
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Filosofie Premodernă şi Românească 
1.4 Domeniul de studii Filosofie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Filosofie antică şi medievală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Filosofia politică a Evului Mediu 
2.2 Titularul activităţilor de curs lect. univ. dr. Mihai Maga 
2.3 Titularul activităţilor de seminar lect. univ. dr. Mihai Maga 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 
Tutoriat 28 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 144 
3.8 Total ore pe semestru 200 
3.9 Numărul de credite 8 
 

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) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 nu este cazul 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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e  Competenţe de cercetare în domeniul istoriei filosofiei politice antice şi medievale 

 Cunoştinţe în domeniul istoriei ideilor în perioada premodernă 

 Capacităţi de analiză şi comparaţie a ideilor politice 

 Cunoaşterea principalelor interpretări contemporane privind filosofia politică antică şi 
medievală 
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 Cunoştinţe despre formarea ideilor politice 

 Capacitatea de lucru cu textele filosofice 

 Cunoaşterea unor momente importante din istoria antică şi medievală 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Principalele probleme ale filosofiei politice 
premoderne 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

2. Platonismul politic expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

3. Aristotelismul politic expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

4. Moştenirea politică a Antichităţii expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

5. Ierarhie divină şi comunitate umană în creştinism expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

6. Sf. Augustin şi comunitatea creştină expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

7. Revirimentul gândirii politice antice: Ioan de 
Salisbury 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

8. Filosofia politică arabă expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

9. Tomismul politic expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dobândirea de cunoştinţe despre gândirea filosofică politică în 
Antichitate şi în Evul Mediu şi formarea capacităţii de cercetare 
autonomă a filosofiei politice 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 
 

 Cunoaşterea principalilor gânditori 
 Cunoaşterea evoluţiei gândirii politice 
 Familiarizarea cu principalele texte 
 Pregătirea de prezentări ştiinţifice pe tematica cursului 
 Formarea capacităţii de analiză şi sinteză a problemelor politice 



10. Turnura laică din secolele XIII – XIV şi 
aristotelismul latin (I) 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

11. Turnura laică din secolele XIII – XIV şi 
aristotelismul latin (II) 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

12. Filosofia politică medievală în secolele XIV – XV expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

13. Sfârşitul filosofiei politice clasice expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

14. Recapitulare expunerea, argumentarea, 
prelegerea 

 

Bibliografie 
 
Muscă, V., Baumgarten, A. (coord.), Filosofia politică a lui Platon, Polirom, Iaşi, 2006; 
Muscă, V., Baumgarten, A. (coord.), Filosofia politică a lui Aristotel, Polirom, Iaşi, 2002; 
Pisier, Évelyne, Istoria ideilor politice, Amarcord, Timişoara, 2000; 
Quillet, Jeannine, Cheile puterii în Evul Mediu, Corint, Bucureşti, 2003; 
Senellart, Michel, Artele guvernării. De la conceptul de regimen medieval la cel de guvernare, Meridiane, 
Bucureşti, 1998; 
Burns, James Henderson (coord.), The Cambridge History of Political Thought, C.U.P., 1988; 
Coleman, Janet, A History of Political Thought. From Middle Ages to the Renaissance, Blackwell 
Publishers, Oxford/Malden, 2000; 
Mertens, Dieter, Il pensiero politico medievale, Il Mulino, Bologna, 1999 (ediţia originală: Geschichte der 
politischen Ideen, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 1996); 
McGrade, A. S., Kilcullen, J., Kempshall, M., The Cambridge Translations of Medieval Political Texts, vol. 
II: Ethics and political philosophy, C.U.P., 2001; 
Nemo, Philippe, Histoire des idées politiques dans l'Antiquité et au Moyen Âge, Quadrige/PUF, Paris, 2007; 
Maga, Mihai, Filosofia politică a lui Marsilio din Padova, Eikon, Cluj-Napoca, 2012 
 
 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Principalele probleme ale filosofiei politice 
premoderne 

studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

2. Platonismul politic studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

3. Aristotelismul politic studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

4. Moştenirea politică a Antichităţii studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

5. Ierarhie divină şi comunitate umană în creştinism studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

6. Sf. Augustin şi comunitatea creştină studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

7. Revirimentul gândirii politice antice: Ioan de 
Salisbury 

studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

8. Filosofia politică arabă studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

9. Tomismul politic studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

10. Turnura laică din secolele XIII – XIV şi studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 

 



aristotelismul latin (I) individuale 

11. Turnura laică din secolele XIII – XIV şi 
aristotelismul latin (II) 

studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

12. Filosofia politică medievală în secolele XIV – XV studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

13. Sfârşitul filosofiei politice clasice studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

14. Recapitulare studierea textelor, 
dezbaterea, prezentări 
individuale 

 

Bibliografie  
 
Gilson, Étienne, Filozofia în Evul Mediu, traducere de Ileana Stănescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995; 
Quillet, Jeannine, Cheile puterii în Evul Mediu, Editura Corint, Bucureşti, 2003; 
Coleman, Janet, A History of Political Thought. From Middle Ages to the Renaissance, Blackwell 
Publishers, Oxford/Malden, 2000; 
Augustin, De civitate Dei; 
Toma din Aquino, Despre guvernământ, ed. Polirom, Iaşi, 2005; 
Muscă, Vasile, Baumgarten, Alexander (coord.), Filosofia politică a lui Aristotel, ed. Polirom, Iaşi, 2002; 
Muscă, Vasile, Baumgarten, Alexander (coord.), Filosofia politică a lui Platon, ed. Polirom, Iaşi, 2006; 
Machiavelli, Nicolo, Principele, ed. Humanitas, Bucureşti, 2006; 
 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  Studenţii vor deprinde metodologia de bază a studiului filosofiei politice medievale, vor învăţa să 

folosească corect conceptele şi să argumenteze tezele critice astfel încât să fie capabili să producă 
independent articole ştiinţifice şi comunicări la nivelul unui cercetător începător 

 Disciplina a fost elaborată in concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinătate; 
 Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituţiilor de 

profil sau al unor conferinţe ştiinţifice internaţionale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de 
circulaţie internaţională 

 
 
 
 
 

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

nota finală 
10.4 Curs Cunoaşterea problemelor 

filosofiei politice antice şi 
medievale 

Răspuns la o întrebare din 
tematica cursului 

25% 

Cunoaşterea principalelor 
texte 

Analiza unui scurt extras de 
text din operele principale 

25% 

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de cercetare 
autonomă 

Prezentare ştiinţifică orală 
pe unul din subiectele 
cursului 

40% 

Participarea activă la 
discuţii de seminar 

Evaluarea intervenţiilor la 
seminar 

10% 



10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoaşterea minimă a principalilor filosofi studiaţi (ideile principale şi textele lor de referinţă) 
 Realizarea unei prezentări de seminar şi obţinerea notei 5 la evaluarea finală 

 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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

27.03.2020 


