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I. Preliminarii 

 
Unitatea de curs ,,Istoria culturii şi civilizaţiei  universale’’ este inclusă în componenta fundamentală a 
planului de învăţământ aprobat  de Ministerul Educaţiei nr. de înregistrare SC-109/16 din 21.09.2016 
 
„Istoria culturii şi civilizaţiei universale’’ cuprinde o sinteză de material privitor la istoria dezvoltării 
culturii umanităţii, valoroase şi inedite informaţii despre cronologie: antichitate, epoca universală, epoca 
modernă, epoca contemporană. 
 
Prin noţiunile vehiculate, disciplina oferă scriptic şi vizual o enciclopedie de istoria culturii şi civilizaţiei 
universale, cu principalele repere ale căror valori au constituit modele în evoluţia umanităţii. Istoria 
civilizaţiei este configurată de particularităţile geografice, sociale, economice, religioase, culturale 
definind prin aceste particularităţi concept ce fac din întroducere în istoria culturii şi civilizaţiei 
universale, un ghid de orientare în spaţiul contemporan al istoriei pentru fiecare elev. 
 
Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoştinţele acumulate de la alte discipline:  
„Geografia’’, „Regia activităţilor publice’’, „Istoria universală’’. 
În baza acstui curs elevii trebue să cunoască: 

 Noţiunile specifice disciplinei şi utilizarea lor adecvată, 

 Formularea teoretică a terminologiei şi utilizarea acesteia în contextul formării profilului 
cultural. 

 Utilizarea metodei analitice şi comparative în studiul unei opere de artă, diferenţiată pe genuri, 
arhitectură, sculptură, pictură, artă decorativă-culturală. 

 
II. Motivaţia, utilizarea cursului pentru formarea profesională 

 
Sarcina de bază a acestui curs este: 

 Însuşirea terminologiei cu care operează istoria culturii şi civilizaţiei universale, 

 Cunoaşterea  esteticii curentelor artistice în pictură,sculptură,arhitectură,curentelor literare. 

 Elaborarea unor eseuri – comentarii cu referire la materialul studiat ,la activitatea titanilor  
din diferite curente artistice propuse la lecturile independente. 

 Competenţa de a comunica corect, coerent şi argumentat diferite idei, informaţii 
documentare şi ştiinţifice. 

 Competenţa de a  se documenta  cu documente, materiale ilustrative din istoria culturii a 
diferitor popoare în scopul pregătirii profsionale. 

 
III. Competenţe profesionale specifice modulului. 

 
CS1. Utilizarea noţiunilor de bază. 
CS2. Operarea cu  noţiunile  şi  terminologia  istoriei  culturii şi civilizaţiei universale. 
CS3. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grupul de muncă. 

 
IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul Numărul de ore  
Modalităţi  
de 
evaluare 

Nr. 
credite total Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică 
seminar 

I 
 

60 30 15 15 Examen 2 
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V. Unităţi de învăţare 

 
 

Unităţi de competenţă 
 

 

Unităţi de conţinut Abilităţi. 

I. Ce este cultura 

UC1. Formaarea spirituală, estetico artistică şi 
morală. Definirea culturii. 

1. Obiectul şi sarcinile cursului. A1. Clarificarea noţiunile generale. 

 
  

2.Cultura ca sistem social. Structura şi funcţiile ei. A2. Selectarea definiţiilor.  
 
 

II. Cultura civilizaţiilor orientale şi africane 

UC2. Orientarea în lumea contemporană, care 
constitue rezultatul dezvoltării istorice a mai 
multor culturi şi civilizaţii umane. 

3. Arta Egiptului Antic. Sistemul politic, religia. A3. Examinarea generală a culturii. 

4. Periodizarea. Epoca Tinită. Arta Imperiului Vechi. A4. Evaluarea cronologiei perioadelor. 

5. Imperiul de Mijloc. Primul Imperiu Teban. A5. Determinarea aspectelor caracteristice. 

6. Arta Imperiul Nou-al II Imperiu Teban. Reforma 
religioasă. Perioada saită. 

A6. Diferenţierea concepţiilor estetice . 

