
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Istorie-Filosofie 

1.3 Departamentul Studii internaţionale şi istorie contemporană 

1.4 Domeniul de studii Istorie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Religie și modernizare politică în România sec. XX 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Ioan-Marius Bucur 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 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 4 3.3 seminar/laborator -- 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 56 3.6 seminar/laborator -- 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 14 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. -- 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 56 
3.9 Numărul de credite 5 
 

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 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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al
e  Definirea şi prezentarea corectă a principalelor concepte folosite în studiile istorice, a marilor 

etape şi procese din istoria omenirii, a stadiului actual al istoriografiei şi a metodelor 
fundamentale ale cercetării istorice. 

 Prezentarea orală şi scrisă, cu un grad ridicat de claritate, în conformitate cu standardele 
academice, a unor probleme şi contexte de specialitate cu un nivel redus şi mediu de 
complexitate. 
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 Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 
profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de 
citare şi respingerea plagiatului. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs introductiv: precizarea obiectivelor cursului şi 
descrierea conţinutului, prezentarea bibliografiei, 
stabilirea modului de lucru, prezentarea criteriilor de 
evaluare. 

Discuții, dezbateri  

Modernitate versus modernități: dezbateri recente.  Prelegere interactivă  
Religie, secularitate și secularism Prelegere interactivă  
De la statul confesional la statul liberal (aconfesional) Prelegere interactivă  
Modernizare politică și reașezarea raporturilor dintre 
stat și biserică: de la Alexandru Ioan Cuza la 
reformele lui Spiru Haret. 

Prelegere interactivă  

Națiune și Biserică: românii din Transilvania (1867-
1918). 

Prelegere interactivă  

Stat și Biserică în România interbelică: avatarurile 
unei relații complexe. 

Prelegere interactivă  

Societate și religie în România interbelică Prelegere interactivă  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Studenţii să înţeleagă şi să utilizeze noţiunile, conceptele și procesele 
istorice asociate cu modernizarea politică, secularitatea statului și 
secularizarea societății dintr-o perspectivă dintr-o perspectivă 
diacronică și comparativă. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Să interpreteze şi analizeze procesul modernizării societății românești 
prin prisma dinamicii raporturilor dintre stat și biserică și a relației 
complexe dintre modernizare politică și edificarea națiunii; 

 Să argumenteze dinamica secularizării prin examinarea influenței 
sociale, culturale și identitare instituțiilor religioase; 

 Să sesizeze mizele confruntării dintre idelogia și regimul comunist și 
valorile și instituțiile religioase 

  Să reliefeze rolul complex al religiei în tranziția post-comunistă, din 
perspectiva evoluțiilor interne și a celor asociate dialogului UE cu 
instituțiile religioase şi comunitățile religioase. 



Dinamica raporturilor dintre stat și biserică în primii 
ani postbelici  (1944-1948). Instituționalizarea 
comunsimului și impactul asupra politicii religioase 

Prelegere interactivă  

Represiune și cooptare limitată: dinamica politicii 
religioase a regimului comunist din România 

Prelegere interactivă  

Formarea omului nou între inginerii sociale și 
educaționale și ”secularizare forțată”.  

Prelegere interactivă  

Revoluțiile din 1989 - rolul valorilor și instituțiilor 
religioase. 

Prelegere interactivă  

Religia și instituțiile religioase în tranziția 
postcomunistă din România 

Prelegere interactivă  
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
   
   
   
   
   
   
   
   
Bibliografie  
 
 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  
 Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate. 
  Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil 

sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie 
internationala 

 



 
 
 
 
 

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 70% 

Elaborarea unui referat 
semestrial cu respectarea 
standardelor academice 

 30% 

10.5 Seminar/laborator ---- ---- --- 
   

10.6 Standard minim de performanţă 
  Reconstituirea unui fapt istoric pe baza analizei critice a unui set de informaţii provenite din izvoare şi din 

afara izvoarelor istorice. 
 
 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15. 09. 2018.   Ioan-Marius Bucur   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


