
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 

1.3 Departamentul Istorie în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii Istorie 

1.5 Ciclul de studii LicenŃă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

arhivistică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei InstituŃii creatoare de arhive 

2.2 Titularul activităŃilor de curs Lect. dr. Nagy Robert 

2.3 Titularul activităŃilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor 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 învăŃământ  Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator  

DistribuŃia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  

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

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

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităŃi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • nu este 

4.2 de competenŃe • nu este 

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

•  



6. CompetenŃele specifice acumulate 
C
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a
le

 Regăsirea informaŃiei despre trecutul istoric 

Stabilirea faptelor istorice pe baza informaŃiilor din izvoare şi din afara izvoarelor 

Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puŃin unei alte ştiinŃe sociale sau umaniste 

sau ale unei discipline de graniŃă între istorie şi alte ştiinŃe (sociologia, economia) 

C
o

m
p

et
en

Ńe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

•  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 

Introducere expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii centrale – secolele XI-XV creatoare de arhivă expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii teritoriale si locale, secolele XIV-XIX, şi 

arhiva creată 

expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii centrale din Moldova şi łara Românească, 

secolele XVI-XVII 

expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii centrale din Transilvania în epoca 

Principatului 

expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii centrale din Moldova si łara Românească în 

timpul regimului fanariot 

expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii centrale din Transilvania în perioada 

habsburgică 

expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii judecătoreşti şi de carte funduară expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii ecleziastice şi scolare expunere, conversaŃie  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

O prezentare de ansamblu a instituŃiilor creatoare de arhivă, a condiŃiilor de 

creare si a viziunii actuale asupra etapelor istorice de constituire. Se va studia 

mai întâi arhiva la destinatar si la emitent cu corespondenŃa în instituŃiile 

secolelor XIV-XVIII; apoi arhiva de registratură specifică instituŃiilor 

moderne. Vor fi apoi analizate arhivele constituite de instituŃiile centrale, 

judecătoreşti si de carte funduară, bisericeşti si militare ca si cele 

administrativ teritoriale. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

•  



euristică 

EvoluŃia instituŃională a Principatelor Române până la 

1918 

expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃiile Transilvaniei în perioada 1848-1867 expunere, conversaŃie 

euristică 

 

InstituŃii din Transilvania în perioada dualistă expunere, conversaŃie 

euristică 

 

Tipuri de instituŃii din România în perioada 1923-1948 expunere, conversaŃie 

euristică 

 

EvoluŃia instituŃiilor în perioada comunistă expunere, conversaŃie 

euristică 
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•   
 

 

 

 



 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs capacitatea studenŃilor de a 

sintetiza temele abordate 

în cadrul cursului şi 

bibliografiei 

Examen oral 100% 

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanŃă 

•   
 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

30.02.2013  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


