
FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București 

1.2. Facultatea, Istorie 

1.3. Departamentul Relații internaționale și istorie universală 

1.4. Domeniul de studii Istorie 

1.5. Ciclul de studii Doctorat 

1.6. Programul de studii Istorie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1.Denumirea disciplinei Metodologia cercetării istorice. Definirea temelor de 

cercetare și poziționarea istoriografică                                

2.2.Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Bogdan Murgescu 

2.3.Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Bogdan Murgescu        

2.4. Anul de studiu I 2.5. 
Semestrul 

I 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7.Regimul 
disciplinei 

DOP 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Din care 
Curs 

2 3.3. 
Seminar/laborator 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

48 3.5. Din care 
Curs 

24 3.6. 
Seminar/laborator 

24 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

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

90 

Pregătire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii şi eseuri 80 

Tutoriat 6 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore de studiu individual 202 

3.8. Total ore pe semestru 250 

3.9. Număr de credite 10 

 
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 -  

 



 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 
 

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

specifice discipline) 

➢ Utilizarea unor criterii explicite de definire și delimitare a temelor de 

cercetare  

➢ Identificarea principalelor curente și abordări istoriografice existente 

la nivel mondial 

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

procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

➢ Încadrarea principalelor texte istorice şi istoriografice în contextele 

elaborării lor (genuri şi tipuri de texte; grupări şi şcoli 

istoriografice). 

➢ Reflecția sistematică, folosind un set de repere prestabilite, asupra 

propriilor demersuri de cercetare și asupra cadrelor de referință la 

care se raportează 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea 

activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente 

de investigare şi de aplicare) 

➢ Aplicarea regulilor de analiză a poziționării istoriografice în cazul 

cercetărilor altor persoane 

➢ Prezentarea orală și scrisă a unor analize de poziționare 

istoriografică, pornind de la un set de repere prestabilite 

Competenţe 
transversale 

➢ Cultivarea capacităţii de lucru în grup 

➢ Internalizarea principiilor deontologice ale cercetării istorice 

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul îşi propune să ofere doctoranzilor o orientare în 

problematica metodologiei istorice și în evoluțiile 

recente ale istoriografiei mondiale. Pe această bază, 

doctoranzii își vor dezvolta deprinderile de poziționare 

în raport cu principalele curente istoriografice 

contemporane și de racordare a propriilor demersuri 

științifice la cunoașterea de vârf din domeniu. 

7.2. Obiectivele specifice -  

 
8. Conţinuturi 

 

Tabla de materii - tematică 

1. Introducere. 

2. Elemente generale ale metodologiei cercetării istorice. 

Criteriile de definire a temei de cercetat.  

3-5. Evoluția istoriografiei în sec XX-XXI. „Școala de la 

Annales”. History from below și istoria oamenilor obișnuiți. 

Micro-istoria. Cultural turn și deconstructivismul 

istoriografic. Noi abordări istoriografice ale problematicii 

puterii politice. Istoria socială. Componenta teoretică a noii 

istoriografii și social science history. Cadrele de referință 

geografică și istoria globală.  

6-7. Analize ale poziționării istoriografice ale unor cărți 



reprezentative de istorie și/sau arheologie 

8-12. Prezentări ale proiectelor proprii de doctorat. 
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9.  
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in % 

{Total=100%} 
 
- proiect cuprinzând argumentarea și poziționarea 

propriei lucrări de doctorat (evaluarea finală) 
50% 

https://books.google.ro/books?id=pXOFAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22C.+Behan+McCullagh%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj2-rKi15bXAhUGDZoKHSF0DgsQ6AEIJzAA
https://www.academia.edu/19567353/A_fi_istoric_%C3%AEn_anul_2000._Bucure%C5%9Fti_Editura_ALL_Educa%C5%A3ional_2000
https://www.academia.edu/19567353/A_fi_istoric_%C3%AEn_anul_2000._Bucure%C5%9Fti_Editura_ALL_Educa%C5%A3ional_2000
https://www.academia.edu/34992209/Metodologia_cercet%C4%83rii_istorice._Prezentare_sintetic%C4%83
https://www.academia.edu/34992209/Metodologia_cercet%C4%83rii_istorice._Prezentare_sintetic%C4%83
http://www.culturahistorica.es/ruesen/how_to_make_sense_of_the_past.pdf


 
- participarea la discuţiile din cadrul cursului 

(inclusiv prezentarea în echipă a modului de 

poziționare istoriografică a unei cărți de istorie)  

30% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 
 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă 

(descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu 

individual ori în grup, proiect etc.}. 

Prezentarea orală urmată de transmiterea formei finale redactate în scris a unui proiect 

cuprinzând argumentarea și poziționarea propriei lucrări de doctorat. 

Cerinţe minime pentru nota 5  

(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  

(sau cum se acordă nota 10) 

- realizarea a cel puțin o intervenție orală 

pertinentă la una dintre temele discutate pe 

parcursul semestrului 

- redactarea conform cerințelor minimale a 

proiectului cuprinzând argumentarea și 

poziționarea propriei lucrări de doctorat. 

 

- participarea activă la discutarea temelor de 

curs/seminar pe parcursul semestrului 

- prezentarea în echipă a modului de 

poziționare istoriografică a unei cărți de 

istorie 

- redactarea conform tuturor reperelor a 

proiectului cuprinzând argumentarea și 

poziționarea propriei lucrări de doctorat 

 

 

     Semnătura titularului:  

 


