
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul  de Teologie şi Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Muzică religioasă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Cultură şi civilizaţie bizantină 2.2. Cod disciplină MR 135 

2.3. Titularul activităţii de curs Telea Marius Liviu 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

Op, 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 
2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
28 
 

din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 0 

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 27 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37 

Tutoriat 2 

Examinări 10 

Alte activităţi (exersări practice) 2 

Total ore activităţi individuale 22 
 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe                   - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector/tablă/flipchart 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector/tablă/flipchart 

 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C5. Analiza şi interpretarea datelor privind istoria cultului/Bisericii şi istoria 

religiilor  
C5.1. Descrierea conceptelor, metodelor şi domeniilor de cercetare specifice 

teologiei istorice şi istoriei religiilor  

C5.2. Interpretarea realităţilor istorice prin valorificarea cercetărilor 

fundamentale în domeniu  

C5.3. Aplicarea principiului interpretării corecte a fenomenului istoric prin 

raportare justă la modul lui de influenţă asupra prezentului  

C5.4. Evaluarea corectă, critică a datelor istorice şi capacitatea de a sesiza 

dinamica evenimentelor  

C5.5. Conturarea profilului personalităţilor emblematice pentru istoria 

cultului/Bisericii, implicând o descriere biobibliografică de bază  

C5.6. Reproducerea unor repere istorice de bază, legate de istoria 

cultului/Bisericii şi istoria religiilor  

Competenţe transversale   

-  

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei cunoaşterea istoriei Imperiului Bizantin de la destrămarea 

Imperiului Roman şi până la căderea Bizanţului în anul 1453, prin 

dezvoltarea vieţii politice, sociale şi economice, a instituţiilor 

principale ale Imperiului, a istoriei Bisericii creştine, a rolului 

ocupat în istoria Europei şi în special a Europei Răsăritene, a 

influenţelor reciproce dintre Imperiu şi statele europene, mai cu 

seamă cele din Balcani, a realizărilor din domeniul dreptului, 

literaturii, inclusiv a celei de factură bisericească, a istoriografiei 

bizantine, artei, etc. Se urmăreşte, de asemenea, acordarea unei 

atenţii sporite privind influenţele bizantine asupra Europei 

Centrale şi asupra Ţărilor române.  

7.2 Obiectivele specifice - însuşirea valorilor spiritual - religioase ale culturii şi civilizaţiei 

bizantine  

- evidenţierea moştenirii bizantine în spaţiul românesc   

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sinteza bizantină (sec. IV-VI)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

2. Instituţiile Imperiului Bizantin (I)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

3. Instituţiile Imperiului Bizantin (II)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

4. Instituţiile Imperiului Bizantin (III)  
 

prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

5. Viaţa socială şi spirituală bizantină  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 



6. Viaţa religioasă bizantină (I)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

7. Viaţa religioasă bizantină (II)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

8. Viaţa religioasă bizantină (III)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

9. Viaţa religioasă bizantină (IV)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

10. Moravurile şi viaţa cotidiană în Bizanţ (I)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

11. Moravurile şi viaţa cotidiană în Bizanţ (II)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

12. Moravurile şi viaţa cotidiană în Bizanţ (III)  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

13. Muzica bizantină. Teatrul bizantin  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

14. Bizanţ după Bizanţ  

 
prelegere, discuţii, proiecţii video 2 ore fizice 

8.2 Bibliografie 

 
1. ANDEA, Avram, Sinteză de istorie bizantină, Timişoara, Editura Helicon, 1995.  

2. AHRWEILER, Hélène, Ideologia Politică a Imperiului bizantin, cu o postfaţă de: Nicolae Şerban TANAŞOCA, 

traducere de Cristina JINGA, Bucureşti, Editura Corint, 2002.  

3. BRĂTIANU, Gheorghe I., Studii bizantine de istorie socială şi economică, traducere şi prefaţă de Alexandru-

Florin PLATON, ediţie, note şi comentarii de Ion TODERAŞCU şi Alexandru-Florin PLATON. Iaşi, Editura 

Polirom, 2003.  

4. BRÉHIER, Louis, Civilizaţia bizantină, traducere din limba franceză de Nicolae SPINCESCU, control traducere şi 

note de subsol: Alexandru MADGEARU, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1994.  

5. CAVALLO, Guglielmo (Ed.), Omul bizantin, Iaşi, Editura Polirom, 2000.  

6. DELVOYE, Charles, Arta bizantină, vol I-II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976.  

7. DIONISIE din Furna, Carte de pictură, tipărită cu binecuvântarea Î. P. S. NICOLAE, Mitropolitul Banatului, 

Bucureşti, Editura Sophia, 2000.  

8. DRIMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. 2, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.  

9. GABOR, Adrian, Biserica şi Statul în primele patru secole, Bucureşti, Editura Sophia, 2003.  

10. HANGA, Vladimir, Mari legiuitori ai lumii (Hammurapi, Iustinian, Napoleon), Bucureşti, 1977.  

11. IORGA, Nicolae, Bizanţ după Bizanţ, ediţia întâi, traducere după originalul în limba franceză intitulat „Byzance 

après Byzance” de Liliana Iorga-PIPPIDI, postfaţă de Virgil CÂNDEA, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1972; 

ediţia a doua, postfaţă de Mihai BERZA, cu Addenda [Ce e Bizanţul ?] şi [Ce este sud – estul european ?], Bucureşti, 

Editura Gramar, 2002.  

 

Seminar-laborator   

- - - 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 

 

 

 

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 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 60% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Lucrări de 

seminar 

40% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Studentul trebuie să aibă o frecvenţă de minimum 70 % la curs/seminarii, să susţină un referat sau o recenzie 

de carte din domeniul disciplinei şi să participe în mod activ la celelalte activităţi din cadrul orelor de seminar. 
 

 

 

Data completării,  Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de seminar, 

 

31.07.2015                            ……………..………….               ………………. 

 

Data avizării în departament,                                      Semnătura Director de Departament, 

 

30.09.2015                                          ………………………… 

 


