FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 InstituŃia de învăŃământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea "Babes-Bolyai"
Istorie si Filosofie
Istorie Medievala, Premoderna si Istoria Artei
Istorie
licenta
Istorie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Cultul sfintilor in epoca medievala
2.2 Titularul activităŃilor de curs
2.3 Titularul activităŃilor de seminar
Asist. univ. Carmen Florea
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare C

2.7 Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
4
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 56 Din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
DistribuŃia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe- 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren25
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri- 10
Tutoriat/consultatii- 8
Examinări - 3
Alte activităŃi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
70
3.8 Total ore pe semestru
126
3.9 Numărul de credite
5

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• inscrierea disciplinei in contractul de studii
4.2 de competenŃe
• cunoasterea unei lb. straine moderne
• operare PC
5. CondiŃii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•
•

aparatura
parcurgerea bibliografiei de seminar

4
56
ore

CompetenŃe
transversale

CompetenŃe profesionale

6. CompetenŃele specifice acumulate
-Analiza critică a izvoarelor istorice şi a abordărilor istoriografice specifice unei perioade (epoci) sau
probleme istorice.
-Corelarea evenimentelor sau a principalelor aspecte ale unei perioade (epoci) sau probleme istorice şi
interpretarea lor.
-Descrierea unei epoci/ eveniment istoric, utilizând cunoştinţe de complexitate medie în domeniu.
-Identificarea limitelor existente în analiza informaţiilor despre o anumită epocă (perioadă) istorică,
determinarea cauzelor acestor limite, propunerea de ipoteze alternative cu privire la faptele istorice
specifice acelei epoci (perioade).
-Identificarea principalelor izvoare istorice şi abordări istoriografice specifice unei epoci istorice.
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 competenŃelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

8. ConŃinuturi
8.1 Curs

Bibliografie

•

initierea si derularea unei teme de cercetare aferente problematicii
cultului sfintilor in perioada medievala

•
•

înţelegerea diferitelor modele de sanctitate
discutarea intr-o manieră analitică a interpretărilor existente în istoriografia
problemei

•

analiza surselor primare (textuale si vizuale)

Metode de predare

ObservaŃii

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

ObservaŃii

Introducere în studierea cultului sfinţilor: abordări
metodologice, prezentarea surselor, locul problematicii
sanctităţii medievale în istoriografia contemporana
Evoluţia studierii cultului sfinţilor în istoriografia
contemporană: criteriile sanctităţii, culte universale şi
culte regionale
Modele de sanctitate: martiri şi confesori, noul ideal de
martiriu în Europa Centrală, impactul monahismului
carolingian asupra cultului martirilor şi confesorilor
Sanctitatea dinastică în Europa medievală: caracteristicile
acestui model de sanctitate, exemple de sanctitate
dinastică în Europa centrală, schimbarea acestui model în
perioada evului mediu tîrziu
Ordinele Mendicante şi apariţia unui nou model de
sanctitate: vita apostolica ca şi criteriu şi indiciu al
sanctităţii, rolul jucat de Dominicani şi Franciscani în
promovarea unor noi culte, inovarea sanctităţii prin
modelul ”sfinţilor vii.”
Sanctitatea feminină: susţinătorii cultelor feminine,
modelele şi constrângerile acestui tip de sanctitate,
exemple de sanctitate feminină din oraşele italiene şi din
dinastiile Central-Europene
Patronajul sfinţilor: definirea acestui fenomen, patroni
urbani, exemple din mediul orăşenesc transilvănean.
Dimensiunea socială a sanctităţii: asociaţii profesionale şi
sfinţi patroni
Cultul marian: Fecioara Maria ca cel mai important
intercesor în devoţiunea medievală tîrzie, reprezentările
iconografice mariane în Transilvania medievală tîrzie,
modelul devoţional marian şi impactul lui asupra sanctităţii
feminine
Regionalizarea sanctităţii: modelul sanctităţii mendicante
în mediul transilvănean, prezenţa ordinelor mendicante în
regiune, succesul acestor ordine şi impactul acestora
asupra pietăţii laicilor
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• formare teoretica
• dezvoltarea gindirii critice
• abilitati argumentative
• abilitati comunicare verbala si in scris

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

Continua a activitatii
30%
studentilor (prezentarilor
facute in cadrul seminarului,
participarii active la
discutii)
Evaluarea eseului
30%
Evaluarea prestatiei din
40%
timpul colocviului

10.6 Standard minim de performanŃă
• prezenta 70%
• prezentarile in timpul seminarului (tema de cercetare, discutia asupra bibliografiei)
• predarea eseului
• colocviul

