
FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
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 ŞI STUDII CULTURALE 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

ISTORIE  
Licenţiat în Istorie  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Istoria instituţiilor creatoare de arhivă 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ion Cârja 
2.3 Titularul activităţilor de seminar - 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei DS 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi în arhive 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat 6 
Examinări  3 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 32 
3.8 Total ore pe semestru 65 
3.9 Numărul de credite 4 
 
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 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
Co

mp
ete

nţe
 pr

ofe
sio

nal
e  C1. Regăsirea informatiei despre trecutul istoric pe baza surselor primare şi a literaturii de 

specialitate 
 C2. Stabilirea faptelor istorice pe baza informatiilor din izvoare si din afara izvoarelor, în 
special a izvoarelor de arhivă 
 Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, a cunoştinţelor de specialitate. 

Co
mp

ete
nţe

 
tra

nsv
ers

ale
 

 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 competenţelor acumulate) 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere (concepte, metodologie, instrumente de 
lucru) Expunerea, 

demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

2. Istituţii centrale (legislative) Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

3. Istituţii centrale (guvernative) Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

4. Instituţii ale administraţiei regionale-teritoriale şi 
locale. 

Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

5. Instituţii judecătoreşti. Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

6. Instituţii de cadastru şi carte funciară Expunerea,  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  Cursul are drept obiectiv o prezentare de ansamblu, în domensiune istorică, a 

instituţiilor creatoare de arhivă de pe teritoriul de astãzi al României 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Arhiva la destinatar si la emitent  Arhiva constituită dupã sistemul de registratură  Arhivele constituite de instituþiile centrale (legislative şi guvernative), arhive 
administrative, arhive judecãtoresti si de carte funduară, bisericesti si militare, 
arhive personale ºi familiale, arhive ale instituþiilor de învãţãmânt, arhive 
economice, arhive tehnice şi de înregistrare tehnice şi de înregistrare tehnică 



demonstraţia, 
conversaţia euristică 

7. Instituţii ecleziastice Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

8. Arhive ale instituţiilor militare Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

9. Instituţii de învăţământ şi cultură Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

10. Arhive economice  Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

11. Arhive personale şi familiale Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

12. Arhive tehnice şi de înregistrare tehnică Expunerea, 
demonstraţia, 
conversaţia euristică 

 

   
Bibliografie (minimală):  
1. Elio Lodolini, Archivistica-principi e problemi, Milano, 1970. 
2. Jean Favier, La pratique archivistique française, Paris, 1993. 
3. Aurelian Sacerdoţianu, Arhivistica, Bucureşti, 1970. 
4. Helmut Klima, Guvernatorii Transilvaniei 1774-1867, Sibiu, 1943. 
5. Îndrumãtor în Arhivele Statului judeþul Cluj, vol. I-II, Bucuresti, 1979, 1981. 
6. Mihai T. Oroveanu, Istoria dreptului românesc si evoluþia instituþiilor constituþionale, 
Bucuresti, 1992. 
7. Ioan Silviu Nistor, Comuna si judeţul. Evoluţia istorică, Cluj-Napoca, 2000. 
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 
 Conţinutul disciplinei este coroborat cu competenţele 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 a) prezenţă şi activitate la 

curs 
 50% 

 
b) examen scris la sfârşitul 
semestrului 

 50% 
10.5 Seminar/laborator    

   
10.6 Standard minim de performanţă 

   
 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
25. 03. 2013.                 ...............................   ................................... 

 
Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  
...........................................      …............................  


