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 Babeş-Bolyai
Istorie şi Filozofie
Istorie în limba maghiară
Istorie
LicenŃă
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:
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

•
•

ore

CompetenŃe
profesionale

6. CompetenŃele specifice acumulate
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)

CompetenŃe
transversale

•

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

8. ConŃinuturi
8.1 Curs
Introducere

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.
•

Metode de predare
expunere, conversaŃie
euristică
InstituŃii centrale – secolele XI-XV creatoare de arhivă expunere, conversaŃie
euristică
expunere, conversaŃie
InstituŃii teritoriale si locale, secolele XIV-XIX, şi
arhiva creată
euristică
expunere, conversaŃie
InstituŃii centrale din Moldova şi łara Românească,
secolele XVI-XVII
euristică
expunere, conversaŃie
InstituŃii centrale din Transilvania în epoca
Principatului
euristică
InstituŃii centrale din Moldova si łara Românească în expunere, conversaŃie
timpul regimului fanariot
euristică
expunere, conversaŃie
InstituŃii centrale din Transilvania în perioada
habsburgică
euristică
InstituŃii judecătoreşti şi de carte funduară
expunere, conversaŃie
euristică
InstituŃii ecleziastice şi scolare
expunere, conversaŃie

ObservaŃii

euristică
EvoluŃia instituŃională a Principatelor Române până la expunere, conversaŃie
1918
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
Bibliografie
Körmendy Lajos (coord.), Levéltári kézikönyv, Budapest, 2009.
Trócsányi Zsolt, Erdély központi kormányzata: 1540-1690, Budapest, 1980.
Trócsányi Zsolt, Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben: 1690-1740, Budapest, 1988.
Trócsányi Zsolt, Erdélyi kormányhatósági levéltárak, Budapest, 1973.
Eckhart Ferenc, Magyar alkotmány- és jogtörténet, Budapest, 1946.
Ember Gyızı, Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiőzéséig, Budapest, 1946.
Pop, Ioan Aurel, InstituŃii medievale romaneşti: Adunările cneziale si nobiliare (boiereşti) din Transilvania
in secolele XIV-XVI, Cluj-Napoca, 1991.
Klima, Helmut, Guvernatorii Transilvaniei 1774-1867, Sibiu, 1943.
Jakó Zsigmond, Az erdélyi fejedelmek levéltáráról, in Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére,
Budapest, 1998, p. 105-129.
Nistor, Ioan Silviu, Comuna si judeŃul. EvoluŃia istorică, Cluj-Napoca, 2000.
Bichigean, Gheorghe, Adunări si stări in Ńările Române. CongregaŃiile generale în Transilvania voievodală,
Sibiu, 1998.
Oroveanu, Mihai T., Istoria dreptului romanesc si evoluŃia instituŃiilor constituŃionale, Bucureşti, 1992.
Chihodaru, Constantin, Începutul cancelariei domneşti în Moldova, în „CivilizaŃie medievală şi
modernă românească”, Cluj-Napoca, 1985, p. 184-194.
Somesfălean, Livia, Tabla Continuă, în „Revista Arhivelor”, Cluj-Napoca, 1995, 1, nr. 1-2, p.
24-27.
Molnar Jenı, Területi – közigazgatási felosztás Erdélyben 1876-1968, Korunk, 1992. 3, nr. 9, p.
88-97.
Mályusz Elemér, Egyházi társadalom a középkori Magyarországon, Budapest, 1971.
Balogh Margit – Gergely Jenı, Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992, Budapest, 1992.
Puşcaş, Ioan, Arhiva episcopiei catolice de Oradea. Istoric, sisteme de arhivare, importanŃă documentară,
în „Revista Arhivelor”, 1980, 57, nr. 1, p. 125-131.
Bucsai Mihály, A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945, Budapest, 1985.
Îndrumător în Arhivele Statului judeŃul Cluj, vol. I-II, Bucureşti, 1979, 1981.

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
•

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

capacitatea studenŃilor de a Examen oral
sintetiza temele abordate
în cadrul cursului şi
bibliografiei

10.3 Pondere din
nota finală
100%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanŃă
•

Data completării
30.02.2013

Semnătura titularului de curs
...............................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de seminar
...................................

Semnătura directorului de departament
…............................

