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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Obiectivul de bază al cursului este cunoaşterea principalelor trăsături ale culturii și civilizației universale,  

interpretarea curentelor culturale, care au marcat evoluţia culturii universale.Obiective specifice: îmbinarea 

organică a aspectului general teoretic de studiere a culturii şi civilizaţiei cu cel istoric în scopul cunoaşterii cât 

mai profunde a fenomenului cultură, perceperea specificului fenomenului cultural naţional ca parte componentă a 

procesului culturii universale, formarea unor deprinderi de analiză şi interpretare a datelor istorice. 

  Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe transversale: 

- Utilizarea cunoştinţelor de bază obținute în domeniul istoriei, culturologiei și filologiei la analiza și 

interpretarea evenimentelor culturale;   

- dezvoltarea spiritului critic, civic și a eticii profesionale; 

- explicarea noţiunilor şi aplicarea metodelor în cercetarea culturologică. 
Competențe specifice: 

- Capacitatea de a opera cu metodologia şi conceptele majore ale istoriei culturale;  

- capacitatea de a contextualiza practici şi reprezentări sociale din trecut; 

- dezvoltarea abilitaţilor de a aborda creativ teme de istorie culturală; 

- formarea deprinderilor de studiu individual şi de muncă în echipă; 

- cunoaşterea patrimoniului cultural universal şi naţional, a semnificaţiei acestuia pentru definirea valorilor în 

lumea contemporană. 

Finalităţi de studii 

- utilizarea adecvată a noţiunilor care reprezintă achiziţiile teoretice ale disciplinei Culturi  şi civilizaţii  

europene; 

- promovarea în societate a diversităţii, a multiculturalismului, a toleranţei faţă de varietatea formelor, ideilor, 

mentalităţilor şi a credinţelor promovate; 

- analiza stării actuale a procesului de integrare europeană, pornind de la ideea universalităţii culturii şi 

civilizaţiei; 

- perceperea funcţiilor culturologiei şi posibilitatea aplicării în practică a cunoştinţelor asimilate;  

- orientarea la sursele bibliografice semnificative şi formarea priceperilor de exploatare a domeniului filosofiei  

culturii;  

- identificarea rolului pe care îl are cultura şi civilizaţia europeană pentru înţelegerea şi realizarea practică a 

unităţii europene 

Condiții prerechizit 

Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED – licenţă. 



Teme de bază: 

Cultură şi civilizaţie: abordare clasică şi contemporană. Cultura epocilor preistorice. Cultura Mesopotamiei 

antice. Cultura Egiptului. Cultura Indiei. Cultura Chinei. Cultura Japoniei. Geneza şi evoluţia civilizaţiei antice 

greceşti. Rolul Imperiului Roman în conturarea profilului cultural al Europei. Cultura arabă. Formarea civilizaţiei 

medievale occidentale. Cultura bizantină. Cultura şi civilizaţia epocii Renaşterii. Cultură sec.  XVII –XVIII. 

Cultură sec. XIX –XX.  

Strategii de predare-învăţare:prelegeri interactive, activități în grup, platforma e-learning, proiecte, consultaţii. 

Evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota finală 

se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  (40%), 

evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 

Bibliografie selectivă: 

1. Ariés, Ph., Duby, G. Istoria vieţii private. Vol. I-II. Bucureşti. Meridiane, 1994-1995.  

2. Bâtlan I. Introducere în istoria şi filosofai culturii, Bucureşti, 1992. 

3. Bâtlan I. Istoria culturii şi civilizaţiei universal, Bucureşti, 1995.  

4. Bocşan N., Edroiu N., Răduţiu A. Cultură şi societare în epoca modernă, Cluj-Napoca, 1990. 

5. Botez-Crainic A. Istoria artelor plastice. Vol. I-II. Bucureşti, 1995.  

6. Braudel Fernand. Gramatica civilizaţiilor. Vol. I-II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995. 

7. Braunştein F., Pepin J.F. Ghid de cultură generală. Bucureşti, 1991. 

8. Burckhardt J. Cultura Renaşterii în Italia. Bucureşti, 1969. 

9. Chamoux F. Civilizaţia greacă. Vol. I. Bucureşti, 1985.  

10. Chaunu P. Civilizaţia Europei în secolul luminilor. Bucureşti, 1986. 

11. Chaunu Pierre. Civilizaţia Europei clasice. Vol. I-III. Editura Meridiane, Bucureşti, 1989. 

12. Chaunu R. Cultura Europei clasice. Bucureşti, 1989. 

13. Delumeau Jean. Civilizaţia Renaşterii. Vol. 1-2, Bucureşti, 1995. 

14. Drimba Ovidiu. Istoria culturii şi civilizaţiei. Vol. 1-10. Editura Saeculum I O, Editura Vestala, 

Bucureşti, 1997-2007. 

15. Drâmbă, O. Istoria culturii şi civilizaţiei. Bucureşti,  1997.   
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