7. Arta Mesopotamiei Antice. Credinţele religioase.  A7. Descrierea peizajului artistic . 

8. Arta sumero-akkadiană, babiloniană, persană. A8. Determinarea particularităţilor caracteristice. 

9. Arta asiriană. Arta Noului Babilon. A9. Examinarea apogeului artei.Elaborarea fişierului 
istoric. 

10. Cultura Indiei. Specificul mitologiei indiene. A10. Prezentarea specificul culturii . 

11. Dezvoltarea literaturii. dramaturgiei. Rolul  
social al artei. 

A11. Selectarea valorilor. 
A12. Complectarea fişierului istoric. 

12. Cultura Chinei. Dezvoltarea picturii, arhitecturii. A13. Evidenţierea rolului culturii . 

13. Şcolile, bibliotecile, ştiinţa, literatura. A14. Examinarea dezvoltării .Întocmirea fişierului 
istoric. 

14. Trăsăturile culturii arabo-musulmane. A15. Aprecierea diversităţii şi trăsăturilor culturii. 

15. Specificul dezvoltării artelor. Răspândirea 
islamului şi cuceririle musulmane. 
 

A16. Cunoaşterea  valorilor culturii.Completarea 
fişierului  istoric. 
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III. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţământ 
 
 

Nr.crt. Unităţi de învăţare 
 

                     Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică 

seminar 

I. Ce este cultura  4 2 2 

II. Cultura cvilizaţiilor orientale şi africane  26 13 13 

 TOTAL  30 15 15 

 
IV. Studiul  individual ghidat de profesor 

 
 

Materii pentru studiul 
individual 
 

Produse de elaborat 
                                       

Modalităţi de 
evaluare 

Temen de 
realizare 

I.Ce este cultura 

Selectarea materialului 
suplimentar referitor la 
noţiunile ,,cultură’’,,om de 
cultură’’, bun cultural’’, 
,,valoare culturală’’  

Dicţionar de termeni Prezentare Săptămâna 1 

Evoluţia marilor civilizaţii 
istorice 

Referat Prezentare Săptămâna 2 

II.Cultura civilizaţiilor orientale şi africane 

Legende şi mituri a Egiptului 
antic 

Material 
documentar. 

Demonstrare Săptămâna 3-4 

Pictografia şi ornamentul 
ieroglific 

Referat  Relatare Săptămâna 5 

Dezvoltarea ştiinţei, 
matematica, fizica, astronomia 

Referat Comunicare Săptămâna 6 

Legendele zeului Marduc Material documentar Prezentare Săptămâna 7 

Apariţia scrisului cuneiform. 
Bibliotecile 

Arhive istorice Evoluare Săptămâna 8 

Arta hitiţilor Material documentar Prezentare Săptămâna 9 

Tabloul artistic al lumii în 
poemele ,,Mahabharata’’, 
,,Romaiana’’ 

Arhive istorice Comunicare Săptămâna 10 

Originea budismului, induismul. 
Cultul lui Brahma. 

Material documentar Evoluare Săptămâna 11 

Marile descoperiri ale 
chinezilor 

Referat Prezentare Săptămâna 12 

Filozofia lui Confucius Eseu Comunicare. Săptămâna 13 

Cultura Statelor Africii de Nord, 
Orientul Mijlociu şi Apropiat. 

Material documentar Relatare Săptămâna 14 

Tabloul conceptual al lumii lui 
Coran. 

Referat Prezentare  Săptămâna 15 

 



7/8 

 

 
V. Lucrări practice recomandate 

 
 

1.Dicţionar de termeni 
2.Fişier istoric 
3.Portofoliu  cu materiale documentare suplimentare 
 

VI. Sugestii metodologice 
 

Actualul curriculum va fi utilizat ca un ghid de complexitate a informaţiei din domeniul Istoriei culturii 
şi civilizaţiei universale. El cuprinde o sinteză de materiale privitor la istoria dezvoltării  culturii  
umanităţii reprezentată de personalităţi şi opere concrete. Ansamblul metodelor de predare - 
învăţare specifice studierii – metode de cercetare, metode de comunicare eficientă expunerea, 
explicaţia, conversaţia, lectura explicativă, documentarea surselor de informaţie. 

