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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superiorUniversitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria 
Artei 

1.4. Domeniul de studii Istorie 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / 
Calificarea 

Istorie 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Slavi și slavonism în istoria medievală și 
premodernă a românilor 

Codul 
disciplinei 

HLR 1506 

2.2. Titularul activităţilor de curs – 
Coordonatorul de disciplină  

Conf. univ. dr. Radu Mârza 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect – tutorele  

Conf. univ. dr. Radu Mârza 

2.4. Anul de 
studiu 

III 

2.5. 
Semestrul 

2 

2.6. Tipul de 
evaluare 

E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Conţinut Felul 
discipli
nei 

DS 

Obligati
vitate 

Obligat
orie/opț
ională 

DO 

 
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 0 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator  
Distribuţia fondului de timp: ore 
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: ..................  
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3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pe semestru  
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 

 Pentru vizualizarea unor documente, imagini, hărți 
digitalizate, cărți și articole pdf – este necesară folosirea unui 
calculator. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului/ 
proiectului 

 - 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

 capacitatea de a discuta la nivel teoretic un subiect istoric complex 
 cunoașterea istorică a unui capitol fundamental de istorie românească si istorie 

universală 
 înțelegerea fenomenelor si a proceselor istorice, a structurilor, a elementelor de 

continuitate si discontinuitate 
 înțelegerea raportului dintre om si teritoriu 
 raportul istorie universală (europeană/regională) si istorie națională 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Dezvoltarea gândirii critice 
 Analiza și sinteza 
 Competențe digitale 
 Familiarizarea cu lectura surselor bibliografice si a surselor primare 
 discernerea între istoria – eveniment si istoria structurilor 
 capacitatea de a integra istoria umană într-un teritoriu 
 capacitatea de a apela la alte științe 
 familiarizarea cu problemele istoriei culturale 
 înțelegerea istoriei ideilor, conceptelor, motivelor istorice și a miturilor din evul 

mediu până în zilele noastre. 
 

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

 familiarizarea cu istoria slavilor și a legăturilor slavo-
române din evul mediu și până în zorii epocii moderne 

7.2. Obiectivele specifice  familiarizarea cu procese istorice care se petrec în lumea 
slavă 
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 înțelegerea contextului istoric în care se desfășoară istoria 
românilor: Europa de Răsărit și de Sud-Est, Balcanii, 
Imperiul Bizantin 

 înțelegerea importanței slavilor pentru istoria românilor 
 înțelegerea procesului complex de formare al poporului, 

limbii și culturii române în evul mediu și până în zorii 
epocii moderne și a consecințelor acestor procese până în 
prezent.  

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere. Terminologie. Definiţii Prelegere combinată cu 
discuții interactive, 
prezentare powerpoint 

 

2. Istoria slavisticii în Europa şi România -//-  

3. Intrarea slavilor în istoria europeană (1). 
Teorii privind originea slavilor. Migraţia şi 
aşezarea slavilor în spaţiul central-, est- şi 
sud-est-european 

-//-  

4. Intrarea slavilor în istoria europeană (2). 
Organizarea primelor state medievale. 
Istoria popoarelor slave 

-//-  

5. Intrarea slavilor în istoria europeană (3). 
Procesul de creștinare. Prezentări de 
referate 

-//-  

6. Slavii în spaţiul românesc (1). Perspectiva 
arheologică 

-//-  

7. Slavii în spaţiul românesc (2). Perspectiva 
lingvistică 

-//-  

8. Slavii în spaţiul românesc (3). Perspectiva 
culturală. Slavonismul cultural 

-//-  

9. Raporturi culturale româno-slave. 
Slavonismul ca parte a culturii medievale şi 
premoderne româneşti. Prezentări de 
referate 

-//-  

10. Legăturile istorice cu spaţiul sud-slav. 
Prezentări de referate 

-//-  

11. Legăturile istorice cu Polonia. Prezentări de 
referate 

-//-  

12. Legăturile istorice cu spaţiul nord- şi est-
slav (Rusia, Ucraina, cazacii). Prezentări de 

-//-  
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referate 

13. Nicolae Milescu Spătarul și Dimitrie 
Cantemir în Rusia. Prezentări de referate 

-//-  

Bibliografie: 

1. Florin Curta, Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII. 
Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2006, 412 p. 

