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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai,  Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Istorie medievală, premodernă și istoria artei 

1.4. Domeniul de studii Studii culturale 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Studii Iudaice 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Identitate evreiască post-Holocaust 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. Dr. LÖNHÁRT Tamás 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. Dr. LÖNHÁRT Tamás 

2.4. Anul de studiu  II 2.5. Semestrul  I 2.6. Tipul de 
evaluare E 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 10 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul  

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
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5.1. de desfăşurare a cursului Realizarea cursului - vizualizarea unor 

documente, statistici, modele, fotografii și 

filme documentare digitalizate - necesită 

folosirea unui calculator şi videoproiector. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului Realizarea seminarelor necesită pentru 

prezentarea rezultatelor aportului individual al 

studenților (prezentarea referatelor) și 

vizualizarea unor documente, statistici, 

modele, fotografii și filme documentare 

digitalizate folosirea calculatorului și al unui 

videoproiector. 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 
pr

of
es

io
n

al
e 

 

 Asimilarea și utilizarea conceptelor specifice domeniului 

 Utilizarea instrumentelor de cercetare socială 

  Capacitatea de a proiecta și implementa un proiect de cercetare 

  Capacitatea de a colecta date 

 Capacitatea de a analiza și interpreta datele 

C
om

p
e-

te
nţ

e 
tr

an
sv

er
sa

le
 

 Munca în echipă 

 Dezvoltarea gândirii critice 

 Vorbitul in public si abilități de prezentare 

 Analiza și sinteza 

 Competențe digitale 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

 În acest curs analizăm realitatea post-Holocaust din arealul Europei Centrale şi de 
Sud-Est, accentuând modurile în care au fost integrate şi reinterpretate 
experienţele imediat anterioare, noile strategii de reaşezare a vieţii evreieşti în 
acest areal, precum şi impactul realizării statului Israel în perioada imediată de 
după al Doilea Război Mondial, procese care au avut un impact clar şi asupra 
structurării identităţii culturale şi comunitare evreieşti.  

 Acest demers este gândit pe baza interpretării analitice a istoriografiei, mărturiilor 
memorialistice şi de „istorie orală“, realizate şi editate în ultimul timp.  

 Metoda analizei comparative, precum şi studiile de caz vin să aprofundeze 
cunoaşterea dimensiunii reale, la nivel local şi regional, al fenomenelor descrise 
ce au cuprins diferitele nivele şi grupări socio-profesionale ale societăţii din 
Europa de Est. 

7.2 Obiective 
specifice 

 Cronologic acoperim următoarea periodizare: 1945-1947, perioada imedait post-
Holocaust; 1947-1949, perioada de trecere la regimuri totalitare comuniste în 
Europa Centrală şi de Sud-Est şi de realizare a statului Israel; 1949-1953, epoca 
politicilor staliniste, a proceselor politice şi a relaţionării blocului sovietic 
specifice faţă de statul Israel şi comunităţile evreieşti din Europa de Est; 1953-
1956, perioada imediat post-stalinistă, până la criza Suezului, moment de 
reaşezarea a relaţiilor statelor est-central-europene cu statul Israel; 1957-1968, 
perioada de reaşezare a realităţilor din statele blocului sovietic, de reevaluare a 
procesului emigrării şi a relaţiei la nivel statal cu Israel.  

 Politici ale memoriei, instituţii şi narative istoriografice şi politice din statele 
Europei Centrale şi de Est, privind Holocaustul. 

 Dialogul interacomunitar şi între majoritate şi minoritate etnoculturală în statele 
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Europei Centrale şi de Est, privind identitatea şi reintegrarea comunităţilor 
evreieşti în perioada de după Holocaust.  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere: Europa Centrală şi de Est- 
identităţi etnice, religioase, culturale; 
entităţi statale, naţiuni, clivaje sociale, 
economice, (concepte, modele, abordări 
metodologice)  

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

2. Comunitatea evreiască din Polonia : 
tradiţii, realităţi sociale, structuri 
identitare – evoluţia până la 1939.  

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

3. Impactul Holocaustului şi perioada 
imediat post-Holocaust asupra 
comunităţii evreieşti din Polonia. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

