
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj 

1.2 Facultatea Istorie-Filosofie 
1.3 Departamentul Dep. de Istorie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii istorie şi studii culturale 
1.5 Ciclul de studii BA 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

istorie 
licenŃiat în istorie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

Arhivistică 

2.2 Titularul activităŃilor de curs Sipos Gavril / Gábor 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar Sipos Gavril / Gábor 
2.4 Anul de studiu I.  2.5 Semestrul I..  2.6. Tipul de 

evaluare 
examen 2.7 Regimul 

disciplinei 
 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 7 
DistribuŃia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 6 
Examinări  3 
Alte activităŃi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 40 
3.8 Total ore pe semestru 91 
3.9 Numărul de credite 6 
 

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

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  



6. CompetenŃele specifice acumulate 
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 •  C1. Regăsirea informatiei despre trecutul istoric pe baza surselor primare şi a literaturii de 
specialitate  
 
• C2. Stabilirea faptelor istorice pe baza informatiilor din izvoarele scrise păstrate în arhivă  
 
• Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii a cunoştinŃelor de specialitate 
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• CT1. Îndeplinirea la termen, riguroasă si responsabilă, în condiŃii de eficientă si eficacitate, a 
sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităŃii ştiinŃifice, 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; însuşirea 
normelor practicii arhivistice. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de 
predare 

Obser-
vaŃii 

1  Istoria arhivelor în epoca antică, în evul mediu, în epoca modernă. Expunere, con-
versaŃie euristică  

 

2  Istoria arhivelor din Ungaria, Transilvania, łara Romănească şi Moldova. Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

3  Istoria instituŃiilor producătoare de arhive, structura lor – administraŃia de 
stat, cea locală, instituŃiile bisericeşti 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

4  Diplomatica medievală, caracteristicile externe şi interne ale documentelor 
medievale 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

5  Studiul sistematic, genetic şi analitic al actelor premoderne si moderne. Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

6  Sisteme arhivistice în Ungaria şi Transilvania, apariŃia registraturii în 
secolul 18 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• CunoştinŃele de bază ale arhivisticii sunt necesare atât pentru studenŃii 
secŃiei de biblioteconomie, cât şi pentru cei de la secŃia arhivistică, cei 
din urmă îşi vor completa cunoştinŃele în cadrul altor cursuri speciale. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Cursul trece în revistă istoria arhivelor europene, tratează noŃiunile de 
bază ale arhivisticii contemporane, prezintă pe scurt istoria instituŃiilor 
de stat, administrative şi judecătoreşti producătoare de arhive, tratează 
modalităŃile de ordonare a materialului arhivistic, regulile selecŃionării, 
prezintă sistemele arhivistice moderne.     În cadrul seminariilor 
studenŃii aplică în practică cunoştinŃele de manipulare ale actelor, de 
ordonare a materialului arhivistic, fac vizite la diferite arhive 



7  Procesul manipulării actelor în epoca modernă (sec. 18–20) la diferite 
producători de arhivă 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

8  Ordonarea materialului arhivistic – principiul provenienŃei şi a pertinenŃei Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

9  Practica ordonării arhivistice pe diferite nivele (fonduri, serii, dosare etc.) Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

10  Împachetarea şi depozitarea arhivaliilor, aşezarea pe rafturi, organizarea 
depozitelor 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

11  SelecŃionarea materialului arhivistic, obiectivele selecŃionării, cadrul 
legislativ 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

12  Instrumente de evidenŃă în arhive – contemporane şi moderne (ghid, 
inventar, indice, catalog). 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

13  CondiŃiile de păstrare a materialului arhivistic (clădiri, igienă, securitate 
etc.). 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

14  Folosirea arhivaliilor – cercetarea ştiinŃifică, soluŃionarea cererilor 
cetăŃenilor 

Expunere, con-
versaŃie euristică 

 

Bibliografie 
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Levéltári ismeretek. Szerk. Dóka Klára. Budapest 1998. vol. I–II. 
SacerdoŃeanu, Aurelian: Arhivistica. Bucureşti, 1971. 
Ember Gyızı: Levéltári terminológiai lexikon. Bp. 1982. 
Varga Endre: A proveniencia elve. In: Levéltári Közlemények 1938. 14–44. 
Magyarország levéltárai. szerk. Balázs Péter. Bp. 1983.  
8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 
ObservaŃii 

1. Prelucrarea izvoarelor privind trecutul arhivelor europene   
2. Prezentarea diferitelor instituŃii creatoare de arhivă   
3. CunoştinŃele de bază ale diplomaticii medievale şi premoderne   
4. Ordonarea materialul arhivistic – metode practice   
5. Metodele practice ale depozitării arhivaliilor   
6. Vizită la Arhivele Statului   
7. Vizită la Arhivele Eparhiei Reformate   
   
Bibliografie  
 
 
 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• ConŃinutul disciplinei este coroborat cu competenŃele necesare pentru o expertiză de specialitate în 
domeniul arhivelor, atât în sistemul arhivelor publice cât şi a celor din mediul privat.  
 
 
 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs  test scris, colocviu oral 80 % 
   



10.5 Seminar/laborator prezenŃa  colocviu 20 % 
   

10.6 Standard minim de performanŃă 
• obŃinerea notei de 5 

 
 
 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

08. 05. 2013 ................  .....dr. Sipos Gavril....   .....dr. Sipos Gavril... 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

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


