
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul Istorie 
1.3 Catedra - 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea ARHIVISTICĂ
 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Instituții medievale și pre-moderne în spațiul european și românesc 
2.2 Titularul activităților de curs PROF.UNIV.DR. LAURENŢIU RĂDVAN 
2.3 Titularul activităților de seminar PROF.UNIV.DR. LAURENŢIU RĂDVAN 
2.4 Anul 
de studiu 

I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 
evaluare 

Examen 2.7 Regimul 
disciplinei 

OB 

 
 

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  2 
3.4 Total ore din planul de învățământ  42 din care:   3.5 curs  14 3.6 seminar/laborator  28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 30 
Tutoriat  
Examinări 10 
Alte activități...................................  
3.7 Total ore studiu individual 108  
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite  6 
 
 

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

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfășurare a 
cursului 

X 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

X 

 
 

6. Competențe specifice acumulate 
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- Identificarea informaţiei despre trecutul istoric. 
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- Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de bază privind evoluţia generală a istoriografiei, periodizarea 
istoriei, principalele lucrări de referinţe şi baze de date referitoare la diferitele epoci, probleme, 
procese şi fenomene istorice, precum şi cu privire la organizarea şi funcţionarea principalelor instituţii 
de informare şi documentare publică. 



 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
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i Disciplina urmăreşte prezentarea principalelor instituții din perioada medievală și pre-modernă, atât 

din spațiul european, cât și din cel românesc. Cursul oferă o perspectivă asupra principalelor evoluții 
instituționale din perioada scursă de la finalul Imperiului Roman clasic până la 1800. 
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În cadrul activităţilor de curs și seminar se va pune accent pe interpretarea corectă a principalelor fapte 
istorice, pe valorificarea izvoarelor în spirit critic şi crearea unor deprinderi de cercetare. De asemenea, 
se urmăreşte aprofundarea principalelor concepte. 

 
 

8. Conținuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observații 

Instituţiile puterii şi organizarea administrativă a 
statului bizantin 

Expunerea; conversaţia  

Modele monarhice în lumea post-bizantină Expunerea; conversaţia  

Structuri ale Bisericii și relații ecleziastice în cadrul 
Creştinătăţii medievale și premoderne 

Expunerea; conversaţia  

Raporturile dintre Imperiu şi Sacerdoţiu în spațiul 
ortodox 

Expunerea; conversaţia  

Moștenirea bizantină. Aspecte culturale și 
instituționale 

Expunerea; conversaţia  

Țările Române-influențe instituționale regionale; 
situația din Transilvania 

 Expunerea; conversaţia  

Instituții centrale în Țările Române: domnia, sfatul 
domnesc, dregătorii 

Expunerea; conversaţia  

Instituții locale în Țările Române (I): ținuturile, 
cetățile și organizarea lor 

Expunerea; conversaţia  

Instituții locale în Țările Române (I): orașele Expunerea; conversaţia  

Forme de păstrare a documentelor în perioada pre-
modernă 

Expunerea; conversaţia  

Bibliografie: 
Ahrweiler, Hélène, Ideologia politică a Imperiului Bizantin, Bucureşti, 2002. 
Brătianu, Gh. I., Sfatul domnesc şi Adunarea stărilor în Principatele Române, Bucureşti, 1995. 
Dvornik, Francis, Slavii în istoria şi civilizaţia europeană, București, 2001. 
Ducellier, Alain, Bizantinii. Istorie şi cultură, Bucureşti, 1997. 
Georgescu, Valentin, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 1980.   
Grigoraş, N., Instituţiile feudale din Moldova. I. Organizarea de stat pînă la mijlocul sec. al XVI-lea, Bucureşti, 1971. 
Iorga, Nicolae, Bizanţ după Bizanț, București, 2002. 
Pippidi, Andrei, Tradiția politică bizantină în Țările Române, București, 2001. 
Kantorowicz, Ernst, H., Cele două corpuri ale regelui, Iași, 2014. 
Kaplan, Michel, Bizanț, București, 2010. 
Meyendorff, John, Teologia bizantină, Bucureşti, 1996. 
Runciman, Steven, Marea Biserică în captivitate, București, 2012. 
Vasiliev, A. A., Istoria Imperiului Bizantin, Iași, 2010. 
 
 
 

8. 2 Seminar Metode de predare Observații 

Conceptul de capitală în lumea ortodoxă Analiza text. Dezbatere  



Succesiunea la tron în spațiul post-bizantin  Analiza text. Dezbatere  
Organizarea, desfășurarea și memoria istorică a 
Conciliilor 

Analiza text. Dezbatere  

Raporturile dintre Imperiu şi Sacerdoțiu în spațiul 
românesc 

Analiza text. Dezbatere 
 

 

Moștenirea bizantină în spațiul românesc Analiza text. Dezbatere  

Influențe mongole, maghiare și polone în spațiul 
românesc 

Analiza text. Dezbatere 
 

 

Instituții centrale în Țările Române: studii de caz și 
analiza surselor 

Analiza text. Dezbatere 
 

 

Instituții locale în Țările Române: studii de caz și 
analiza surselor 

Analiza text. Dezbatere 
 

 

Bibliografie: 
Ahrweiler, Hélène, Ideologia politică a Imperiului Bizantin, Bucureşti, 2002. 
Ducellier, Alain, Bizantinii. Istorie şi cultură, Bucureşti, 1997. 
Georgescu, Valentin, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 1980.   
Grigoraş, N., Instituţiile feudale din Moldova. I. Organizarea de stat pînă la mijlocul sec. al XVI-lea, Bucureşti, 1971. 
Pippidi, Andrei, Tradiția politică bizantină în Țările Române, București, 2001. 
Kantorowicz, Ernst, H., Cele două corpuri ale regelui, Iași, 2014. 
Kaplan, Michel, Bizanț, București, 2010. 
Meyendorff, John, Teologia bizantină, Bucureşti, 1996. 
Runciman, Steven, Marea Biserică în captivitate, București, 2012 
Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988; 
Caproşu, I., O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit, Iaşi, 1989; 
Székely, Maria Magdalena, Sfetnicii lui Petru Rareş. Studiu prosopografic, Iaşi, 2002; 
Vîrtosu, Emil, Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în secolul al XVI-lea, 
Bucureşti, 1960. 
 
 

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 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

 
10.4 Curs 

Participarea activă la orele de 
curs; parcurgerea bibliografiei; 

însuşirea conceptelor şi a 
problematicii abordate în cadrul 

orelor de curs. 

Examen scris 50% 

 
10.5 Seminar/laborator 

Activitatea din cadrul seminarului; 
claritatea şi calitatea răspunsurilor.

Activitate seminarială 
 

50% 
 

10.6 Standard minim de performanță 

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

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

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

 


