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FIȘA DISCIPLINEI 
online 

 
1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
1.2 Facultatea ISTORIE 
1.3 Departamentul Istorie antică, Arheologie și Istoria Artei 
1.4 Domeniul de studii ISTORIE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii Interfețe Culturale în Preistorie și Antichitate 

 
2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea disciplinei Ideologia puterii în societățile antice 
2.2 Titularul cursului Lect.dr. Daniela Zaharia 
2.3 Titularul seminarului Lect.dr. Daniela Zaharia 
2.4 An de studiu II 2.5. 

Semestru 
2 2.6. Tip de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 

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

 
3.1 Nr. ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 Curs 2 3.3 Seminar 2 
3.4 Total ore în planul de învățământ   40 Din care: 3.5 Curs 20 3.6 Seminar 20 
Distribuţia fondului de timp:     Nr. ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat - 
Examinări 10 
Alte activităţi: .................. - 

 
3.7 Total ore studiu individual 100 
3.8 Total ore pe semestru 140 
3.9 Numărul de credite 7 

 
6. Competențe specifice acumulate  
 

Competențe profesionale - Utilizarea pertinentă a informațiilor extrase din variate surse scrise, 
arheologice și iconografice; 

- Capacitatea de a organiza, sintetiza și compara informațiile referitoare 
la ideologiile antice; 

- Capacitatea de a expune în limba română și într-o limbă străină a 
cunoștințelor de specialitate subsumate disciplinei.  

Competențe transversale - Capacitatea de a utiliza mijloace multi-media de expunere și 
comunicare; 

- Capacitatea de a participa la dezbateri; 
- Utilizarea corectă a normelor de etică profesională și academică 

 
7. Obiectivele disciplinei 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea problematicii subsumate studiului ideologiilor 
puterii în variate societăți antice.  

7.2 Obiectivele specifice - Adaptarea conceptelor relevante din științele umane și sociale la 
realitățile istorice antice; 
- Identificarea principalelor instrumente ideologice utilizate în 
societățile antice; 
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- Cunoașterea metodelor specifice de analiză pentru variate 
categorii de surse utilizate în studierea ideologiilor antice.  

 
8. Conținuturi 
 
  

8.1 Curs  Metode de predare Observații  
1 Introducere. Definirea ideologiei, puterii, legitimării, 

propagandei în științele socio-umane. Aplicabilitatea 
conceptelor în contextul antichității.  

Prelegere, prezentare 
multimedia, dezbatere 

 

2 Discursul puterii (I). Canoanele retorice clasice și 
semnificația ideologică a discursului în lumea greacă și 
romană.  

“  

3 Discursul puterii (II). Retorica chineză în relațiile de 
putere în epoca preimperială și imperială timpurie.  

“  

4 Imaginea puterii (I). Iconic și aniconic în reprezentarea 
puterii. Arta aulică în Orientul apropiat și în lumea 
clasică.   

“  

5 Imaginea puterii (II). Arta aulică în Asia estică și 
meridională.  

“  

6 Putere și religie (I). Divinitate și regalitate în 
civilizațiile antice. Natura regelui în spațiul circum-
mediteranean. 

“  

7 Putere și religie (II). Natura suveranului în Asia sudică 
și estică.  

“  

8 Putere și război (I). Tipologia cronicilor militare 
orientale în mileniul II. Regalitatea militară și regele-
erou în lumea circum-mediteraneană.  

“  

9 Putere și război (II). Etica războiului în China antică.  “  
10 Spațiul puterii. Organizarea ierarhică a spațiului urban, 

palațial și funerar.  
“  

Bibliografie selectivă:    
N. Brisch (ed.), Religion and Power. Divine Kingship in the Ancient World and Beyond, 2008, Univ. of 
|Chicago 
A.J.S. Spawforth (ed.), The Court and Court Society in Ancient Monarchies, 2007, Cambridge Univ. 
Press 
Cristiano Grottanelli, Kings and Prophets. Monarchic Power, Inspired Leadership, Sacred Text in 
Biblical Narrative, 1999, Oxford Univ. Press. 
McGuire Gibson, R. Biggs (eds.), Organization of Power. Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near 
East, 1991, Univ. of Chicago 
Dean Hammer, „Ideology, the Symposium, and Archaic Politics”, în The American Journal of 
Philology, 125-4/2004 
Sara Fordyke, „Athenian Democratic Ideology and Herodotus „Histories””, în The American Journal of 
Philology, 122-3/ 2001 
N.N. May (ed.), Iconoclasm and Text Destruction in the Ancient Near East and Beyond, 2012, Univ. of 
Chicago 
M. Garrison, The Ritual Landscape at Persepolis, 2017, Univ. of Chicago 
M.M. Hussein, Nimrud. The Queens’ Tomb, 2016, Univ. of Chicago 
P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achemenide, 1997, Gallimard, Paris 
B. Trigger, Understanding Early Civilizations, 2007, Cambridge Univ. Press 
 
8.2 Seminar    
  Referate și prezentări ale studenților dedicate unor 

studii de caz subsumate temelor de curs enumerate.  
Lucrări și prezentări 
individuale, analiza 
surselor, dezbatere 

 

Bibliografie selectivă   
1. Bibliografia selectivă a cursului 
2. Bibliografii specifice temelor de lucru individual, stabilite în mod personalizat.  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 
Cursul permite dezvoltarea unor abilități de sinteză, comparație și tipologizare utile în orice domeniu ar 
funcționa în viitor absolvenții. Diversitatea materialului istoric studiat corespunde complexității 
științifice și profesionale a domeniului, ceea ce oferă absolvenților flexibilitate în relație cu viitoarele 
evoluții în carieră.  

 
10. Evaluare 

  
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în notă 
10.4 Curs  75% prezentă. 

Participare activă la 
discuții.  

Finalizarea unei recenzii 
referitoare la o publicație 
din sfera tematică a 
cursului. 

70 % 

10.5 Seminar / 
laborator 

Realizarea și prezentarea 
unui referat individual.  

Prezentare power-point 30% 

10.6 Standard minim de performanță: 
Prezentarea, orală și scrisă, corectă și critică a unei lucrări de specialitate legată de tematica disciplinei; 
stăpânirea corectă a terminologiei utilizate în cadrul cursului și seminarului.  

 
 
  Data completării      Semnătura titularului 
 
                                 10.03.2021      


