
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Facultatea de Istorie și Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licență (BA) 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Istorie, Biblioteconomie și științele Informării, Arhivistică, 

Istoria artei 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Paleografie maghiară (II) (HLM1616) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Lupescu Mária conferențiar universitar 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Lupescu Mária conferențiar universitar 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6. Tipul de 

evaluare 
Colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 
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 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 15 
Examinări  15 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 85 
3.8 Total ore pe semestru 36(fizice) + 85(convenționale) = 121 
3.9 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  este util, dacă anterior studenții au urmat cursul de Limba izvoarelor 

– limba maghiară 
4.2 de competenţe  cunoașterea limbii maghiare este foarte recomandată 

 este utilă cunoașterea limbii și a paleografiei latine 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  este recomandată prezența constantă și activă 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 prezența în proporție de 70% este obligatorie 

 cunoașterea bibliografiei de seminar este obligatorie 



6. Competenţele specifice acumulate 
 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  asimilarea de cunoștințe conceptuale și de fond 

 însușirea de metode necesare cunoașterii disciplinei 

 utilizarea corectă a metodelor în cadrul profesiei 

 stabilirea faptelor istorice pe baza izvoarelor 

 competență de transmitere în mod oral și în scris a informațiilor însușite, în limba maternă 
și într-o limbă străină la alegere 
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 utilizarea informațiilor însușite în descrierea unor situații sau evenimente din sfera 
disciplinelor înrudite cu istoria 

 analiza, evaluarea și contextualizarea corectă a evenimentelor istorice 

 analiza și evaluarea studiilor de caz 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Disciplina se adresează studenților de la istorie, precum și studenților 
de la specializările înrudite cu istoria cum ar fi Arhivistica, 
Biblioteconomia, Istoria artei. Specialiștilor din aceste domenii este 
indispensabilă cunoașterea teoretică și practică a prelucrării izvoarelor 
scrise, pentru care este necesară familiarizarea studenșilor cu 
cunoștințe de paleografie și lingvistică 

 Deoarece în materialul arhivistic folosirea limbii maghiare apare în 
izvoare cu precădere în perioada premodernă, studenții vor studia cu 
preponderență izvoare scrise din această perioadă 

 Un obiectiv important va fi ș acela de a-i familiariza pe studenți cu 
funcționarea acelor instituții care au jucat un rol important în emiterea 
documentelor în Ungaria și Principatul Transilvaniei. Prin urmare, 
studenții vor dobândi cunoștințe temeinice legate de cancelaria regală, 
de cea princiară, de locurile de adeverire, comitate, orașe și târguri, 
instituții bisericești, dar și scrise de persoane private. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Un obiectiv important al disciplinei (care în esență este una foarte 
practică) îl reprezintă familiarizarea studenților atât din punct de 
vedere teoretic, cât mai ales practic cu diferitele tipuri de documente 
(privilegii, donații, cărți regale și princiare, cărți orășenești, scrisori de 
zălogire, testamente, etc.) 

 Caracterul practic al cursului este accentuat de faptul că studenții 
transcriu textele studiate și citite, formulând și câte un regest la fiecare 
text 

 Obiectivul final este acela ca studentul să fie capabil să citească, să 
înțeleagă și să interpreteze textul maghiar din epoca premodernă. 



Tema 1: Tipuri de litere din epocă, numere, prezentarea și exersarea 
celor mai importante prescurtări latine și maghiare, precum și a 
noțiunilor 

Proiecție, comunicare  

Tema 2: Istoria scrisului și monumente de scriere I (trecerea în revistă 
a istoriei scrisului, perioade, tipuri) 

Proiecție, comunicare  

Tema 3: Istoria scrisului și monumente de scriere II (trecerea în 
revistă a istoriei scrisului, perioade, tipuri) 

Proiecție, comunicare  

Tema 4: Analiza relației dintre oralitate și scriere pe baza unor izvoare 
premoderne 

Proiecție, comunicare  

Tema 5: Diferențierea practicii scrisului în perioada premodernă Proiecție, comunicare  
Tema 6: Activitatea de emitere de documente a instituțiilor centrale Proiecție, comunicare  
Tema 7: Activitatea de emitere de documente a instituțiilor locale Proiecție, comunicare  
Tema 8: Practica scrisului în mediul laic privat Proiecție, comunicare  
Tema 9: Monumente de scriere – tipuri de scriere: testamente Proiecție, comunicare  
Tema 10: Monumente de scriere – tipuri de scriere: inventare Proiecție, comunicare  
Tema 11: Prelucrarea unor documente diferite ca tip din arhiva de la 
Jibou al familiei Wesselényi (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára în 
Arhivele Naționale, Direcția Cluj) (copii foto) 

