
FIȘA DISCIPLINEI 

 

         1.Date despre program 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

Universitatea din București 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3 Departamentul 

 

Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

          2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Expansiune şi diplomaţie în spaţiul mediteranean în epoca 

romană 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS-

DO 

 

         3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 7  

Tutoriat: 3 

Examinări: 2 

Alte activităţi:  

3.7 Total de ore de studiu individual 33  

3.8 Total de ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. De curiculum  

4.2.De competențe  

 

 

          5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1.De desfășurare a cursului 

 

 

5.2.De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

 

 

 

 

 

 

 



          6. Competențele specifice accumulate 

 

Comp

etențe 

Profe

sional

e: 

 

● Competențe de comunicare în limba maternă, competențe de comunicare în cel puțin o 

limbă străină (lectura unui text de specialitate de complexitate medie, identificarea ideilor 

principale, capacitatea de a identifica în dicționare de specialitate definițiile termenilor tehnici și 

de a compara definițiile identificate, redactarea unor texte pe o temă și cu structură și bibliografie 

indicate). 

● Competențe de lucru intelectual (analiza textelor de specialitate de complexitate medie, 

compararea unor texte de specialitate și identificarea relevanței lor pentru o temă dată, 

identificarea elementelor de validitate a argumentelor din textele de specialitate). 

● Competențe de lucru cu sursele primare (analiza surselor scrise de epocă/referitoare la 

epoca romană, analiza surselor iconografice și a celor arheologice). 

● Competențe de lucru cu sursele secundare (analiza unor texte reprezentative pentru 

diferitele etape de dezvoltare a istoriografiei romane moderne, integrarea noile lecturi 

interpretative în discursul analitic al unor informații primare). 

● Competențe de comunicare (pregătirea și exprimarea unui discurs oral coerent și 

structurat, redactarea unui text pe o temă și cu o structură dată, participarea la dezbaterile din 

seminar). 

 

Comp

etențe 

Trans

versal

e: 

●  

● Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare 

diverselor paliere ierarhice . 

● Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul insertiei şi 

adaptabilitătii la cerintele pietei muncii. 

  

        7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1.Obiectivul general al 

disciplinei 

 

€ Familiarizarea cursanților cu evoluția civilizației romane. 

 

7.2.Obiectivele specifice  

€ Utilizarea competentă a vocabularului de specialitate . 

€ Utilizarea relevantă a surselor primare în elaborarea răspunsurilor (în 

scris și orale) .  

€ Precizarea principalelor etape de expansiune ale statului roman . 

€ Identificarea principalelor teorii moderne referitoare la istoria 

politică a Imperiului roman . 

€ Utilizarea competentă a vocabularului de specialitate . 

€ Utilizarea relevantă a surselor primare în elaborarea răspunsurilor (în 

scris și orale)  . 

€ Precizarea principalelor etape de dezvoltare istorică a Romei, a 

evoluției corpului social civic roman, a legăturii acestuia cu popoarele 

integrate în Lumea Romană. 

€ Identificarea trăsăturilor culturii romane, ale artei și arhitecturii. 

 

 

 

          

 8. Conținuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observații 



1.Curs introductiv. Surse și aspecte 

istoriografice 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

2. Expansiunea în Italia 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

3. Expansiunea în Mediterana vestică și 

centrală 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

4. Expansiunea în Mediterana estică 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

5. Consecințele expansiunii în bazinul 

mediteranean 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

6. Augustus si noua structura a Republicii 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

7. Augustus si Iulio-Claudienii: politica 

interna externa 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

8. Flavii și Antoninii Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

9. Severii si criza secolului al III-lea 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

10. Diocletian și Constantin 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

11. Stabilizarea imperiului in sec. al IV-lea 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

12. Expansiune si diplomatie in sec. al V-

lea 

 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

13. Iustinian și ultima epocă de aur a 

Imperiului Roman 

Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

14. Concluzii Expunerea, argumentarea, 

prelegerea, dezbaterea 

 

 

Bibliografie: 

 

1 Surse :  

Cassius Dio, Istorie romană, vol I-II, tr. rom Adelina Piatkowski, 1978-1985  

Cicero, Despre stat, în Opere alese, tr. G. Guţu, Bucuresti, 1973 

T. Livius, De la fondarea Romei, tr. rom. T. Vasilescu şi alţii, Bucuresti, 1959-1965 

Plutarh, Vieti paralele, tr. rom. N.I. Barbu, biografiile lui: Camillus, ,vol. I, 1960, T. Q.  Famininus- vol. 

