
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii LicenŃă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Arheologie  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Curs special: Istorie Romană 
2.2 Titularul activităŃilor de curs Conf.univ.dr. Eduard Nemeth 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar Conf.univ.dr. Eduard Nemeth 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 36 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 
DistribuŃia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat/ ConsultaŃii 10 
Examinări  2 
Alte activităŃi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 84 
3.8 Total ore pe semestru 120 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Înscrierea disciplinei în contractul de studii 
4.2 de competenŃe •  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Calculator. Proiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Calculator. Proiector 
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• C 2. Stabilirea faptelor istorice pe baza informaŃiilor din izvoare şi din afara izvoarelor. -
Analiza critică a izvoarele istorice, coroborarea conştientă a cunoştinŃele provenite din afara 
izvoarelor cu cele provenite din izvoare pentru (re)stabilirea unor fapte şi procese istorice, 
contextualizarea judecăŃilor de valoare existente cu privire la aceste fapte şi procese istorice şi 
corelarea, la un nivel elementar, a informaŃiilor disponibile despre trecutul istoric cu problemele 
prezente în analizele istoriografice referitoare la epoca respectivă. 
-Aplicarea metodelor criticii interne şi externe în studiul izvoarelor istorice edite (texte, mărturii 
orale, vestigii materiale etc.) în vederea (re)stabilirii cât mai precise a faptelor istorice. 
-Definirea şi prezentarea corectă a principalelor concepte folosite în studiile istorice, în descrierea şi 
analizarea etapelor şi proceselor din istoria omenirii, stadiul actual al istoriografiei şi metodele 
centrale ale cercetării istorice. 
-Identificarea limitelor existente în analiza informaŃiilor despre trecutul istoric, a cauzelor acestor 
limite, şi să propună ipoteze alternative de interpretare a faptelor istorice. 
-Interpretarea, compararea şi relaŃionarea datelor şi faptelor caracteristice principalelor procese şi 
fenomenele istorice, precum şi a abordărilor istoriografice legate de acestea. Încadrarea 
principalelor texte istorice şi istoriografice în contextele elaborării lor (genuri şi tipuri de texte; 
grupări şi şcoli istoriografice). 

• C 3.Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studiu şi într-o limbă de circulaŃie 

internaŃională, a cunoştinŃelor de specialitate. -Adaptarea prezentărilor orale sau scrise la 
solicitări cu grad redus de complexitate ale publicului şi la modificarea contextului comunicării. 
-Evaluarea eficacităŃii actului de comunicare a cunoştinŃelor de specialitate în raport cu stadiul 
cunoaşterii ştiinŃifice şi în raport cu capacitatea de asimilare a receptorilor. 
-Identificarea şi utilizarea a principalelor modalităŃi de comunicare orală, precum şi a 
particularităŃilor prezentării ştiinŃifice a cunoştinŃelor de specialitate. 
-Interpretarea particularităŃilor diverselor contexte în care trebuie prezentate incormaŃiile istorice cu 
ajutorul conceptelor de bază ale domeniului. 
-Prezentarea orală şi scrisă, cu un grad ridicat de claritate, în conformitate cu standardele 
academice, a problemelor şi contextelor de specialitate cu un nivel redus şi mediu de complexitate. 

• C 5. Utilizarea adecvată a bazelor metodologiei cercetării arheologice teoretice (principiile 

analogiei, tipologiei, cronologiei, chorologiei, stratigrafiei) şi practice, de teren. Elaborarea un 
proiect de cercetare arheologică în funcŃie de legislaŃia şi standardele profesionale codificate în 
vigoare.  
-Evaluarea critică a stadiului cercetării (într-o problematică dată), implicit a perspectivelor cercetării 
asumate în funcŃie de cantitatea şi calitatea datelor existente. 
-Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor resurse bibliografice de referinŃă de specialitate, 
a tehnicilor de bază în cercetarea de teren şi prelucrării primare a rezultatelor. Orientarea corectă în 
domeniul conceptelor şi teoriilor arheologiei contemporane. 
-Identificarea, descrierea şi interpretarea la nivel elementar a artefactelor, complexelor şi 
stratigrafiei arheologice. 
-Realizarea corectă a documentaŃiei arheologice primare: desenul (artefacte, profile şi planuri), 
fotografia, raportul tehnic în urma unei săpături, o bază de date pe suport electronic. 
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 CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăŃare; 

conştientizarea motivaŃiilor extrinseci şi intrinseci ale învăŃării continue. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 



 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
Începuturile statului roman şi ale armatei sale. Expunere. 