 

Nr.crt. Unitatea de învăţare                  Metode de învăţare recomandate 

prelegeri practică individual 

I Ce este cultura Lucrul cu 

dicţionarele 

Cercetare 

Documentarea 

surselor 

descoperirea 

conversaţie 

II Cultura civilizaţiilor orientale 
şi africane. 

explicaţia conversaţia Lectură 

explicativă 

 
VII. Sugestii de evaluare. 

 
La finele cursului elevul va manifesta  competenţe de cunoastere si înţelegere a noţiunilor specifice 
disciplinei.Instruirea si evaluarea trebue să contribue la înţelegerea mai bună si stabilirea 
contactelor dintre reprezentanţii diferitor culturi si civilizaţii. 

Nr.crt. Produse pentru măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

 Dicţionar de termeni  Înţelegerea sensului termenului; 

 Coerenţa şi logica expunerii; 

 Fişier istoric  Analiza succintă a etapelor istorice; 

 Documentarea în vederea identificării      

informaţiilor ; 

 Portofoliu   Completitudinea portofoliului; 

 Elaborarea şi structura proiectului --

acurateţea,originalitatea,calitatea 

materialului,bogăţia şi varietatea surselor de 

informare; 

 Referat   Corespunderea referatului temei; 
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 Coerenţa şi logica expunerii; 

 Gradul de originalitate  şi de noutate; 

 Modul de structurare a referatului. 

 
VIII. Resursele necesare pentru desfăsurarea procesului de studii. 

 
Resursele WEB pot fi folosite la selectarea unor conţinuturi informaţionale din domeniul artistic, 
cultural, vizionarea unor monumente, muzee, expoziţii, emisiuni TV, filme documentare. Utilizarea 
acestor resurse la lecţii contribue la cresterea eficienţei de învăţare. 
 
 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor. 
 

Nr.c
rt 

Denumirea resursei. Locul în care poate fi 
consultată, accesată, 
procurată 

Numărul 
de 
exemplare 
disponibile 

1. DRÂMBA ,O.Istoria culturii şi civilizaţiei 
universale 

Biblioteca  10 

2 BOTEZ-CRAINIC,A.Istoria Artelor plastice Biblioteca  20 

3 HUSAR,Al. Izvoarele artei,Editura 
Meridiane,Bucuresti ,1986 

 
La cateră 

 
1 

4 CLAIRE,Lalouette,Civilizaţia Egiptului 
antic,Bucuresti 1987 

Internet  

5 ELIADE ,M. Istoria credinţelor şi ideilor 
religioase,Bucuresti1981 

La catedră 1 

6 DIACONESCU ,Al. Mari civilizaţii ale 
orientului antic,Cluj,2001 

Lacatedră 1 

7 SOCOLOV,G. Istoria şi filozofia 
culturii.Ch.1998 

Internet  

8 SEDILMAYR,H. Epoci şi 
opere,Ed.Meridiane,Bucureşti,1991 

Internet  

9. http://edu.asm.md/md/content/istoria-
culturii-universale 

Internet  

10. https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Is
torie_cultural%C4%83 

Internet  

11. https://dexonline.ro/definitie/universale Internet  

12. http://www.contrafort.md/numere/istori
a-cultural-i-reprezentan-ii-s-i 

Internet  

 

http://edu.asm.md/md/content/istoria-culturii-universale
http://edu.asm.md/md/content/istoria-culturii-universale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Istorie_cultural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Istorie_cultural%C4%83
http://www.contrafort.md/numere/istoria-cultural-i-reprezentan-ii-s-i
http://www.contrafort.md/numere/istoria-cultural-i-reprezentan-ii-s-i