4. Restructurarea relaţiilor intracomunitare 
sub impactul instaurării regimului 
comunist şi adoptarea modelului sovietic 
în Polonia. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

5. Impactul destalinizării şi a evoluţiilor 
post-1956 asupra relaţiei dintre 
comunitatea evreiască din Polonia, statul 
polonez şi Israel. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

6. Comunitatea evreiască din Cehoslovacia : 
tradiţii, realităţi sociale, structuri 
identitare – perioada 1919-1939. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

7. Destructurarea Cehoslovaciei, ocupaţia 
germană, statul slovac: impactul 
Holocaustului asupra comunităţii 
evreieşti şi situaţia imediat post-
Holocaust. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

8. Evreii din Cehoslovacia în perioada 
instaurării şi consolidării regimului 
comunist. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

9. Comunitatea evreiască din Ungaria: 
dezbaterea istoriografică privind evoluţia 
de la fenomenul asimilării voite la 
impactul legislaţiei discriminatorii şi a 
Holocaustului asupra identităţii evreieşti 
din Ungaria primei jumătăţi a secolului 
XX.  

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

10. Fenomenele specifice perioadei imediat 
post-Holocaust în Ungaria: reintegrare, 
emigrare, alya, acte antisemite, campania 
antisionistă, procese politice înscenate. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

11. Comunitatea evreiască din Ungaria în 
perioada 1953-1968. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

12. Comunitatea evreiască din România: 
tradiţii, realităţi sociale, structuri 
identitare – evoluţia până la 1941. 

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

13. Impactul Holocaustului asupra 
strategiilor de reconstruire comunitară 
proprie evreilor din România postbelică – 
realităţi ale perioadei de tranziţie 1944-
1947.  

Prelegerea participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

 

14. Evreii din România sub impactul Prelegerea participativă,   
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fenomenului stalinizării şi a structurării 
naţional comunismului (1948-1968). 
Relaţiile specifice dintre comunitatea 
evreiască din România, statul român şi 
Israel. 

expunerea, 
exemplificarea 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Introducere: Europa Centrală şi de Est- 
identităţi etnice, religioase, culturale; 
entităţi statale, naţiuni, clivaje sociale, 
economice, (concepte, modele, abordări 
metodologice)  

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

Cuvinte cheie / concepte: Europa de Est, 
Europa Centrală şi de Est, Europa Centrală, 
Mitteleuropa; regim politic, naţiune, stat 
naţional, stat federal, confederaţie, guvernare, 
administraţie; asimilare, emancipare, auto-
organizare, Bund, Theodor Hertzl, sionism, 
congres sionist; liberalism, social-democraţie, 
mişcare comunistă, partide ţărăneşti; clasă de 
mijloc, „Ersatzklasse”, „numerus clausus“; 
corporativism, mişcări şi partide extremiste, 
fascism, naţional-socialism, legionarism, 
gărzile Hlinka, Crucile cu Săgeţi, mişcarea 
ustaşă, cetniki; discriminare, legi 
discriminatorii, legi antisemite, pogrom, 
violenţă, ură rasială, legi rasiale, Kristalnacht, 
ghetoizare, deportare, Holocaust; antifascism, 
rezistenţă, guvern în exil, ocupaţie, 
colaboraţionism; eliberare, ocupaţie militară, 
Comisia Aliată de Control, coaliţie, „tovarăşi 
de drum“, organizaţii de masă, democraţie 
populară, sistem represiv, partid-stat, 
economie de stat planificată, inginerie socială, 
revizionism, cosmopolitism, destalinizare, 
reformă, revoluţie-contrarevoluţie, post-
stalinism, post-totalitar, restauraţie, stagnare. 

2. Comunitatea evreiască din Polonia : 
tradiţii, realităţi sociale, structuri 
identitare – evoluţia până la 1939.  

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Între integrare politică şi societate paralelă – 
statutul comunităţii evreieşti în cadrul statului 
polon interbelic. 
2. Dezagregarea Poloniei, ocupaţia germană, 
ocupaţia sovietică: rezistenţa naţională 
poloneză şi comunitatea evreiască din Polonia.  

