
1. Date despre program        
            1.1 Instituţia de învăţământ    UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” 

superior         
            1.2 Facultatea   FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
             1.3 Departamentul         
     

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE MODERNĂ, ARHIVISTICĂ ŞI ETNOLOGIE 
            

1.4 Domeniul de studii    ISTORIE 
             1.5 Ciclul de studii    LICENŢĂ 
             1.6 Programul de studiu /    ARHIVISTICĂ 

Calificarea     
            

2. Date despre disciplină        
           2.1 Denumirea disciplinei Arhive personale şi familiale 
           2.2 Titularul activităţilor de curs  Asist. univ. dr. Lucian TURCU 
           2.3 Titularul activităţilor de seminar   –      
          2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 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 2 3.3 seminar/laborator –   
              

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24  Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator –   
 Distribuţia fondului de timp:        ore   
            Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   15   
          Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi în arhive 15   
            Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   15   
               Tutoriat        10   
               Examinări        6   
               Alte activităţi: ..................           
              

3.7 Total ore studiu individual   45       
3.8 Total ore pe semestru   85       
3.9 Numărul de credite   4       

 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   Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie    
 cursului            
              5.2 De desfăşurare a  –           
 seminarului/laboratorului            
               



6. Competenţele specifice acumulate 

Co
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▶ definirea conceptelor de arhivă personală şi de arhivă familială 
 ▶ cunoaşterea normelor tehnice în vigoare de ordonare şi inventariere a arhivelor personale şi 
familiale 
 ▶ cunoaşterea unor norme istorice privind ordonarea şi păstrarea arhivelor familiale 
 ▶ cunoaşterea tehnicii de întocmire a registrelor arhivelor personale şi familiale şi rolul lor în 
cercetarea ştiinţifică 
 ▶ cunoaşterea modului de formare şi de funcţionare a arhivelor familiale nobiliare din Transilvania 
 ▶ cunoaşterea conţinutului şi conştientizarea importanţei unor fonduri de arhive personale şi 
familiale din România  
  

     
 

  

▶conştientizarea cursanţilor cu privire la rolul şi importanţa pe care le au arhivele personale şi 
familiale în societate şi în cunoaşterea trecutului istoric 
 ▶responsabilizarea cursanţilor vizavi de documentele cu valoare istorică regăsibile în patrimoniul 
personal sau al familiilor lor   
 ▶ etica profesională 
 

  
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate 
7.1 Obiectivul general al 

 ▶Introducere în teoria organizării arhivelor personale şi familiale din ţară şi 
străinătate. disciplinei   7.2 Obiectivele specifice   ▶ acumularea cunoştinţelor privind ordonarea şi inventarierea arhivelor personale şi familiale  ▶ descrierea conţinutului şi a valorii documentare a unor fonduri de arhive personale sau familiale din ţară şi străinătate  ▶ dobândirea abilităţilor necesare în vederea prelucrării, ordonării şi inventarierii documentelor cu caracter personal sau de familie   

8. Conţinuturi 
8.1 Curs   Metode de predare Observaţii 
1. Introducere (concepte, metodologie, Expunerea,  
instrumente de lucru).  demonstraţia,  

    conversaţia euristică  

 
2. Normele tehnice în vigoare privind prelucrarea, inventarierea şi organizarea arhivelor personale şi familiale. Expunerea,      demonstraţia,  

    conversaţia euristică 
  

 3. Arhivele elitelor politice  Expunerea,      demonstraţia,  
    conversaţia euristică  



4. Arhivele elitelor intelectuale  Expunerea,      demonstraţia,  
    conversaţia euristică  
 5. Arhive ale elitelor ecleziastice Expunerea,  
   demonstraţia,  
   conversaţia euristică  
 6. Arhive ale unor personalităţi feminine Expunerea,     demonstraţia,  
   conversaţia euristică  
 7. Arhive personale  şi familiale din domeniul sportului Expunerea,     demonstraţia,  
   conversaţia euristică  
     

Bibliografie:  Nicolae Edroiu, Studii de genealogie, Cluj-Napoca, 2000. Maria Dogaru, Heraldica României, Bucuresti, 1994.  Mihai Dim. Sturza, Familiile boieresti din Moldova siŢara Româneascã: enciclopedieistorică şi genealogicã, Bucuresti, 2004.  Ioan cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, Sibiu, 1895. 
Filofteia Rânziş, Arhive personale şi familiale, vol. I-II, Bucureşti, 2002.  Ioan Bolovan et al. (coord.), În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, Cluj-  Napoca, 2010.  Ioan Bolovan et al. (coord.), Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în adoua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2009.  Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Cluj-Napoca, 1998. Revista Arhivelor.   8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

    
    
    
    
    
    
    
    

Bibliografie         9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului    • Conţinutul disciplinei este coroborat cu competenţele necesare pentru o expertiză de specialitate în domeniul arhivelor, atât în sistemul arhivelor publice cât şi a celor din mediul privat.         10. Evaluare  



Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
       nota finală 
10.4 Curs a) prezenţă şi activitate la  50%  curs   

 b) colocviu la sfârşitul  50%  semestrului   
 
Data completării: 20. 05. 2016 
 
Semnătura titularului de curs: Asist. univ. dr. Lucian TURCU 
 
Data avizării în Departament:  
 
Semnătura directorului de Departament: Prof. univ. dr. Sorin MITU



 


