
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de istorie şi filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de istorie medievală, premodernă şi istoria artei 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii LicenŃă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Istoria BizanŃului 
2.2 Titularul activităŃilor de curs Conf. univ. dr. Radu Mârza 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar - 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

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 0 
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 5 
 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum •  

4.2 de competenŃe •  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• sală dotată cu calculator şi videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  
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• capacitatea de a discuta la nivel teoretic un subiect istoric complex 

• cunoaşterea istorică a unui capitol fundamental de istorie românească şi istorie universală 

• capacitatea de a înŃelege şi de a discuta un subiect de istorie continentală / intercontinentală 

• înŃelegerea fenomenelor şi a proceselor istorice, a structurilor, a elementelor de continuitate 
şi discontinuitate 

• înŃelegerea raportului dintre om şi teritoriu 

• înŃelegerea proceselor integratoare specifice unei istorii imperiale şi a iradierii culturale 
dinspre Centru spre Periferie 

• raportul istorie universală (europeană/regională) şi istorie naŃională 
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• Familiarizarea studenŃilor cu lectura surselor bibliografice şi a surselor primare 

• discernerea între istoria – eveniment şi istoria structurilor 

• capacitatea de a integra istoria umană într-un teritoriu 

aprofundarea raportului istorie – geografie  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
1. Introducere Prelegere  combinată 

cu discuŃii 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• familiarizarea studenŃilor cu istoria BizanŃului şi a spaŃiului bizantin, 
precum şi cu moştenirea bizantină a popoarelor europene (central- şi 
est-europene) 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• familiarizarea cu procese istorice care se petrec pe trei continente: 
Europa, Asia, Africa 

• înŃelegerea proceselor de continuitate de la Imperiul Roman la 
Imperiul Bizantin 

• cunoaşterea marilor tendinŃe ale istoriei economice, ale comerŃului 
euro-asiatic care se petrec pe teritoriul Imperiului Bizantin 

• descoperirea identităŃilor naŃionale, religioase, culturale de pe raza 
Imperiului Bizantin 

• importanŃa istoriei bizantine pentru spaŃiul românesc 

• aprofundarea moştenirii BizanŃului în Orient şi în Europa (Centrală şi 
de Est) 

• cunoaşterea istoriei BizanŃului ca o istorie à la longue durée, dincolo 
de limitele cronologice convenŃionale 



interactive; 
prezentare 
powerpoint. 

2. Dezvoltarea studiilor bizantine    --//--  
3. Începuturile Imperiului Bizantin şi Constantinopolul    --//--  

4. Teritoriul. Provinciile    --//--  

5. Istoria politică (1) (de la origini până în sec. VII)    --//--  

6. Istoria politică (2) (sec. VII – 1204)    --//--  

7. Istoria politică (3) (1204-1453)    --//--  

8. Creştinismul răsăritean. Biserica Ortodoxă    --//--  
9. AdministraŃia    --//--  
10. Cultura (scrisul istoric, literatura)    --//--  
11. Cultura (artele)    --//--  
12. Moştenirea Imperiului Bizantin    --//--  
13. Moştenirea Imperiului Bizantin în spaŃiul 
românesc 

   --//--  
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• disciplina Istoria BizanŃului face parte din disciplinele fundamentale pentru pregătirea studentului la 
Istorie. Ea evidenŃiază raporturile dintre istoria românească, istoria regională (Europa de Est) şi istoria 
europeană şi intercontinentală (Europa, Asia, Africa), oferind perspective integratoare asupra istoriei 
naŃionale. Cursul încurajează dezvoltarea abilităŃilor de comunicare: exprimare liberă, coerenŃă, spirit 
critic în faŃa informaŃiei, a textului scris, dezvoltarea capacităŃii de argumentare a unor idei. 

 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Participarea activă a 
studenŃilor la curs 
Parcurgerea bibliografiei 
de curs 

IntervenŃii în timpul 
cursului 

30% 

Participare la examen Examen oral 70% 
10.5 Seminar/laborator    

   
10.6 Standard minim de performanŃă 
•  Parcurgerea a minim 7 cărŃi din bibliografia de curs 
• minim o intervenŃie în discuŃiile provocate în timpul cursului sau pe marginea izvoarelor care vor fi 

discutate la curs 
 
 


