FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Domeniul de studii
1.4 Ciclul de studii
1.5 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Istorie
Istorie
Master

INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

ABSOLUTISMUL MONARHIC ÎN EUROPA. REPREZENTĂRI, FORME ŞI
CONCEPŢII DE LEGITIMARE
2.2 Titularul activităților de curs
CS III dr. Mihai-Bogdan Atanasiu
2.3 Titularul activităților de seminar
Asist. dr. Cosmin-Ionuţ Mihuţ
I
Examen 2.7 Regimul
OB
2.4 Anul
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de
de studiu
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități...................................
133
3.7 Total ore studiu individual
175
3.8 Total ore pe semestru
7
3.9 Numărul de credite

2
28
ore
30
43
40
20

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
X
4.2 de competențe
X

5. Condiții (acolo unde este cazul)
X
5.1 de desfășurare a
cursului
5.2 de desfășurare a
X
seminarului/laboratorului

6.1 Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate
- Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate al istoriei instituțiilor și ideologiei puterii, a
termenilor tehnici și a conceptelor de bază din domeniu.
- Stabilirea faptelor istorice pe baza informațiilor din surse primare si interpretarea lor.
- Utilizarea unor metode moderne de cercetare și interpretare istorică.
- Capacitatea de participare la dezbateri publice şi manifestări științifice consacrate problematicii
instituțiilor şi ideologiei puterii.
- Capacitatea de a sintetiza informațiile bibliografice şi documentare cu caracter istoric şi de a le
organiza după criteriul relevanței.

6.2 Competențe
transversale

- Îndeplinirea eficientă, la termen și cu rigurozitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
principiilor eticii activității științifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare și respingerea
plagiatului.
- Căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învățare; conștientizarea
motivațiilor învățării continue.
- Dezvoltarea obișnuinței dezbaterii argumentate și a construcției logice a discursului.
- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției si adaptabilității la
cerințele pieței muncii specifică domeniului.

7.1
Obiectivul
general al
disciplinei

Această disciplină îşi propune să evidenţieze trăsăturile fundamentale ale instituţiilor politice europene
în perioada absolutismului monarhic. De asemenea urmăreşte să aducă în discuţie reprezentările
puterii, formele sale de manifestare şi modalităţile de legitimare.

7.2 Obiective
specifice

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

Se urmăreşte reconstituirea, pe baza textelor reprezentative şi într-o versiune concentrată, a istoriei, în
aspectele definitorii, a celui mai vechi regim politic şi forme de guvernare, cu aspectele
particularizante pentru valoarea absolutizată din perioada medie şi modernă a istoriei. De asemenea, se
are în vedere evidenţirea cazurilor generale şi particulare în contextul istoric european (monarhia
absolutistă “clasică”, “despotismul luminat”, regimul despotic “oriental” etc.). În final, se va discuta
despre sfârşitul absolutismului monarchic: noile valori social-politice, reformele, revoluţiile,
constituţiile.

8. Conținuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observații

Aspecte introductive: regim politic şi forme de
Expunerea; conversaţia
guvernământ; vechimea şi evoluţia acestora; premise
istorice şi cronologie
Doctrina monarhiei absolute
Expunerea; conversaţia
Despotismul luminat: “cazul” francez
Despotismul luminat: “cazul” prusian şi habsburgic
Expunerea; conversaţia
Altfel de absolutism monarhic: “cazul” Rusiei
Expunerea; conversaţia
Bibliografie
Durand, Stéphane, Monarchie absolue et assemblées d'états: le cas des états de Languedoc dans la monarchie de France (XVII
e -XVIII e siècles), in “Histoire, Économie et Société”, Mars 2016, Vol. 35, No. 1, p. 24-35;
*** Istoria Europei, coord. Jean Carpentier, François Lebrun, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006;
*** Larousse, Istoria universală, vol. II (De la Evul Mediu la secolul luminilor) şi III (Evoluţia lumii contemporane), Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2006;
Mandrou, Robert, L’Europe “absolutiste”. Raison et raison d’Etat (1649-1775), Fayard, Paris, 1977;
Mousnier, Roland, Monarhia absolută în Europa din secolul al V-lea până în zilele noastre, Ed. Corint, Bucureşti, 2000;
Mureşanu, Camil, Europa modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1997;
Palmer, R. R., Colton, Joel, A History of the Modern World, vol. I (To 1815) şi II (Since 1815), 8-th ed., McGraw-Hill, Inc.,
1995.

8. 2 Seminar

Metode de predare

Trăsăturile regimului monarhic şi ale absolutismului
monarhic
Legitimarea formelor de stat, de regim politic şi de
guvernământ
Absolutismul în Europa secolului al XVII-lea. Studii
de caz: Franţa, Brandenburg-Prusia, Austria, Rusia.
Aspecte particulare în texte reprezentative

Dezbatere

Bibliografie

Dezbatere, comentare de
documente
Dezbatere
Dezbatere, comentarea de
documente

Observații

*** Absolutism in Seventeenth-Century Europe, edited by John Miller, Macmillan, London, 1990;
Bercé, Yves-Marie, The Birth of Absolutism. A History of France, 1598-1661, translated by Richard Rex, Macmillan, 1996;
Dukes, Paul, The Making of Russian Absolutism 1613-1801, Longman, London and New York, 1982;
Monarchism and Absolutism in Early Modern Europe, edited by Cesare Cuttica and Glenn Burgess, Routledge, London and
New York, 2012;
Wilson, Peter H., Absolutism in Central Europe, Routledge, London and New York, 2000.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul acestei discipline este coroborat cu așteptările comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din
domeniul aferent programului. Cursul urmărește să ofere studenților o mai bună pregătire în domeniu, înțelegerea fenomenelor
istorice aferente temei, precum și dobândirea de competențe profesionale specifice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
Participarea activă la orele de
curs; parcurgerea bibliografiei;
însuşirea
conceptelor
şi
Examen oral
a
problematicii abordate în cadrul
orelor de curs
Activitatea din cadrul seminarului;
Activitate seminarială
claritatea şi calitatea răspunsurilor
10.6 Standard minim de performanță

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

Participarea la discuţii, însuşirea noţiunilor de bază, observaţiile personale.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

