruşi-lipoveni, ruteni, bulgari, sârbi, croaţi 
(caraşoveni), cehi, slovaci, polonezi, italieni, eleni, albanezi, 
macedoneni. Cursul nu se ocupă cu istoria maghiarilor.  



tipologia statelor în funcţie 
de numărul populaţiei 
aparţinând minorităţilor; 
tipologia minorităţilor 

2. curs: Evrei Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
diferenţe regionale; integrare; 
asimilare; mişcarea naţională; 
antisemitism; statut juridic; 
organizare internă; deportare; 
Holocaust; emigrare 

3.curs: Germani Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
diferenţe regionale; integrare; 
autoorganizare; relaţia cu 
Germania nazistă; deportarea 
în Uniunea Sovietică; statut 
juridic în perioada comunistă; 
emigrare 

4. curs: Armeni Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
diferenţe regionale; integrare; 
asimilare; organizare 
bisericească 

5. curs: Romi Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
diferenţe regionale; integrare; 
asimilare; deportare, 
Holocaust; statut juridic; 
statut social;  

6.curs: Turci şi tătari Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
integrare; organizare internă; 
statut juridic 

7. curs: Ucraineni, ruteni, ruso-lipoveni Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
integrare; organizare internă; 
statut juridic 

8. curs: Bulgari, sârbi, croaţi (caraşoveni) Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
integrare; organizare internă; 
statut juridic 

9. Curs: Cehi, slovaci, polonezi Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
integrare; organizare internă; 
statut juridic 

10. curs: Italieni, eleni, albanezi, macedoneni Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
integrare; organizare internă; 
statut juridic 

11. curs: Formele de manifestare ale violenţei 
statale împotriva minorităţilor în secolul 20 

Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
genocidul armean; Holocaust 
(evrei, romi); Holodonor; 
politica statului Român faţă 
de minorităţi în perioada 
comunistă; Rwanda; 
Rohingya 

12. curs: Situaţia minorităţilor naţionale în 
România după 1989 

Problematizare, 
exemplificare, 
dezbatere 

Cuvinte cheie / concepte: 
reprezentare politică; 
organizare internă; drepturile 
minorităţilor; politica statului 
Român faţă de minorităţi 



Bibliografie generală (bibliografia specială va fi trimisă studenţilor cu 2 săptămâni înainte de seminarii) 
 
http://www.adatbank.ro/regio/ispmn/institutii/  
Hărţi etnice. ISPMN, Cluj-Napoca http://ispmn.gov.ro/maps  
 
Benedek József (szerk.): Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion, Kolozsvár, 2011, 

169–188. (Kisebbségek, kisebbségvédelem Romániában c. fejezet) 
https://books.google.ro/books?id=fAKClK0O2AcC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
#v=onepage&q&f=false  

Bokor Zsuzsa (coord.), Bokor Zsuzsa (coord.): În căutarea tărâmului promis. Italienii din România, Editura ISPMN, Cluj-
Napoca, 2017. 

Adriana Cupcea - Kozák Gyula (coord.), Adriana Cupcea - Kozák Gyula (coord.): Istorie și identitate la turcii din Dobrogea, 
Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2017. 

Anca Filipovici - Attila Gidó (ed.), TRECUTUL PREZENT. Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare, Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet Kiadója, Kolozsvár, 2018. 

Gidó Attila (szerk.): Cronologia minorităţilor naţionale din România. Volumul 3: Italieni, romi, slovaci şi cehi, ucraineni. 
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2016. 
http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritilor-naionale-din-romnia-19892009  

Gidó Attila (szerk.): Cronologia minorităţilor naţionale din România 1989–2009. Vol. 2: Macedoneni, polonezi, ruşi lipoveni, 
ruteni, sârbi, tătari şi turci. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2013. http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritilor-
naionale-din-romnia-19892009 

Gidó Attila (szerk.): Cronologia minorităţilor naţionale din România 1989–2009. Vol. 1: Albanezi, armeni, bulgari, croaţi, 
eleni, evrei şi germani. Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2012. http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritilor-naionale-
din-romnia-19892009  

Horváth István: Kisebbségszociológia. Alapfogalmak és kritikai perspektívák. Kolozsvári Egyetemi Kiadó-Presa Universitară 
Clujeană, Kolozsvár, 2006. 
http://www.szociologia.eu/sites/default/files/hir_csatolmanyok/091_horvath_istvan_kisebbsegszociologia_tankonyv.pd
f  

Istoria minorităților naționale din România. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008. 
http://www.edrc.ro/docs/docs/Istoria_minoritatilor_3%20martie.pdf  

Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet – Kriterion, Kolozsvár, 2009. 
https://books.google.ro/books?id=YbClrmXnMjMC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
#v=onepage&q&f=false  

Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Cehii din Banat. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2018. 
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Slovacii din România. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2018. 
Kiss Dénes: Sistemul instituțional al minorităților etnice din România. Working Papers, nr. 34, ISPMN, Cluj-Napoca, 2010. 

http://ispmn.gov.ro/node/sistemul-instituional-al-minoritilor-etnice-din-romnia  
Korunk 2009/5 (tematikus lapszám a romániai kisebbségekről: albánok, muzulmánok, romák, örmények) 

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=5  
Metin Omer - Adriana Cupcea (coord.), Metin Omer - Adriana Cupcea (coord.): Un destin la Marea Neagră. Tătarii din 

Dobrogea, Editura ISPMN, Cluj-Napoca, 2017.  
Pozsony Ferenc: Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet, KJNT–BBTE, Kolozsvár, 

2009.  
Szarka László: A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága. Kisebbségkutatás 2/1999, 168–175. 

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00002/3.htm  
Székely István Gergő: Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale din România. Studii de Atelier, 20/2009, ISPMN, Cluj-

Napoca, 2009 http://ispmn.gov.ro/uploads/studii-atelier/szekely20.pdf  
Toader Nicoară: Istoria și tradițiile minorităților din România. Ministerul Educației și Cercetării, 2005. 

http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/sup_curs/istorie24.pdf  
Ottmar Traşcă, Remus Gabriel Anghel (coord.): Un veac frământat. Germanii din România după 1918. Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2018. 
Vladimir Tismăneanu (szerk.): Raport final. Comisia prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România. Editura 

Humanitas, București, 2007, 523-577. http://old.presidency.ro/static/rapoarte/Raport_final_CPADCR.pdf  
   
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Această materie ce include curs și seminarii, întrunește toate calităţile în conformitate cu următoarele 

standarde:  

 Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)  



 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs    

   
10.5 Seminar/laborator Activitate participativă în 

timpul seminarului 
Referat din temele propuse 
la seminar 

30% 

Activitate participativă în 
timpul seminarului 

Activitate partivcipativă 30% 

 Test  40% 
10.6 Standard minim de performanţă 

  Prezenţa la cel puţin 75% a seminarelor.  
 Nota minimă de 5 (cinci) la evaluarea finală. 

 
 
 

 

Data completării       Semnătura titularului de seminar 

27.03.2020.        CS II dr. Gidó Attila 

 

 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

30.03.2020      Conf. univ. Nagy Robert-Miklos 

        