3. Impactul Holocaustului şi perioada 
imediat post-Holocaust asupra 
comunităţii evreieşti din Polonia. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Atrocităţi, acte discriminatorii, conflicte 
dintre supravieţuitorii Holocaustului şi 
societatea poloneză în perioada imedtaă de 
după 1945. 
2. Integrarea politică şi instituţională în cadrul 
noului sistem politic a vieţii comunitare 
evreieşti. 

4. Restructurarea relaţiilor intracomunitare 
sub impactul instaurării regimului 
comunist şi adoptarea modelului sovietic 
în Polonia. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Modele diferite de structurare a repreyentării 
intereselor comunităţii evreieşti în Polonia de 
după al Doilea Război Mondial. 
2. Modelul sovietic: impactul stalinizării 
asupra relaţiilor dintre stat şi comunitate 
evreiască în Polonia perioadei 1947-1955. 

5. Impactul destalinizării şi a evoluţiilor 
post-1956 asupra relaţiei dintre 
comunitatea evreiască din Polonia, statul 
polonez şi Israel. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Evaluarea momentului 1956 din perspectiva 
comunităţii evreieşti din Polonia. 
2. Relaţiile dintre Polonia şi Israel în perioada 
1956-1968. 

6. Comunitatea evreiască din Cehoslovacia : 
tradiţii, realităţi sociale, structuri 
identitare – perioada 1919-1939. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Diferenţieri şi similitudini: comunitatea 
evreiască din Cehia, Moravia şi partea slovacă 
a Cehoslovaciei.  
2. Situaţia comunităţii evreieşti în teritoriul 
cedat Ungariei în perioada 1938-1939. 

7. Destructurarea Cehoslovaciei, ocupaţia 
germană, statul slovac: impactul 
Holocaustului asupra comunităţii 
evreieşti şi situaţia imediat post-
Holocaust. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. De la instaurarea Protectoratului Cehiei şi 
Moraviei la Holocaust. 
2. Slovacia şi comunitatea evreiască (1939-
1944). 
3.  Supravieşţuitorii Holocaustului în noua 
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Cehoslovacie a perioadei de tranziţie (1945-
1948). 

8. Evreii din Cehoslovacia în perioada 
consolidării regimului comunist (1948-
1968). 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Instaurarea statului totalitar comunist: 
impactul politicilor noului regim asupra 
situaţiei comunităţii evreieşti. 
2. Procese politice şi teroare stalinistă: 
comunitatea evreiască în Cehoslovacia 
perioadei 1948-1960. 
3. Reformarea sistemului comunist – 
reorientare în relaţia stat-comunitate evreiască?  

9. Comunitatea evreiască din Ungaria: 
dezbaterea istoriografică privind evoluţia 
de la fenomenul asimilării voite la 
impactul legislaţiei discriminatorii şi a 
Holocaustului asupra identităţii evreieşti 
din Ungaria primei jumătăţi a secolului 
XX.  

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Fenomenul asimilaţionismului evreilesc în 
primul deceniu al secolului XX.  Perspective 
istoriografice. 
2. Sionismul şi evreii din Ungaria în perioada 
1919-1944. 
3. De la legile antievreieşti la Holocaust. 
Studiu de caz: comunitatea evreiască din 
Ungaria. 
 

10. Fenomenele specifice perioadei imediat 
post-Holocaust în Ungaria: reintegrare, 
emigrare, alya, acte antisemite, campania 
antisionistă, procese politice înscenate. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Reîntaorcere, reintegrare, identitate 
evreiască în Ungaria după 1944. 
2. Acte antisemite şi chestiunea reintegrării 
evreilor supravieţuitori ai Holocaustului în 
dezbaterea politică din Ungaria perioadei 
1945-1953. 
3. De la procesul Rajk la antisionismul 
regimului stalinist în Ungaria. 
 

11. Comunitatea evreiască din Ungaria în 
perioada 1953-1968. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Politicile reformiste ale perioadei 1953-1955 
din perspectiva situaţiei comunităţii evreieşti. 
2. 1956 şi comunitatea evreiască din Ungaria. 
3. Ungaria condusă de János Kádár: situaţia 
comunităţii evreieşti în primul deceniu post-
1956. 
 

