
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie și Filosofie  

1.3 Departamentul Departamentul de Istorie medievală, premodernă și istoria artei 

1.4 Domeniul de studii Studii culturale 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Patrimoniu şi turism cultural 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Civilizația lemnului  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ. dr. Greta-Monica Miron 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 12 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

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

Tutoriat 10 

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru 24 

3.9 Numărul de credite 5 

 

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 

- 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

- 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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o
n

a
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  Cunoașterea caracteristicilor generale ale civilizației românești a  lemnului in context 

european 

 Identificarea și definirea tradiției meșteșugărești a lemnului prin tehnicile și practicile ei. 

Trăsături generale și diferențe regionale  

 Analiza metodelor de restaurare și prezervare a construcțiilor/artefactelor din lemn   

 Cunoașterea mijloacelor de promovare a civilizației lemnului. Impactul turismului asupra 

unei atare civilizații 

C
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 Înțelegerea lemnului ca material creator de memorie, de tradiții care țin trează o comunitate 

 Înțelegerea unui tip de civilizație integrată în mediul natural înconjurător 

 Stabilirea unei relații între funcțional, spiritual și estetic  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Definirea civilizației lemnului din perspectivă istorică în principal, dar 

și cu sugestii dinspre etnografie și antropologie. Analiza acestei 

civilizații prin prisma raportului dintre tradiție și modernitate, dintre 

rural și urban, lemn și piatră în civilizația română.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconstituirea diferitelor tipologii ale arhitecturii ecleziastice și laice; 

discutarea influențelor reciproce, structurale și estetice. 

 Identificarea meșteșugurilor în lemn, a rolului lemnului în economia 

rurală. 

 Stabilirea unei relații între artefact, societatea care l-a 

comandat/receptat și artistul-creator. 

 Discutarea problemei actualizării unor tradiții meșteșugărești și a 

artefactelor produse în scop turistic. 

 Surprinderea transformărilor în gustul estetic al societății românești.  

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Istoria pădurii românești.  

a. Pădurea cea dătătoare de nume. 

b. Exploatarea lemnului- de la meșteșug la 

industrie.  

c. O problemă mereu de actualitate: defrișarea 

Analiza de text 

(pentru limbajul 

folosit în relație cu 

pădurea și 

exploatarea ei). 

Analiza de imagini 

pentru  tehnicile de 

exploatare a pădurii. 

 

 

2. Geografie, climă și arhitectură. Bisericile de 

lemn din  Europa și din spațiul românesc:  

a. materiale și tehnici de construcție 

b. planimetrie și elevație 

Prelegere însoțită de 

imagini. 

Discutarea unor filme 

de promovare 

Voi acorda acestei 

problematici două cursuri. 



c.organizarea spațiului interior  

d. biserici și societate: fondatorii 

e. modalități de promovare turistică a 

bisericilor din lemn 

3. Artefacte din lemn din spațiul ecleziastic. 

Crucile din lemn (stâlpi funerari, cruci de 

pomenire)- semnificații spirituale.  

4. Arhitectura laică: caracteristici, tipologii. 

Casele din lemn: între loisir și business.     
 

turistică a bisericilor 

de lemn 

Discutarea unor 

proiecte de punere în 

circuitul turistic a 

unor biserici de lemn 

din Maramureș și 

Sălaj derulate cu 

fonduri europene 

 

Discutarea unor 

filmulețe, interviuri 

referitoare la 

promovarea turistică 

în case de lemn 

„tradiționale” 

5. Meșteșuguri și meșteșugari 

a. Meșteșuguri pierdute, meșteșuguri 

reinventate. Inventarierea meșteșugurilor în 

lemn 

b. Descrierea meșteșugului: probleme tehnice 

c. Artefactul: utilitate și artă 

Prelegere însoțită de 

imagini 

 

Voi dedica acestei teme 

două prelegeri 

6. Lemnul în economie. De la gospodăria 

individuală la exploatarea industrială- lemnul 

ca materie primă.  

  

7. O ocupație pierdută și regăsită prin turism: 

plutăritul. 

a. Specificul plutăritului în funcție de arealul 

geografic (plutăritul pe Bistrița Aurie, 

plutăritul pe Mureș și pe Olt) 

b. Valențele unei ocupații: viața pe plută 

c. Plutăritul azi: de la memoria plutașilor la 

festivaluri câmpenești  

d. Potențialul turistic de azi al plutăritului 

Folosirea de filme 

documentare în 

elaborarea prelegerii. 

 

8. Lemnul în economia privată:  

a. vâltori  

b. mori de apă 

Prelegere însoțită de 

imagini 

 

9. Lemnul în viața cotidiană: mobilierul din lemn: 

a. indicator de statut social și de gust 

public/privat 

b. ”modernizarea” gustului privat: de la 

mobilierul din lemn pictat la cel din PAL  

c. salvarea mobilierului tradițional prin turism  

Prelegere însoțită de 

imagini 

 

10. Lemnul în spiritualitatea populară:  

a. obiceiuri, tradiții, folclor (bradul de nuntă, 

de înmormântare, bradul de mai, bradul de 

Crăciun). 

b. Pădurea/arborii în literatura populară.  

Analiză de text și de 

imagine 

 

11.  ”Gâlceava lemnului cu piatra”. Între 

vremelnicia lemnului și perenitatea pietrei: 

perspectivă antropologică asupra civilizației 

românești a lemnului. 

Analiză de discurs  
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 Metode de predare Observaţii 

Tematica de seminar va urma îndeaproape tematica 

cursului, aprofundând-o prin studii de caz menite să 

exemplifice, să particularizeze ideile-cheie în jurul 

cărora a fost structurat cursul. 

Seminarul va accentua analiza de text și de imagine. 

Masteranzii vor trebui să prezinte în cadrul 

seminarului un proiect pornind de la bibliografia de 

curs dar bazat și pe observația directă pe teren care 

poate cuprinde interviuri cu meșteri populari, cu agenți 

de turism care promovează turismul agrar, fotografii 

proprii. Proiectul va trebui să conțină un itinerariu 

turistic ilustrativ pentru civilizația lemnului. 

 

- Analiză de 

imagini 

- Vizionarea de 

filme 

documentare 

și de 

promovare 

turistică 

- Vizitarea de 

monumente 

de arhitectură 

religioasă în 

lemn, de 

muzeee 

etnografice, 

târguri cu 

produse 

tradiționale 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Prin cunoștințele de arhitectură, iconografie, geografie culturală, etnografie și antropologie dobândite 

în cadrul cursului și seminarului, masteranzilor li se oferă idei de cercetare posibil de aprofundat în 

cadrul unor lucrări de doctorat ca și cunoștințele necesare pentru a colabora în calitate de consultanți 

științifici cu agenții de turism și instituții publice. 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Participare interactivă Examen 60% 

   

10.5 Seminar/laborator Prezență, intervenții, 

prezentări, eseuri 

 40% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  Prezența efectivă la curs și la seminarii 

 Realizarea unei prezentări pe o temă dată  

 

 



 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

27. 04. 2020.   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


