
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 MODERNĂ, ARHIVISTICĂ 
ŞI ETNOLOGIE  

 

1.4 Domeniul de studii ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

ISTORIE  
LicenŃiat în Istorie  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Seminar special: RevoluŃia de la 1848 în Transilvania 

2.2 Titularul activităŃilor de curs - 

2.3 Titularul activităŃilor de seminar Prof. univ. dr. Ioan Bolovan 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 4 

3.4 Total ore din planul de învăŃământ 48 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 48 

DistribuŃia fondului de timp:  Ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat 6 

Examinări  2 

Alte activităŃi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 52 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenŃe • Nu este cazul 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecŃie 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecŃie 



6. CompetenŃele specifice acumulate 
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• C1. Regăsirea informatiei despre trecutul istoric, respective 

revolutia de la 1848-1849 din Transilvania 

• C2. Stabilirea faptelor istorice de la 1848-1849 pe baza 

informatiilor din izvoare si din afara izvoarelor 

• C3. Prezentarea orală si scrisă, în limba romana a cunostintelor 

de specialitate referitoare la revolutia de la 1848-1849 din 

Transilvania. 
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• CT1. Îndeplinirea la termen, riguroasă si responsabilă, în 

conditii de eficientă si eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii 

activitătii stiintifice, aplicarea riguroasă a regulilor 

de citare si respingerea plagiatului. 

• CT2. Aplicarea tehnicilor de relationare în grup si de 

muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse 

• CT3. Căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si 

tehnici eficiente de învătare; constientizarea 

motivatiilor extrinseci si intrinseci ale învătării 

continue. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 
8. ConŃinuturi 
8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
8.2 Seminar Metode de predare ObservaŃii 

Introducere si problematica. Bibliografie ConversaŃia euristică  
Cauzele, desfăşurarea şi tipologia revoluŃiilor de 
la 1848-1849 în Europa Centrală 

DemonstraŃia  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Formarea abilităŃilor de  deprindere a studenŃilor cu metodologia   

cercetării istoriei moderne, cu precădere a istoriei revolutiei de la 
1848 din Transilvania 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• cunoaşterea de către studenŃi şi înŃelegerea factorilor 

care au influenŃat evoluŃia Transilvaniei în prima 

jumătate a sec. al XIX-lea 

• analizarea programelor elaborate în timpul revoluŃiei de 

la 1848-1849 în Transilvania 

• studierea principalelor aspecte comportamentelor 

colective din timpul revoluŃiei 



Transilvania în prima jumătate a sec. al XIX-lea Brainstorming  
Istoriografia revoluŃiei de la 1848-1849 din 
Transilvania 

ConversaŃia euristică  

Principalele categorii de izvoare privind revoluŃia 
de la 1848-1849 în Transilvania 

Brainstorming  

Documente programatice ale RevoluŃiei de la 
1848-1849 în Transilvania 

Problematizarea  

PersonalităŃi ale revoluŃiei de la 1848-1849 în 
Transilvania 

Brainstorming 
Empatia 

 

Probleme de istoria mentalităŃilor şi a 
imaginarului social în timpul revoluŃiei de la 
1848-1849 în Transilvania 

 

ConversaŃia euristică  



Bibliografie obligatorie:  

1. Liviu Maior, 1848-1849. Români şi unguri în revoluŃie, Bucureşti, 1998 

2. Memorialistica revoluŃiei de la 1848 în Transilvania, studiu introductiv, note, ediŃie şi glosar de Nicolae 
Bocşan şi Valeriu Leu, Cluj-Napoca, 1980 

3. Simona Nicoară, Mitologiile revoluŃiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar, Cluj-Napoca, 1999 

4. Gelu NeamŃu, RevoluŃia românilor din Transilvania 1848-1849, Cluj-Napoca, 1996 

Bibliografia suplimentară sau recomandată ca lectură opŃională: 

BODEA, Cornelia, 1848 la români, vol. 1-3, Bucureşti,, 1982-1998 

CORNEA, Paul, ZAMFIR, Mihai, Gândirea românească în epoca paşoptistă (1830-1860), vol.1-2, 
Bucureşti, 1968 

CHERESTEŞIU, Victor, Adunarea naŃională de la Blaj. 3-5 (15-17) mai 1848. Începuturile şi alcătuirea 
programului revoluŃiei de la 1848 din Transilvania, Bucureşti, 1966  

Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, vol. 1-8, Bucureşti, 1977-2007 

DRAGOMIR, Silviu, Studii şi documente privitoare la revoluŃia românilor din Transilvania în anii 1848-49, 
vol. 1-3, 5, Sibiu-Cluj, 1944-1946 

Idem, Studii privind istoria revoluŃiei române de la 1848, ediŃie de Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, 1989 

Idem, Avram Iancu, Bucureşti, 1968  

MAIOR, Liviu, Avram Iancu. Scrisori, Cluj, 1972 

MARICA, George Em., HAJOS, J., MARE, C., RUSU, C., Ideologia generaŃiei române de la 1848 din 
Transilvania, Bucureşti, 1968 

NEAMłU, Gelu, FaŃa necunoscută a revoluŃiei române de la 1848-1849 din Transilvania 1848-1849, 
Cluj-Napoca, 2004 

PĂCĂłIAN, Teodor V., Cartea de aur sau luptele politice naŃionale ale românilor de sub coroana ungară, 
vol. 1, Sibiu, 1902 

PĂCURARIU, Mircea, RevoluŃia românească din Transilvania şi Banat din anii 1848-1849. ContribuŃia 
bisericii, Sibiu, 1995 

PLATON, Gheorghe, Geneza revoluŃiei române de la 1848. Introducere în istoria modernă a României, Iaşi, 
1980 

STAN, Apostol, RevoluŃia română de la 1848, Bucureşti, 1992 

 Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, ediŃie îngrijită 
de Ioan Chindriş şi Gelu NeamŃu, Bucureşti, 1995 

RevoluŃia de la 1848 în Transilvania. Ancheta Kozma din MunŃii Apuseni, coord. Gelu NeamŃu, Ioan 
Bolovan, Cluj-Napoca, 1998 

SUCIU, I. D., RevoluŃia de la 1848-1849 în Banat, Bucureşti, 1968 

VAIDA, Aurel, RevoluŃia de la 1848-1849 în nordul Transilvaniei, Bucureşti, 1998 

VARTA, Ion, RevoluŃia de la 1848 în łările Române. Documente inedite din arhivele ruseşti, Chişinău, 
1998 

 



9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

•  ConŃinutul disciplinei este coroborat cu aşteptarea studentilor ce doresc sa se specializeze in 
istoria moderna a Romaniei 

 

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

nota finală 
10.4 Curs - - - 

10.5 Seminar/laborator a) Referat ştiinŃific, lucrări 

practice, participarea 

activă la temele de seminar 

(pondere 50%); 

 b)Examen scris la sfârşitul 

semestrului (50%) 

 

 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
50 % 

10.6 Standard minim de performanŃă 
• Cunoaşterea cauzelor, programelor si a desfasurarii revolutiei de la 1848-1849 din 

Transilvania 
• Realizarea unei lucrari practice ce corelează istoria locala cu cea a Europei Centrale la 1848 

 


