
FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de Învăţământ superior Universitatea din București 

1.2. Facultatea, Istorie 

1.3. Departamentul 
Istoria Românilor și a Sud-Estului 

European 

1.4. Domeniul de studii Istorie – Limbi și literaturi străine 

(interdisciplinar) 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Studii medievale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1.Denumirea 

disciplinei 

Tipuri şi modele de consum cultural în spaţiul românesc 

(sec. XVII - înc. XIX) 

2.2.Titularul activităţilor de curs -    

2.3.Titularul activităţilor de 

seminar 

Conf. univ. dr. Florentina Nițu    

2.4. Anul de 

studiu 

II 2.5. 

Semestrul 

1 2.6. Tipul 

de evaluare 

C 2.7.Regimul 

disciplinei 

DA 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 3.2. Din care 

Curs 

- 3.3. 

Seminar/laborator 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 3.5. Din care 

Curs 

- 3.6. 

Seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren 

20 

Pregătire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 2 

Examinări 5 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore de studiu individual 72 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Număr 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 cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului 

Prezență minimă obligatorie: 75% 

Seminarul se va desfășura online, pe 

platforma Google Meet, conform orarului 



anunțat. Conectarea se va face (de preferat) 

cu camera deschisă. Documentele suport 

vor fi postate pe Google Classroom. Toate 

materialele postate pe Google Classroom 

sunt destinate exclusiv studenților care 

participă la curs; aceștia nu au permisiunea 

să le distribuie pe altă platformă. 

 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 

specifice disciplinei) 

• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice domeniului. 

• Cunoaşterea metodelor de cercetare ştiinţifică în domeniu. 

Identificarea şi utilizarea corectă a informațiilor din sursele istorice, 

precum și a literaturii de specialitate. 

• Identificarea caracteristicilor consumurilor culturale în 

premodernitatea românească. 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, 

proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 

disciplinei) 

• Utilizarea metodelor de cercetare specifice pentru identificarea 

tipologiei consumurilor culturale și contextualizare. 

• Analiza critică a surselor scrise, iconografice și arheologice. 

• Explicarea și decodarea discursului epocii în legătură cu consumul. 

• Interpretarea și explicarea fenomenului de consum cultural pe baza 

surselor și bibliografiei recomandate. 

3. Instrumental – aplicative   

• Dezvoltarea capacităţii de proiectare și argumentare a unei cercetări 

istorice prin raportarea la literatura de specialitate şi sursele 

existente. 

• Formarea abilităţii de analiză a unui document istoric cu utilizarea 

metodelor de lucru şi a instrumentelor specifice domeniului. 

• Capacitate de contextualizare istorică și culturală și de interpretare a 

surselor. 

• Capacitatea de a compara puncte de vedere formulate în literatura de 

specialitate cu privire la tema de cercetare.  

Competenţe 

transversale 
• Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de 

cercetarea științifică.  

• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, 

aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 

• Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial; participare la 

propria dezvoltare profesională.   

• Competenţe de comunicare socială (formularea de argumente şi 

contra-argumente în cadrul dezbaterilor). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Plecând de la poziționarea domeniului consumer 

studies la intersecția cercetărilor de istorie socială, 

antropologie culturală și economie, seminarul propune 

reconstituirea imaginii societăţii româneşti între 



secolul al XVII-lea şi prima parte a secolului al XIX-

lea sub raportul gusturilor, valorilor şi obiceiurilor din 

domeniul modei, artei, divertismentului sau 

alimentaţiei pentru a identifica tipuri şi modele de 

consum precum şi evoluţia lor în timp.  

7.2. Obiectivele specifice Prin analizele realizate cu studenţii, se urmărește 

dobândirea de către aceștia a principalelor competențe 

și abilități în cercetarea și interpretarea   surselor și a 

literaturii de specialitate privind consumurile culturale 

în societatea românească premodernă, cu folosirea 

unei terminologii corecte din punct de vedere științific. 

 

8. Conţinuturi 

Seminar Metode de predare Observaţii 

Istoriografia şi sursele domeniului. 

Metodologie.  

Expunerea 

Discuția 

 

 

Context european. Evoluția consumului și 

apariția luxului. 

Expunerea 

Dezbaterea 

 

 

Influenţe culturale în spaţiul românesc în 

secolele XVII-XVIII. 

Problematizarea 

Dezbaterea 

 

 

Comportamente sociale şi economice. 

Strategiile de consum. 

Problematizarea 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

 

Ierarhia consumului şi standarde de viaţă. 

Nevoile boierilor vs nevoile ţăranilor şi 

orăşenilor. 

Problematizarea 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

 

Gusturi feminine – gusturi masculine. Problematizarea 

Dezbaterea 

 

 

Modă, modele şi legi somptuare. Despre lux şi 

rafinament. 

 

Problematizarea 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

 

Moda bijuteriilor şi orfevrăria din metal 

preţios. 

Problematizarea 

Dezbaterea 

Studiul de caz/analiză 

imagini 

 

Consumul de artă. Arhitectura şi pictura epocii. 

 

Problematizarea 

Dezbaterea 

Studiul de caz/analiză 

imagini 

 

Consumul în domeniul educaţiei. Lecturile 

epocii. 

 

Problematizarea 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

 

Divertisment şi loisir. Problematizarea 

Dezbaterea 

 



Studiul de caz 

Consumuri alimentare şi igienă. 

 

Problematizarea 

Dezbaterea 

Studiul de caz 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conținutul disciplinei este elaborat și actualizat pe baza discuțiilor purtate cu 

reprezentanții partenerilor și angajatorilor tradiționali și potențiali pentru 

absolvenții programului. Sunt evaluate permanent conținuturile disciplinei și 

asigurarea competențelor necesare inserției pe o piață a muncii dinamică și 

complexă. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs -   

10.5. Seminar/ 

Laborator 
• Cunoaşterea şi 

utilizarea adecvată a 

limbajului de 

specialitate. 

• Cunoașterea și 

interpretarea literaturii 

de specialitate și a 

surselor. 

• Prezentarea 

argumentată, logică, 

coerentă a proiectului. 

• Participare activă la 

discuții și analiză 

critică/interpretare a 

surselor. 

Proiect de cercetare 

Evaluare de parcurs 

60% 

40% 

Standard minim de 

performanţă 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 

Formularea unor opinii care sǎ demonstreze asimilarea 

cunoştinţelor în proporţie de 50% din prezentări și din bibliografia 

indicatǎ. 

Capacitatea de a se exprima oral și în scris coerent, concis şi 

corect gramatical. 

 

 

Data Completării 

... 

Semnătura titularului de 

curs 

 

Semnătura titularului de 

seminar 

... 

 

 

Data avizării în 

departament 

... 

 Semnătura Directorului de 

Departament 

... 



 