II, 1963, Paulus-Aemilius, vol II, 1963, C. Marius, L. C. Sylla, C. I. Caesar vol. III, 1966, M. 

Antonius  vol IV, 1969,  

Polybios, Istorii, tr. rom V. C. Popescu şi A. Piatkowski, Bucuresti, I-1966, II- 1988, III- 1995, 

Res Gestae Diui Augusti, ed. J. Gajé, Paris, 1977, 

Link. Surse primare:  

      http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman         



      http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/ 

 

Lucrări generale 

Alfoldi, G., The Social History of Rome, tr engl D. Braund, London, 1985, 

Bianchi-Bandinelli, R., Rome The late Empire, tr.engl P. Green, Londra, 1971 

Cambridge Ancient History, vol 8-14, Cambridge, Cambridge University Press, 2008-9 

Crawford, M., Roma republicana, Bucuresti, tr. rom. M. Gramatopol,1997, 

Cuq, E., Manuel des institutions juridiques des romains, Paris,  

De Martino, Fr., Diritto e società nell’antiquita, Roma, 1979. 

Etienne, R.. Le siècle d’Auguste, Paris, 1970 ; 

Ferrary,  J. L., Plihéllenisme et imperialisme, aspects idéologiques de la conquête romaine du monde 

hellénistique, de la seconde guère de Macédonie à la guère contre Mithridate, BEFAR, 271/1988. 

Galinski C., Augustan Culture, Princeton, 1996, 

Gruen, E.,S., The Hellenistic World and the Coming of Rome, 2 vol, Berkeley, 1986. 

Hannestad N., Monumentele publice ale artei romane, tr.rom. M. Gramatopol, București, 1989 

Martin, P., L’idée de royauté à Rome, vol. I De la Rome royale au consensus républicaine, coll. « Miroir 

des civilisations antiques », ADOSA, Paris, 1982, 

Mommsen, Th., Istoria romana, Bucuresti, tr. rom. I. Nicolaus, vol. I, II, 1988 

Nicolet, CL., Rome et la conquête du monde méditeraneen,2 vol., Paris, 1978  

Syme, R.,  The Roman Revolution, Oxford, 1939,   

Warry, J., Warfare in the Classical World, New York, 1980. 

Watson, G.R., The Roman Soldier, Londra, 1983. 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

1.Structuri sociale în epoca republicană. Cetățenia 

romană – fundamente juridice 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, dezbaterea 

 

2.Geografie politică la finele republicii – orbis 

romana 

Problematizarea, 

exemplificarea, dezbaterea 

 

3.Tradiții și inovații – aspecte de civilizație 

spirituală republicană 

Problematizarea, 

exemplificarea, dezbaterea 

 

4.Orașul Roman – aspecte morfologice și 

evolutive: pomoerium, forum, basilica 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, dezbaterea 

 

5.Orașul Roman – aspecte morfologice și 

evolutive: theatrum, amphitheatrum, circus, 

thermae et balnea 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, dezbaterea 

 

Reformele împăraților Diocletian și Constantin Problematizarea, 

exemplificarea, dezbaterea 

 

Invaziile barbare și criza Imperiului de Apus Problematizarea, 

exemplificarea, dezbaterea 

 

Bibliografie: 

  

 

 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  

€ Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrari relevante din domeniu, publicate in tara si 

strainatate;  



€ Programa analitică este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi 

străinătate;   

€ Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor 

de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de 

circulatie internationala. 

 

 

         10. Evaluare 

 

  Tip activitate 

 

10.1Criterii de evaluare 10.2.Metode de evaluare 10.3.Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

 

 

Cunoștințe generale din 

pachetul obligatoriu, 

înțelegerea aspectelor 

specifice ale civilizației 

romane 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator Implicarea la seminar, 

pregătirea temelor propuse 

pentru fiecare întâlnire 

Evaluare de progres 

(Participare la 

activităţile de seminar) 

30% 

10.6.Standard minim de performanță 

 

€ Parcurgerea unui număr de titluri din bibliografia obligatorie; cunoașterea și operarea cu 

conceptele și noțiunile de bază utilizate pe parcursul cursului. 

 

 

  

  

   Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de seminar 

 

                                           

 

   Semnătura directorului de departament 

 

         



 


