
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 
1.3 Departamentul Istorie, linia maghiara 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţa 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie, arhivistica, arheologie, istoria artei 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Ştiinţele auxiliare ale istoriei 

2.2 Titularul activităţilor de curs Rusz-Fogarasi Eniko 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

/ 

2.4 Anul de 
studiu 

1, 
3 

2.5 Semestrul 1, 5 
pentru 
istoria 
artei 

2.6. Tipul de 
evaluare 

Examen 2.7 Regimul 
disciplinei 

obligatoriu 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator  
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14

x2 
Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50

% 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50

% 
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 75% 
3.8 Total ore pe semestru 25% 
3.9 Numărul de credite 4 sau 5 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu sunt 
4.2 de competenţe  Nu sunt 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Prezenta obligatorie, la orele cu caracter practic. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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e  Este un curs de formare de bază pentru toţi studenţii de la domeniul de istorie 

 Se accentuează punerea bazei celor mai importante ştiintei auxiliare formarea 
compotenţelor de orientare în timp şi spaţiu cronologie, geografie istorica, topografie 
istorica, 

 Familiarizarea cu limbajul specific al unor ştiinţe auxiliare ale istoriei cum ar fii 
genealogia, heraldica, sigilografia, numismatica, metroplogia, paleografia,epicrgafia, 
diplomatica  
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere. Ce este istoria? Rolul ştiinţelor auxiliare. 

 

pps  

2. Metodele istoriei 

 

prezentare O lucrare ştiinţifică pt. 
examen 

3. Geografie istorica, ecologie istorică, topografie istorică  

 

pps  

4. Topografia istorică  

 

practica Harti de pregatit pentru 
examen/ Europa, 
Transilvania 

5. Heraldică pps Exerciţiu fotografic 
6. Sigilografie pps  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea bazelor ştinţelor auxiliare pe care se bazează investigaţia 
istorică. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Să pornească pe student spre a deveni istoric prin insuşirea deprinderilor 
metodologice 
Să introducă pe viitorul istoric în toate ştiinţele auxiliare de care o să aibă 
nevoie în timpul investigaţiilor sale viitoare 

- să dezvoltăm deprinderile geografice, metodologico-istorice, să introducem în 
deprinderile cronologice specifice epocii medievale şi premoderne 

 - să oferim repere sigure pentru a găsi bibliografia de bază fiecărei ştiinţe 
auxiliare 

  



 
7. Epigrafie pps  
8. Paleografie 

 

pps  

9. Diplomatică 

 

pps  

10. Codicologie 

 

pps  

11. Cronologie pps Practic 

12. Genealogie, Arhontologie, Prosopografie 

 

pps Arborele genealogic pt. 
examen 

 

13. Insigniologie, faleristică, vexillologie 

 

pps  

 

14. Numismatică 

pps  
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 Delort Robert: Introduction au sciences auxiliares de l’histoire, Paris, 1969.- 
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 Rüsz- Fogarasi Enikő: Bevezetés a történelem segédtudományaiba, Kolozsvár, Accent. 2002. 

 Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája, Bp. 1997.  

 E. H. Carr: Mi a történelem? , Bp. 1995. 

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 
   

 
 
 
 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs  Examen 50% 

   
10.5 Seminar/laborator Lucrări individuale Pe parcurs 50% 

   
10.6 Standard minim de performanţă 

   
 
 
 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ....Rusz-Fogarasi Eniko...........................  
 ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


