Programa analitică a cursului
SURSELE DOCUMENTARE ŞI METODELE DOCUMENTARE ISTORICE
Specializarea: Istorie
Anul de studii: I. Semestrul: 1. Număr ore curs: 2. Număr ore seminar: 2.
1. Obiectivele cursului:
Se urmăreşte perfecţionarea capacităţii de analiză a surselor istoriei,pornind de la tipologia
acestor surse.Metodele de abordare diferă în funcţie de caracteristicile surselor,fiecare dintre ele
putînd prezenta aspecte specifice.Caracterul de unicitate al unora(documente,iscripţii etc)impune o
tratare deosebită faţă de acelea care reprezintă produse de ’’serie’’(sigilii,monede etc).
2. Conţinutul de bază:
-Tipologia surselor istoriei medievale-expunere generală
- Sursele scrise.Caracteristici generale,elemente specifice.
-Prezentări ale diverselor tipuri de surse.Documentele de cancelarie,documentele
’’private’’.
-Inscripţiile şi însemnările pe manuscrise şi cărţi.Pomelnicele ca surse istorice.
-Falsuri şi falsificatori.Informaţiile oferite de falsuri.
-Informaţiile istorice ale sigiliilor şi monedelor.
-Valoarea istorică a relatărilor de călătorie.
-Spectrul etnic european în evul mediu.
-Principalele categorii de izvoare aferente perioadei medievale.
a)izvoare suise
b)izvoare arheologice
-Specificul metodelor de cercetare ale evului mediu
-Statul modern,instituţiile şi funcţiile lui-reflexul documentar.
-Categorii de surse documentare:
-acte oficiale sau formale(interne şi externe)
-documente private
-Arhivele şi alte’’locuri’’de depozitare a surselor documentare
-Publicarea surselor documentare –istorie şi politică
-Concepte şi metodologii
-Caracteristici ale surselor documentare pentru istoria contemporană
-Raportul între edit şi inedit în documentarea unei teme de doctorat
-Cercetarea şi valorificarea materialelor de arhivă
-Statistica în cercetarea istorică
-Cercetarea ş tratarea comparată
-Raportul regional/naţional/universal
-Factorul geopolitic şi cercetarea relaţiilor internaţionale.
3. Sistemul de evaluare a studentului
Verificare pe parcurs, lucrare de seminar, examen .

4.Tematica seminariilor
Se vor pune în discuţie aspecte legate de subiectele alese pentru tezele de doctorat ale participanţilor
la seminar.Fiecare doctorand elaborează şi prezintă un text /referat asupra unui aspect din tematica
cursului.
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