12. Comunitatea evreiască din România: 
tradiţii, realităţi sociale, structuri 
identitare – evoluţia până la 1944. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Evoluţia relaţiei dintre stat şi comunitate 
evreiască în România perioadei 1938-1940. 
2. De la statul naţional-legionar la regimul 
Antonescu: situaţia comunităţii evreieşti în 
perioada 6 septembrie 1940 – 23 august 1944. 
 

13. Impactul Holocaustului asupra 
strategiilor de reconstruire comunitară 
proprie evreilor din România postbelică – 
realităţi ale perioadei de tranziţie 1944-
1947.  

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Comunitatea evreiască din România în 
perioada 23 august 1944 - 6 martie 1945. 
2. Guvernul Groza şi problema reintegrării 
comunităţii evreieşti (145-1947).  

14. Evreii din România sub impactul 
fenomenului stalinizării şi a structurării 
naţional comunismului (1948-1968). 
Relaţiile specifice dintre comunitatea 
evreiască din România, statul român şi 
Israel. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de dezbatere şi referate: 
1. Impactul naţionalizării economiei şi a 
politicii de inginerie socială a regimului 
comunist asupra situaţiei comunităţii evreieşti 
din România perioadei 1948-1958. 
2. Relaţia dintre statul Israel şi România în 
perioada 1958-1967. 
3. Politica regimului comunist condus de 
Nicolae Ceauşescu faţă de comunitatea 
evreiască din România în perioada 1965-1971. 
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Bibliografie: 
   Bibliografie generală: 
 

1. Wasserstein, Bernard: Dispariţia diasporei. Evreii din Europa înceoând cu 1945, Iaşi: Editura Polirom, 2000. 
2. Eschenazi, Gabriele, Nissim, Gabriele: Ebrei invisibili. I spravissuti dell’Europa orientale dal comunismo a 

oggi, Milano: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1995. 
3. Fejtő, François: Histoire des démocraties populaires, vol. I-II, Paris: Éditions du Seuil, 1952-1969. 
4. Rotman, Liviu: Evreii din România în perioada comunistă 1944-1965, Iaşi: Polirom, 2004.  
5. Gross, Jan Tomasz: Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz. Westminster, MD, USA: Random House, 

2006. 
 

    Bibliografie specială: 
 

    I. Comunitatea evreiască din Polonia, 1944-1967: 
 

1. Engel, David: „Patterns Of Anti-Jewish Violence In Poland, 1944-1946”, in: Shoah Resource Center, The 
International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, 
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203128.pdf 

2. Kichelewski, Audrey: „The «Jewish question» in Poland, 1945-1968: Polish authorities and society towards 
Jews”, in: http://www1.ens.fr/europecentrale/colloque_elites2004/5Participants/Kichelewski2003_eng.pdf 

3. Wasserstein, Bernard: Op. cit., p. 19, 32-34, 46-47, 49-50, 165-169. 
4. Eschenazi şi Nissim: Op. cit., p. 136-155 (situaţia postbelică, structura comunităţii, etc.), 156-164 (Implicaţiile 

pogromului de la Kielce), 165-176 (Regimul comunist şi comunitatea evreiască, 1956, Gomulka şi 
antisemitismul). 

 
Bibliografie facultativă: 
1. Kopstein, Jeffrey, Wittenberg, Jason: „Who Voted Communist? Reconsidering the Social Bases of Radicalism 

in Interwar Poland”, in: http://www.yale.edu/macmillan/ocvprogram/licep/5/wittenberg/wittenberg.pdf 
2. Adamczyk-Garbowska, Monika: „Patterns of Return Survivors’ Postwar Journeys to Poland”, in: Ina Levine 

Annual Lecture 15 February 2007, United States Holocaust Memorial Museum, 2007. 
http://www.ushmm.org/m/pdfs/Publication_OP_2007-10.pdf 

3. Jan T. Gross, Gross, Jan Tomasz: Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz. 
Westminster, MD, USA: Random House, 2006.  capitolul: „The Kielce pogrom: Events”, in: 
http://franke.uchicago.edu/periphery-gross-ch3.pdf. 

