FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea „Babeş-Bolyai”
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Departamentul de Teologie Ortodoxă
Teologie
licenţă
Teologie ortodoxă pastorală

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Bizantinologie. Tradiţia bizantină în spaţiul carpato-dunărean
2.2 Titularul activităţilor de curs
Pr. conf. univ. dr. Dorel Man
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Pr. conf. univ. dr. Dorel Man
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
Din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numărul de credite
2

1
14
ore
6
6
6
2
2

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
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Studenţii se vor prezenta la prelegeri sau seminarii cu telefoanele mobile
închise
Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs sau seminar
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun
acord cu studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive
obiectiv întemeiate

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice istoriei bizantine;
- înţelegerea şi interpretarea fenomenelor esenţiale, care particularizează Imperiul Bizantin între creaţiile
politice contemporane lui;- interpretarea fenomenului Bizanţ ca sursă a înţelegerii istoriei noastre
naţioanle
- aproprierea hermeneuticii principalelor izvoare istorice bizantine;
- aplicarea – în cazuri concrete – a metodei comparativ-istorice, fundamentală pentru formaţia unui istoric
şi esenţială pentru pătrunderea specificului Imperiului Bizantin
- receptarea pozitivă a experienţei istorice multiforme a Bizanţului, ca parte a unei atitudini pozitive şi
responsabile faţă de domeniul ştiinţific în întregul lui;
- cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice între participanţii la cursul de
istorie bizantină;
- promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, care-şi capătă resursele prin raportare
comparativă directă la pomenita experienţă a Bizanţulu;
- valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice create intenţionat sau ad-hoc
chiar în ca rul unui curs magistral.
o stăpânirea şi utilizarea adecvată a doctrinei, a conceptelor, a teoriilor, a orientărilor, a
fiecărei arii tematice;
o stăpânirea optimă a capacităţilor de proiectare şi realizarea lucrărilor ştiinţifice;
o utilizarea eficientă a metodologiei ştiinţifice destinate cunoaşterii şi formării
personalităţii lor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice



cunoaşterea istoriei şi spiritualităţii lumii bizantine






evidenţierea importanţei disciplinei
implicarea imperiului Bizantin la Dunărea de Jos
prezentarea diverselor probleme ale mileniului bizantin
bibliografie pentru Bizanzinologie

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Fenomenul Bizanţ
Bizantinologia şi civilizaţia bizantină
Premisele dezvoltării statale bizantine. Constantin cel
Mare
Teodosie I cel Mare şi politica sa religioasă.
Creştinismul, religie oficială de stat
Justinian şi succesorii săi
Dinastia heraclidă. (610-711).
Epoca iconoclastă. (711-843).
Apogeul Imperiului Bizantin. (843-1025).
Comnenii – dominaţia aristocraţiei militare (10811204).

Metode de predare
prelegere
prelegere
prelegere

Observaţii
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere

prelegere

1 prelegere

prelegere
prelegere
prelegere
prelegere
prelegere

1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere
1 prelegere

Imperiul Latin şi restaurarea Imperiului Bizantin
(1204-1282).
Literatura, ştiinţa şi educaţia în Bizanţ
Isihasmul bizantin. Răspândirea Isihasmului în
Balcani şi ţările române
Căderea Constantinopolului. Soarta patriarhatului
ecumenic
Bizanţ după Bizanţ în ţările române
Bibliografie

prelegere

1 prelegere

prelegere
prelegere

1 prelegere
1 prelegere

prelegere

1 prelegere

prelegere

1 prelegere

Vasile Muntean, Bizantinologie, vol. I-II, Ed. Arhiepiscopiei Timişoarei, 1999-2000
Stelian Brezeanu, O istorie a Imperiului Bizantin, Ed. Albatros, Bucureşti, 2001
Emanoil Băbuş, Bizanţul – istorie şi spiritualitate, Ed. Sophia, bucureşti, 2003
A. A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, Polirom, Iaşi, 2010,
Guglielmo Cavallo, Omul bizantin, Ed. Politom, Iaşi, 2000
Gheorghe I. Brătianu, Studii bizantine de istorie economică şi socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2003
Charles Diehl, Bizanţ. Mărire şi decădere, Bucureşti (f.a.);
Charles Diehl, Theodora, împărăteasa Bizanţului, Bucureşti, 1972;
Nicolae Iorga, Istoria vieţii bizantine, Bucureşti, 1974;
Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ, Ed. Gramar, Bucureşti, 2003
L. Bréhier, Civilizaţia bizantină, Bucureşti, 1994;
A. Ducellier, Bizantinii, Bucureşti, 1997 etc
Avram Andea, Sinteză de istorie bizantină, Cluj-napoca, 2000
Nicolae Şerban Tanaşoca, Bizanţul şi românii. Eseuri, studii, articole, Ed. Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003
Warren Treadgold, O scurtă istoeie a Bizanţului, Ed. Artemis, Bucureşti, 2003
8.2 Seminar / laborator
Dobrogea în epoca Comnenilor
Mitropolia Vicinei
Bizanţul şi cruciadele
Misionarismul bizantin
Bibliografie

Metode de predare
seminarizare
seminarizare
seminarizare
seminarizare

Observaţii

Vasile Muntean, Bizantinologie, vol. I-II, Ed. Arhiepiscopiei Timişoarei, 1999-2000
Stelian Brezeanu, O istorie a Imperiului Bizantin, Ed. Albatros, Bucureşti, 2001
Emanoil Băbuş, Bizanţul – istorie şi spiritualitate, Ed. Sophia, bucureşti, 2003
A. A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, Polirom, Iaşi, 2010,
Guglielmo Cavallo, Omul bizantin, Ed. Politom, Iaşi, 2000
Gheorghe I. Brătianu, Studii bizantine de istorie economică şi socială, Ed. Polirom, Iaşi, 2003
Charles Diehl, Bizanţ. Mărire şi decădere, Bucureşti (f.a.);
Nicolae Iorga, Istoria vieţii bizantine, Bucureşti, 1974;
Nicolae Iorga, Bizanţ după Bizanţ, Ed. Gramar, Bucureşti, 2003
L. Bréhier, Civilizaţia bizantină, Bucureşti, 1994;
A. Ducellier, Bizantinii, Bucureşti, 1997 etc
Avram Andea, Sinteză de istorie bizantină, Cluj-napoca, 2000
Nicolae Şerban Tanaşoca, Bizanţul şi românii. Eseuri, studii, articole, Ed. Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003
Emilian Popescu, Curs de Bizantinologie, 2 vol, manuscris
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

10.4 Curs

cunoaşterea izvoarelor şi
istoriografiei;
- expunerea critică a
diverselor interpretări şi
teorii;
- prezentarea proceselor
istorice majore ale
Bizanţului.

Examen oral

10.5 Seminar/laborator

- cunoaşterea aprofundată
a istoriei Bizanţului, pe
baza bibliografiei generale
şi speciale

10.3 Pondere din
nota finală
60%

40%

10.6 Standard minim de performanţă
cunoaşterea minimală a izvoarelor şi a istoriografiei;- expunerea coerentă a principalelor elemente de istorie
politică, social-economică şi culturală şi în special religioasă a Imperiului Bizantin şi a posterităţii lui

Data completării
12 septembrie 2013

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs
Dorel Man

Semnătura titularului de seminar
Dorel Man

Semnătura directorului de departament
…............................