 
Proiecție, comunicare 

 

Tema 12: Prelucrarea unor documente diferite ca tip din arhiva 
familiei Béldi (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára în Arhivele 
Naționale, Direcția Cluj) (copii foto) 

Proiecție, comunicare  
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https://mek.oszk.hu/05400/05442/pdf/ 
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XVI-XVII. századi paleográfiai gyakorlatok. I-II-III. Összeállította: J. Újváry Zsuzsanna, Zimányi Vera, 

Piliscsaba, 1997, 2003. 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Tema 1: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste legate de 
următoarele documentele emise de András Vér și István Suky, 
precum și a scrisorilor scrise de Aladár Várday și János Corvin  

Exerciții de transcriere, 
analiză de document 

 

Tema 2: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste ale următoarelor 
testamente: István Cseh, Ferenc Bodó și János Pókai Sárosi  

Exerciții de transcriere, 
analiză de document 

 

Tema 3: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste ale următoarelor 
documente emise, scrise (sau în numele lor) de Anna Báthori și 
János Drágffy, Ferenc Dóczy și Ferenc Ethele  

Exerciții de transcriere, 
analiză de document 

 

Tema 4: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste ale listei de 
zestre al Mariei Drágffy, precum conscripția bunurilor lui Pál 
Tomori  

Exerciții de transcriere, 
analiză de document 

 

Tema 5: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste ale scrisorilor de 
dragoste scrise de Elek Thurzó, Fruzsina Telegdi și Orsolya 
Kanizsai  

Exerciții de transcriere, 
analiză de document 

 



Tema 6: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste ale scrisorilor 
scrise de Ferenc Belváry, István Báthori și Márton Nádasdy, în care 
relatează diferite lupte 

Prezentare de referate, 
citire și transcriere de 
documente, 
interpretarea textelor 

 

Tema 7: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste ale scrisorilor 
scrise de diacul Péter și György Bagdi, în care relatează diferite 
lupte, precum și a actelor de zălogire scrise de Benedek și Mihály 
Sombory 

Citire și transcriere de 
documente, 
interpretarea textelor 

 

Tema 8: Citirea, transcrierea, redactarea de regeste ale listei de 
zestre aparținătoare lui Kata Paksy și ale bunurilor Anei Báthori 

Exerciții de transcriere, 
analiză de document 

 

Tema 9: Prelucrarea unor documente scrise de Imre, Farkas și Pál 
Mikola diferite ca tip din arhiva familiei Jósika (Erdélyi Nemzeti 
Múzeum Levéltára în Arhivele Naționale, Direcția Cluj) (copii foto) 

Prezentare de referate, 
transcriere și analiză de 
texte 

 

Tema 10: Documente referitoare la comerț: intrucțiunile Anei 
Bornemissza la adresa juzilor de târg și de vin din Făgăraș (Arhiva 
bisericii reformate din Făgăraș în Arhiva Episcopatului Reformat) 

Discuții, citire și 
transcriere de texte, 
interpretare 

 

Tema 11: Documente referitoare la bresle: permisiunea lui 
Sigismund Báthori privind organizarea breslei măcelarilor în Alba 
Iulia și actele măcelarilor din Făgăraș (MNL OL F 2. XXII. p. 227-
230, Arhiva bisericii reformate din Făgăraș în Arhiva Episcopatului 
Reformat) 

Discuții, citire de texte, 
interpretare 

 

Tema 12: Documente referitoare la bresle: instrucțiunile privitoare 
la breasla măcelarilor din Cluj (KmOL Arhiva orașului Cluj, 
Protocoale) 

Citire și transcriere de 
texte, interpretare 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 dezvoltarea aptitudinii comunicative 
 eficiență analitică 
 interdisciplinaritate 
 stăpânirea limbajului profesional 

 

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

nota finală 
10.4 Curs Cunoștințe de bază, de 

termeni 
Evaluare scrisă 15% 

Interdisciplinaritate Evaluare scrisă 15% 
10.5 Seminar/laborator Capacitate de transcriere, 

interpretare 
Evaluare scrisă 50% 

Cunoștințe de noțiuni Evaluare scrisă 20% 
10.6 Standard minim de performanţă 

 cunoașterea bibliografiei obligatorii 
 prezență activă în proporție de cel puțin 70% 
 cunoașterea noțiunilor de bază 
 transcrierea și interpretarea unui text cu grad de dificultate ridicat, formularea unui regest 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

                                                                                

      Cluj, 13 martie 2020         Conf. univ. dr. Lupescu Mária         Conf. univ. dr. Lupescu Mária 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

              Cluj, 31 martie 2019                                      Conf. univ. dr. Nagy Robert-Miklos  

          


