
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
1.3 Departamentul 

DEPARTAMENTUL  DE ISTORIE MODERNĂ, ARHIVISTICĂ 
ŞI ETNOLOGIE  

 
1.4 Domeniul de studii ISTORIE 
1.5 Ciclul de studii LICENTA 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

ISTORIE  
LicenŃiat în Istorie  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Istoria mentalităŃilor colective 

2.2 Titularul activităŃilor de curs Profesor univ. dr. Simona Nicoară 

2.3 Titularul activităŃilor de seminar  
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare DS 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 24 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 24 
DistribuŃia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităŃi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pe semestru  
3.9 Numărul de credite 4 
 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Nu este cazul 
4.2 de competenŃe • Nu este cazul 
 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecŃie 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  



 

6. CompetenŃele specifice acumulate 
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• C1. Regăsirea informatiei referitoare la mentalităŃile colective 

• C2. Stabilirea faptelor istorice relevante pentru istoria mentalităŃilor 

• C3. Prezentarea orală si scrisă, în limba romana a cunostintelor de specialitate referitoare la 
mentalitatea şi sensibilitatea colectivă. 
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 ● CT1. Îndeplinirea la termen, riguroasă si responsabilă, în conditii de eficientă si eficacitate, a 
sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activitătii stiintifice, aplicarea riguroasă a 
regulilor de citare si respingerea plagiatului. 

● CT2. Aplicarea tehnicilor de relationare în grup si de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de 
roluri diverse 

● CT3. Căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învătare; 
constientizarea motivatiilor extrinseci si intrinseci ale învătării continue. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
   
Istoria mentalitǎŃilor colective –statutul unei 
discipline. Descoperirea mentalităŃilor colective şi a 
imaginarului social.Ce  sunt mentalităŃile colective şi 
imaginarul social?  

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Nivele mentale, nivele culturale.Aspecte novatoare 
ale istoriei mentalităŃilor 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Repere ale unei istorii a religiei populareşi a 
sentimentului religios.Sensibilitătea 
religioasă.Religia presrcisă şi religia populară.O 
istorie a atitudinilor în faŃa morŃii în spaŃiul 
românesc. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Formarea abilităŃilor de  deprindere a studenŃilor cu metodologia   
cercetării de tip interdisciplinar 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Clarificarea conceptelor specifice istoriei mentalităŃilor 
 
• Prezentarea metodologiei specifice domeniului 

 
 
●  Temele şi problemele istoriei mentalităŃilor 



Secularizare şi resacralizare în lumea modernă.  

Istoria sentimentelor: sentimentul de securitate şi 
insecuritate. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

ConstelaŃia imaginarului colectiv.Imaginar şi 
mentalităŃi. FuncŃiile imaginarului social. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Utilajul mentalitǎŃilor colective şi al imaginarului 
social: conjunctura mentalǎ, contagiunea mentalǎ, 
atitudini, comportamente, sensibilitate, structuri 
mentale,simboluri, mituri, etc. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Viziunea despre lume. Reprezentarea spaŃiului şi a 
timpului. Imaginarul identitǎŃii   
şi al alteritǎŃii. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Domeniile imaginarului social.Mituri politice şi 
ideologii. Marile ansambluri mitologice 
moderne:Vârsta de Aur, Salvatorul, ConspiraŃia, 
Unitatea, Progresul şi Declinul, RevoluŃia.  

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Mitolatrie şi mitofobie. Mitificare şi mistificare în 
istoriografie, Geografii imaginare.Imaginarul 
religios(Povestea CreaŃiei şi a zeilor), ŞtiinŃa şi 
haloul imaginar. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Utopiile şi Istoria. Universul oniric: iluzii, fantasme, 
închipuiri. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Imaginarul eschatologic. Milenarism, Mesianism, 
Profetism. 

Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 

 

Imaginarul  comunismului românesc Prelegere, conversaŃia 
euristică, 
argumentare 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 
   
   
   
   
   
   
   
   
Bibliografie  



 
 
 
 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 ConŃinutul disciplinei este coroborat cu interesul existent astăzi pentru problematici de mentalităŃi colective 
în domeniul ştiinŃelor umaniste. 
 
 

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

nota finală 
10.4 Curs  ● Evaluare continuă, pe 

parcursul semestrului 
● Examen scris, în sesiune 

100 % 

   
10.5 Seminar/laborator    

   
10.6 Standard minim de performanŃă 
● familiarizarea cu conceptele şi cu metodologia specifică domeniului istoriei mentalităŃilor colective 
 
● înŃelegerea utilităŃii istoriografice şi culturale a acestui domeniu de studiu 
 
 


