
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 ŞtiinŃe ale comunicării 
1.5 Ciclul de studii LicenŃă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

ŞtiinŃe ale informării şi documentării linia maghiara 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Istoria presei 
2.2 Titularul activităŃilor de curs Lect. dr. Nagy Robert-Miklos 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar Lect. dr. Nagy Robert-Miklos 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 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 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
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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le

 • Regăsirea informaŃiei despre trecutul presei 

• 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, istoria 
artei, economia, filozofia) 

C
o

m p
et •  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
Presa şi istoriografia presei expunere, conversaŃie 

euristică 
 

Începuturile presei în secolul al XVI-lea expunere, PowerPoint  
Presa în secolul XVIII expunere, PowerPoint  
EvoluŃia presei britanice şi franceze în secolul XVII expunere, PowerPoint  
Presa de limbă germană în secolul XVIII expunere, PowerPoint  
Naşterea şi evoluŃia presei nord-americane până-n 
1850 

expunere, PowerPoint  

Naşterea marilor trusturi de presă anglo-saxone în 
secolul XIX  

expunere, PowerPoint  

Presa europeană în secolul XIX expunere, PowerPoint  
Începuturile presei central-est-europene expunere, PowerPoint  
Presa din Europa Centrală şi de Est în sec. XVIII   expunere, PowerPoint  
Secolul XIX şi evoluŃia presei Transilvane expunere, PowerPoint  
Presa transilvană în secolul XX expunere, PowerPoint  
Istoria presei de limba română în secolele XVIII-XIX expunere, PowerPoint  
Presa europeană în secolul XX expunere, PowerPoint  
Bibliografie: 

Albert, Pierre, Istoria presei, Iasi, 2002. 

Fenyı István-Kókay György-Kosáry Domokos, A magyar sajtó története (1705-1848), Budapest, 1979. 

Fleisz János, Az erdélyi magyar sajtó története (1890-1940), Pécs, 2005. 

Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor, A magyar sajtó története, Budapest, 1993. 

Innis, Harold Adams, A sajtó – a 20. század gazdaságtörténetének mellızött szereplıje, Budapest, 2002. 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul şi seminarul de faŃă îşi propun familiarizarea studenŃilor cu marile 
teme ale istoriei presei universale 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

În cadrul cursului vor fi abordate teme care sunt indispensabile înŃelegerii 
presei vremii. 
Seminarul va pune accent pe antrenarea studenŃilor într-o cercetare concretă 
prin învăŃarea unor metode practice.  
Prin feedback-ul prezent la ore şi prin întocmirea unor referate va asigura şi 
punerea în practică a celor învăŃate la curs. 



Antip, Constantin, Istoria presei române, Bucureşti, 1979. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 
Premizele apariŃiei primelor publicaŃii lunare şi 
săptămânale 

conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Naşterea presei europene I conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Naşterea presei europene II conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Presa britanică în secolele XVIII-XIX conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Presa americană în secolele XVIII-XIX conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Presa de limbă germană şi franceză în secolele XVIII-
XIX 

conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Naşterea presei de limbă maghiară, română, cehă, 
polonă I 

conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Naşterea presei de limbă maghiară, română, cehă, 
polonă II 

conversaŃie, 
PowerPoint 

 

ApariŃia marilor trusturi de presă în epoca modernă I conversaŃie, 
PowerPoint 

 

ApariŃia marilor trusturi de presă în epoca modernă II conversaŃie, 
PowerPoint 

 

ApariŃia şi evoluŃia presei în America Latină, Asia, 
Africa şi Oceania I 

conversaŃie, 
PowerPoint 

 

ApariŃia şi evoluŃia presei în America Latină, Asia, 
Africa şi Oceania II 

conversaŃie, 
PowerPoint 

 

Bibliografie  
Albert, Pierre, Istoria presei, Iasi, 2002. 

Fenyı István-Kókay György-Kosáry Domokos, A magyar sajtó története (1705-1848), Budapest, 1979. 

Fleisz János, Az erdélyi magyar sajtó története (1890-1940), Pécs, 2005. 

Innis, Harold Adams,A sajtó – a 20. század gazdaságtörténetének mellızött szereplıje, Budapest, 2002. 

Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor, A magyar sajtó története, Budapest, 1993. 

Lakatos Éva, A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705-1944, Budapest, 2010. 

Bailyn, Bernard-Hench, John B.-McCorison, Marcus A.-Wiggins, James Russel, The press & the American 

Revolution, Boston, 1981. 

Kosáry Domokos, The press during the hungarian revolution of 1848-1849, New York, 1986. 

 
 

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 a 
bibliografiei 

Examen oral 60% 

   
10.5 Seminar/laborator muncă independentă activitate la seminar 40% 

   
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  

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


