
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Istorie și Filosofie 

1.3 Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 

1.4 Domeniul de studii Istorie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural (în limba 

maghiară) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Ştiinţele auxiliare și patrimoniul cultural/ 

Segédtudományok és kulturális örökség 

2.2 Titularul activităţilor de curs Rüsz-Fogarasi Enikő 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

2.4 Anul de studiu II  2.5 Semestrul 4  2.6. Tipul de 

evaluare 

VP 2.7 Regimul 

disciplinei 

opțional 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 12

x2 

Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

% 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 75

% 

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 75% 

3.8 Total ore pe fata fata semestru 25% 

3.9 Numărul de credite 3 

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 

•  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

•  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Se accentuează pentru formarea competențelor de operare cu informațiile privind 

patrimoniul material transilvan 

• Să cunoască terminologia științe auxiliare și să aibă abilități de utilizare ale acestora; 

• Să înțeleagă importanța patrimoniului transilvan ; 

• Să demonstreze abilități de identificare a valorilor patrimoniale indiferent de epocă 

•  
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• Să demonstreze preocupare pentru perfecționarea profesională prin antrenarea abilităților 

de gândire critică; 

• Să demonstreze implicarea în activități științifice, cum ar fi evaluarea 

• Să participe la proiecte având caracter științific, compatibile cu cerințele integrării în 

învățământul european 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Sigilii medievale /Magyar pecséthasználat a 

középkorban 

 

film  

.2. Utilizarea sigiliilor în Transilvania premoderna/ Az 
erdélyi középkori és kora újkori pecséthasználat 
 

prezentare  

3.Sigiliile princiare / A fejedelemi pecsétek alakulása 
 

prezentare, pps  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Seminarul de cercetare „ Ştiinţele auxiliare ale istoriei şi patrimoniu cultural” 

are menirea de pune în valoare rezultatele ştiinţelor auxiliare în cercetarea 

patrimoniului din Transilvania. Desigur cercetările de valoare în domeniul 

patrimoniului şi până acum au utilizat informaţiile oferite de ştiinţele auxiliare dar 

seminarul de faţă are menirea de a deschide calea masteranzilor spre o cercetare 

multidisciplinară, de a oferii multiple abordări şi rezultate complexe în domeniu. 

Cu ocazia acestui seminar am avut în vedere heraldica, numismatica, sigilografia 

dorind să conturez şi punctele comune ale acestora dar şi diferențele. Izvoarele 

documentare pe care o să lucrăm vor fii în aşa fel grupate încât să punem în 

evidentă diversitatea lor, dar să conferim şi un termen valabil de comparație ca 

atare încercăm de exemplu să analizăm sursele epigrafice, sigilografice, heraldice, 

şi numismatice din timpul aceluiași principe ori al aceluiași familii.  

 

7.2 Obiectivele specifice •  

  



4. Blazoanele și stemele în perioada medievală și 
premodernă/ Középkori és kora újkori erdélyi címerek 
  

ppt  

5. Donațiile blazoanelor, armaliile/ A fejedelemségkori 
címereink adományozása, armálisak, kivitelezése 
  

ppt  

6. Simbolurile blazoanelor și stemelor/ A fejedelemségkori 
címereink motívum világa 
 

ppt  

7. Insigniologia și insignele puteri centrale/ Jelvénytan és 
felségjelvények 
 

ppt  

8. Monedele în Transilvania premodernă/ Érmek a 
fejedelemségkori Erdélyben 
 

ppt  

9. Medaliile în Transilvania premodernă/ Emlékérmek a 
fejedelemségkori Erdélyben 
 

ppt  

1o. Făurarii sigiliilor, medaliilor, monedelor blazoanelor și 
stemelor/ A pecsétek, érmek, címerek kivitelezői az 
ötvösök, címerírok, festők. 
 

ppt  

11. Simbolurile sigiliilor, stemelor și monedelor princiare/ 
A fejedelmi pecsétek, címerek és érmek motívum világa 
 

ppt  

12. Simboluri constante în monedele, sigiliile și blazoanelor 
din în Transilvania premodernă/ Állandósult szimbólumok 
az erdélyi pénzeken, pecséteken és címerekben. 
 

ppt  
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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  Verificare finala 25% 

Lucrări individuale Pe parcurs 75% 

10.5 Seminar/laborator Lucrări individuale Pe parcurs  

   

10.6 Standard minim de performanţă 

•   

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

2020.03.24.                       Rüsz-Fogarasi Enikő   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