4. Törnquist-Plewa, Barbara: „Rhetoric and the cultural trauma: An analysis of Jan T Gross’ book Fear. Anti-
Semitism in Poland after Auschwitz”, in: http://mss.sagepub.com/content/7/2/161.full.pdf 

 
    II. Comunitatea evreiască din Cehoslovacia, 1945-1967: 
 

1. Blumenthal, Helaine: „Communism on Trial: The Slansky Affair and Anti-Semitism in Post-WWII Europe”, 
Department of History at the University of California, Berkeley, 2009, in: 
http://iseees.berkeley.edu/bps/publications/2009-08-Blumenthal.pdf 

2. Helfant, Audrey L.: „The Slanský Trial Reconsidered”, in: 
http://www.people.fas.harvard.edu/~ces/publications/docs/pdfs/CEE_WP17.pdf 

3. Cichopek-Gajraj, Anna: Jews, Poles, And Slovaks. A Story of Encounters, 1944-1948, The University of 
Michigan, 2008, cap. „Restitution of property” (p. 137-214) şi „Violence” (p. 215-277). In: 
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/61676/acichope_1.pdf;jsessionid=31CDB5B72B340B5
0A7B141FD2B9B7D66?sequence=1 

4. Wasserstein, Bernard: Op. cit., p. 42-43, 52-55, 172-175. 
5. Eschenazi şi Nissim: Op. cit., p. 364-375 (situaţia imediat postbelică), 376-380 (relaţia interstatală 

Cehoslovacia-Israel, 1948), 385-402 (regimul comunist, procesele politice şi comunitatea evreiască în 
Cehoslovacia 1949-1967). 

 
Bibliografie facultativă: 
1. Hájková, Anna: „Murky Waters in London and Prague The Jewish Politics of the Czechoslovak Government, 

1938–1948”, in: 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/modules/hi136/questions/murky_waters_in_london_hajko
va.pdf 

2. Hofman, Nila Ginger: „Bookreview: Alena Heitlinger, In the Shadows of the Holocaust and Communism: 
Czech and Slovak Jews since 1945”, in: http://www.cjsonline.ca/pdf/shadows.pdf 
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3. Charter '77 Document No. 28: „Jewish Life in Czechoslovakia”, Prague, 5 April 1989, in: 
http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/rcl/17-4_348.pdf 

 
    III. Comunitatea evreiască din Ungaria, 1945-1962: 
 

1. Kovács, András: „Jews and Jewishness in Post-war Hungary”, in: http://www.osservatorioantisemitismo.it/wp-
content/uploads/2013/03/quest_kovacs_antisem-in-hungary.pdf  

2. Deák, István: „War-Crimes Trials in Post-World War II Hungary: Retribution or Revenge?”, in: Hungary and 
the Holocaust Confrontation with the Past. Symposium Proceedings. United States Holocaust Memorial 
Museum Center for Advanced Holocaust Studies, Washington D.C.,  2001, p. 31-44.  
http://www.ushmm.org/m/pdfs/20060302-hungary-holocaust-symposium.pdf 

3. Wasserstein, Bernard: Op. cit., p. 42, 48-49, 53, 161-163. 
4. Eschnazi şi Nissim: Op. cit., p. 41-54 (situaţia imediat postbelică), 55-67 (Regimul comunist condus de Mátyás 

Rákosi şi comunitatea evreiască), 68-77 (1956), 78-82 (primii ani ai regimului condus de János Kádár). 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Karády, Viktor: „Szociológiai kísérlet a magyar zsidóság 1945 és 1956 közötti helyzetének elemzésére”, in: 

Kende, Péter (ed.), Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon, Párizs: Magyar Füzetek Könyvei, 1984, p. 37-
153. 

2. Bibó, István: „The Jewish Question in Hungary After 1944”, in: Democracy, Revolution, Self-Determination: 
Selected Writings, ed. K. Nagy, trans. A. Boros-Kazai, Boulder, Co.: Atlantic Research and Publications and 
Columbia University Press, 1991. 