1. Dennis Deletant, Slavonic Letters in Moldavia, Wallachia and Transylvania from the Tenth 
to the Seventeenth Centuries, în The Slavonic and East European Review, vol. LVIII, 1, 1980, p. 1-
21. 
2. Francis Dvornik, Slavii în istoria şi civilizaţia europeană. Traducere de Diana Stanciu. 
Bucureşti, ALL Educational, 2001, 664 p. 
3. Francis Dvornik, The Significance of the Mission of Cyril and Methodius, în Slavic Review, 
23, no. 2, June 1964, p. 195-211 (.pdf, versiune electronică!). 
4. Grigore Nandriş, The Beginning of Slavonic culture in the Romanian Countries, în Slavonic 
and East European Review, XXIV, 1946, no. 63, p. 160-171. 
5. Dimitri Obolensky, Un Commonwealth medieval: Bizanţul. Europa de răsărit 500-1453. 
Bucureşti, Ed. Corint, 2002, 524 p. 
6. Sorin Paliga, Eugen S. Teodor, Lingvistica şi arheologia slavilor timpurii: o altă vedere de 
la Dunărea de Jos. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2009, x, 332 p. 
7. Petre P. Panaitescu, Contribuţii la istoria culturii româneşti. Ediţie îngrijită de Silvia 
Panaitescu. Prefaţă, note şi bibliografie de Dan Zamfirescu. Bucureşti, Ed. Minerva, 1971, 632 p. 
8. Ion Stanciu, Slavii timpurii în cercetarea arheologică românească, în Ephemeris 
Napocensis, XI, 2001, p. 105-141. 
9. A.P. Vlasto, The Entry of the Slavs into Christendom. An Introduction to the Medieval History of 
the Slavs. Cambridge, at the University Press, 1970. 

8.2. Seminar Metode de predare-învăţare Observaţii 

1. Introducere Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

2. Istoria slavisticii în Europa şi România Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

3. Intrarea slavilor în istoria europeană (1). 
Teorii privind originea slavilor. Migraţia şi 
aşezarea slavilor în spaţiul central-, est- şi sud-
est-european 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

4. Intrarea slavilor în istoria europeană (2). 
Organizarea primelor state medievale. Istoria 
popoarelor slave 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

5. Intrarea slavilor în istoria europeană (3). 
Procesul de creștinare. Prezentări de referate 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

6. Slavii în spaţiul românesc (1). Perspectiva Discuții, prezentări de  
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arheologică referate, analiză de izvoare 
istorice 

7. Slavii în spaţiul românesc (2). Perspectiva 
lingvistică 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

8. Slavii în spaţiul românesc (3). Perspectiva 
culturală. Slavonismul cultural 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

9. Raporturi culturale româno-slave. 
Slavonismul ca parte a culturii medievale şi 
premoderne româneşti. Prezentări de referate 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

10. Legăturile istorice cu spaţiul sud-slav. 
Prezentări de referate 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

11. Legăturile istorice cu Polonia. Prezentări de 
referate 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

12. Legăturile istorice cu spaţiul nord- şi est-slav 
(Rusia, Ucraina, cazacii). Prezentări de 
referate 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

13. Nicolae Milescu Spătarul și Dimitrie Cantemir 
în Rusia. Prezentări de referate 

Discuții, prezentări de 
referate, analiză de izvoare 
istorice 

 

  Bibliografie: 

1. Florin Curta, Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII. 
Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2006, 412 p. 

2. Dennis Deletant, Slavonic Letters in Moldavia, Wallachia and Transylvania from the Tenth to 
the Seventeenth Centuries, în The Slavonic and East European Review, vol. LVIII, 1, 1980, p. 
1-21. 

3. Francis Dvornik, Slavii în istoria şi civilizaţia europeană. Traducere de Diana Stanciu. 
Bucureşti, ALL Educational, 2001, 664 p. 

4. Francis Dvornik, The Significance of the Mission of Cyril and Methodius, în Slavic Review, 
23, no. 2, June 1964, p. 195-211 (.pdf, versiune electronică!). 

5. Grigore Nandriş, The Beginning of Slavonic culture in the Romanian Countries, în Slavonic 
and East European Review, XXIV, 1946, no. 63, p. 160-171. 

6. Dimitri Obolensky, Un Commonwealth medieval: Bizanţul. Europa de răsărit 500-1453. 
Bucureşti, Ed. Corint, 2002, 524 p. 

7. Sorin Paliga, Eugen S. Teodor, Lingvistica şi arheologia slavilor timpurii: o altă vedere de la 
Dunărea de Jos. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2009, x, 332 p. 

8. Petre P. Panaitescu, Contribuţii la istoria culturii româneşti. Ediţie îngrijită de Silvia 
Panaitescu. Prefaţă, note şi bibliografie de Dan Zamfirescu. Bucureşti, Ed. Minerva, 1971, 632 
p. 

9. Ion Stanciu, Slavii timpurii în cercetarea arheologică românească, în Ephemeris Napocensis, 
XI, 2001, p. 105-141. 
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10. 10. A.P. Vlasto, The Entry of the Slavs into Christendom. An Introduction to the Medieval 
History of the Slavs. Cambridge, at the University Press, 1970. 

 

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

Această materie ce include curs și seminarii, întrunește toate calitățile 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 Participarea activă a studenţilor 
la curs. Parcurgerea bibliografiei 
de curs 

Examen 40% 

10.5. Seminar Studenții trebuie să elaboreze şi 
să susțină intervenții, 
comentarii bibliografice, 
referate 

Lucrări de verificare scrise 
şi trimise până la data 
limită 

60% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Parcurgea a minim cinci titluri din bibliografie. 
 Minim o intervenţie în discuţiile provocate în timpul cursului sau pe marginea izvoarelor care 

vor fi discutate la curs. 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

2 IV 2019                

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

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