ConversaŃie 
 

Armata bazată pe structurile tribale tradiŃionale Expunere. 
ConversaŃie 

 

„Reforma serviană” şi semnificaŃia ei pentru armata 
romană 

Expunere. 
ConversaŃie 

 

Armata de cetăŃeni a Republicii romane Expunere. 
ConversaŃie 

 

Roma republicană în defensivă (sec. 5-4 a. Chr.) Expunere. 
ConversaŃie 

 

Războaiele pentru cucerirea Italiei.  Expunere. 
ConversaŃie 

 

Expansiunea statului roman în bazinul Mării 
Mediterane 

Expunere. 
ConversaŃie 

 

TranziŃia de la armata de cetăŃeni la armata plătită Expunere. 
ConversaŃie 

 

Rolul armatei în războaiele civile din sec. 1 a. Chr. Expunere. 
ConversaŃie 

 

Armata în timpul lui Octavianus Augustus  Expunere. 
ConversaŃie 

 

Armata romană în timpul Principatului între 
expansiune şi stagnarea acesteia 

Expunere. 
ConversaŃie 

 

Legiuni, ale, cohorte, numeri, flotă Expunere. 
ConversaŃie 

 

Gradele militare şi atribuŃiile specifice Expunere. 
ConversaŃie 

 

Schimbările din armată şi conducerea ei în timpul 
împăratului Gallienus 

Expunere. 
ConversaŃie 

 

Bibliografie 
G.L. Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army, Oxford 1914 
A.v. Domaszewski/B. Dobson, Die Rangordnung des römischen Heeres, Köln-Graz 1967 
A. K. Goldsworthy, The Roman Army at War, Oxford 1996 
L. Keppie, The Making of the Roman Army, London 1998 
Th. Mommsen, Istoria romană, Bucureşti 1987 
Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft : I.1 s.v. Ala; IV.1, s.v. Cohors; III.2, s.v. 
Calssis; XII.1-2, s.v. Legio; XVII.2, s.v. Numerus. 
D. Saddington, The Development of the Roman Auxiliary Forces from Caesar to Vespasian, Harare 1982 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoaşterea şi înŃelegerea structurilor şi evoluŃiei armatei romane. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• ÎnŃelegerea evoluŃiei structurilor armatei romane de la armata de 
cetăŃeni la armata profesionistă. ÎnŃelegerea rolului jucat de armată în 
marile cuceriri ale statului roman, dar şi ca model de viaŃă romană, în 
romanizarea provinciilor şi în dezvoltarea infrastructurii )drumuri, 
poduri, aşezări etc.).  



Armata de cetăŃeni - componenŃă Prezentări. DiscuŃii  
MagistraŃii cum imperio Prezentări. DiscuŃii  
C. Marius şi armata permanentă Prezentări. DiscuŃii  
„Lorzii războiului” din sec. 1 a. Chr. şi armatele lor Prezentări. DiscuŃii  
Armata la frontierele Imperiului. Castrul roman Prezentări. DiscuŃii  
SoldaŃii romani şi romanizarea Prezentări. DiscuŃii  
Armata în politica Principatului Prezentări. DiscuŃii  
   
Bibliografie 
Polybios, Historiai  
Pseudo-Hyginus, De munitionibus castrorum 

 
M. Bărbulescu (coord.), Atlas-DicŃionar al Daciei romane, Cluj-Napoca 2005 
B. Dobson, D. Breeze, Hadrian’s Wall, 1978 (sau ed. următoare) 
B. Campbell (ed.), Greek and Roman Military Writers, London-New York 2004 
F. Marcu, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Cluj-Napoca 2009 
E. Nemeth, Armata în sud-vestul Daciei romane / Die Armee im Südwesten des römischen Dakien, 
Timişoara 2005 
P. Sabin, H. van Wees, M. Whitby (eds.), The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, Vol. II, 
Cambridge 2007 
 
 
 

 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  CompetenŃele dobândite vor permite absolventului o cunoaştere aprofundată a structurilor şi 
evoluŃiilor armatei statului roman, rolului pe care  aceasta l-a jucat în romanizarea teritoriilor cucerite,  
în sprijinirea sistemului monarhic al Principatului dar şi în destabilizarea acestuia. 

 
 
 
 
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Participare activă la 
discuŃii 

Examen scris 80% 

   
10.5 Seminar/laborator Parcurgerea bibliografiei. 

prezentări de teme 
Punctarea prezentărilor şi a 
partcipării la discuŃii. 

20% 

   
10.6 Standard minim de performanŃă 
•  Cunoaşterea structurilor de bază ale armatei romane în timpul Republicii şi al Principatului. 

 
 
 
 
 

 