3. Várnai, Paul, „Book Review: Egy eloitelet nyomahan (In the Wake of a Prejudice). By Gyorgy Szaraz. 
(Budapest: Magveto, 1976). 285 pp.”, in: Canadian-American Review of Hungarian Studies, Vol. V, No. 2 
(Fall 1978), p. 79-83. http://epa.oszk.hu/01900/01994/00009/pdf/CARHS_1978_2_079-083.pdf 

4. Vörös, Kati: „A Unique Contract. Interpretations of Modern Hungarian Jewish History”, in: 
http://web.ceu.hu/jewishstudies/yb03/18voros.pdf 

5. Hanebrink, Paul: „Continuities and Change in Hungarian Antisemitism, 1945–1948”, in: Hungary and the 
Holocaust Confrontation with the Past. Symposium Proceedings. United States Holocaust Memorial Museum 
Center for Advanced Holocaust Studies, Washington D.C.,  2001, p. 21-30. 
http://www.ushmm.org/m/pdfs/20060302-hungary-holocaust-symposium.pdf 

 
 
IV. Comunitatea evreiască din România, 1944-1965: 

 
1. Rotman, Liviu: Op. cit., p. 27-32 (deportările, repatrierea suăravieţiutorilor, structura socială), 33-55 (perioada 

1944-1958), 61-64 (legislaţia reparatorie), 65-72 (viaţa comunităţii evreieşti, instituţiile şi organizaţiile proprii), 
89-105 (Aliya), 161-170 (antisemitism şi comunism). 

2. Şandru, Dumitru: „Imigrarea şi emigrarea evreilor (1944-1948)”, in: Anuarul Institutului de Istorie 
A.D.Xenopol, Iaşi, XXXVI, 1997, p. 249-271. 

3. Wasserstein, Bernard: Op. cit., p. 49, 163-164. 
4. Eschenazi şi Nissim, Op. cit., p. 291-301 (situaţia din perioada imediat postbelică), 301-319 (Regimul condus 

de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi comunitatea evreiască). 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Glass, Hildrun: Minderheit zwishen zwei Diktaturen. Zur Geschichte der Juden in Rumänien, 1944-1949, 

München: R. Oldenbourg Verlag, 2002, p. 56-80. 
2. Vago, Raphael: „The Communization of Jewish Political Life in Romania. 1944-1949”, in: Slavic and Soviet 

Series, 1979, nr. 1, p. 49-67. 
3. Nastasă, Lucian: „Studiu Introductiv”, in: Andreescu, Andreea, Nastasă, Lucian, Varga, Andrea, Minorităţi 

etnoculturale. Mărturii documentare. Vol. 5: Evreii din România (1945-1965), Cluj: Centrul de Resurse Pentru 
Diversitate Etnoculturală, 2003, p. 13-44.  

4. Roth, Andrei: „Cine „a adus” comunismul în România? Supraprocentualitatea evreilor în partidul comunist şi 
în organele puterii după 1944”, in: Altera, 1995, I, nr. 2, p. 136-146. 

5. Levy, Robert: Gloria şi decăderea Anei Pauker, Iaşi: Editura Polirom, 2002, passim.  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

Această materie ce include curs și seminarii, întrunește toate calitățile în conformitate cu următoarele 
standarde: 

 Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)  
 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Pentru absolvirea acestei materii, 
studenţii trebuie să dovedească în 
cadrul evaluării finale, în formă 
de examen scris, cunoașterea 
terminologiei, conceptelor și 
tematicii parcurse la curs și 
seminarii.  

Examen scris 60 % 

10.5 Seminar/laborator Studenții trebuie să participe la 
seminarii activ, întocmind și 
prezentând două referate, de 
min. 5 - max. 10 pagini - ce 
reprezintă în total 20% din nota 
finală. 

Referate scrise și 
prezentate 

20% 

Participarea activă la dezbaterile 
din cadrul seminarelor, 
cunoașterea și folosirea adecvată 
a terminologiei de specialitate.  
În cazul în care absenţele 
depăşesc 25 % al orelor de 
seminar sau referatele nu 
întâlnesc cerinţele ştiinţifice 
necesare evaluării pozitive, se va 
elabora de către student o lucrare 
de semestru dintr-o temă 
precizată anterior de titularul 
cursului, predat obligatoriu până 
la data examenului scris – 
echivalând astfel participarea la 
seminarii. 

Cunoașterea și 
folosirea adecvată a 
terminologiei de 
specialitate. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
  Prezența la cel puțin 75% a seminarelor. 

 Nota minimă de 5 (cinci) la evaluarea finală. 
 
 

Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

09.05.2018  Conf. Univ. Dr. Lönhárt Tamás Conf. Univ. Dr. Lönhárt Tamás 

 

Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  

        


