
1/8  



2/8  



3/8  

 
  Cuprins 

I. Preliminarii .......................................................................................................................... 4 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională ....................................... 4 

III. Competenţele profesionale specifice modulului ............................................................... 4 

IV. Administrarea modulului ................................................................................................... 4 

V. Unităţile de învăţare ........................................................................................................... 5 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare ................................................... 6 

VII. Studiu individual ghidat de profesor ................................................................................. 6 

VIII. Lucrările practice recomandate ....................................................................................... 7 

IX. Sugestii metodologice ........................................................................................................ 7 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale............................................................ 7 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii ........................................... 8 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor ........................................................................ 8 

file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663688
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663689
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663690
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663691
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663692
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663693
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663694
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663695
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663696
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663697
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663698
file:///C:/Users/User/Desktop/curricule%20de%20expediat%20spre%20verificare/Biblioteconomie/F.08.0.020.%20Standarde%20de%20bibliotecă.doc%23_Toc474663699


4/8 

 

 
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 
 
Disciplina „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: Regia 
activităţilor publice’’, „Istoria universală’’, „Geografia’’, Literatura universală’’. 
În baza acestui 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 profesionale. 

 
III. Competenţe profesionale specifice modulului 

 
CS1. Selectarea informaţiei despre  apariţia şi evoluţia marilor culturi şi civilizaţii. 
CS2. Determinarea specificului epocilor istoriei culturii. 
CS3. Clarificarea condiţiilor  istorice de organizare a fiecărui popor. 
 

IV. Administrarea modulului 
 

Semestrul                                    Numărul de ore Modalita
te de 
evaluare 

Nr. De 
credite Total 

 
Contact direct Lucrul 

individual prelegeri Practică 
seminar 

II 60 15 15 
 

30 examen 2 
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V. Unităţi de învăţare 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

III.Cultura civilizaţiilor europene 

UC.1. Familiarizarea cu evoluţia stilurilor de artă 
de-a lungul succesiunii civilzaţiilor.  

1.Cultura Greciei antice. Mitologia, apariţia ştiinţei  
filozofice 

A1. Analizarea culturii. 

2.Dramaturgia antică. Ahitectura, stilurile arhitecturii 
greceşti, pictura, sculptura, jocurile olimpice 

A2. Explicarea stilurilor. 

3.Cultura etruscă. Arhitectura oraşelor. Arhitectura 
funerară. Pictura, ceramica. 

A3. Ilustrarea  artei şi culturii.  

4.Cultura Romei antice. Specificul apariţiei şi dezvoltării. 
Mitologia, religia. Apariţia creştinismului. 

A4. Caracterizarea specificului culturii . 

5.Influenţa dezvoltării picturii, sculpturii asupra 
dezvoltării culturii europene.  

A5. Caracterizarea influenţei.  

6.Cultura Bizantină. Etapele istorice. Meşteşugurile, 
comerţul, biserica. 

A6. Prezentarea generală. 

7.Învăţământul. Viaţa intelectuală, filozofia, arhitectura, 
teatrul, muzica, sculptura, pictura. 

A7. Generalizarea artei şi culturii. Elaborarea 
fişierului  istoric. 

8.Cultura Europei medievale-sinteză a culturilor antice A8. Prezentarea  domeniilor de manifestare. 

9.Ştiinţa, învăţământul, valorile artistice. Arhitectura, 
sculptura, pictura. 

A9. Examinarea perioadelor. 

10.Cultura Epocii Renaşterii-caracterul  de tranziţie al 
epocii. 

A10. Aprecierea caracterului. 

11.Caracterul neomogen-umanuste, utopice, 
reformatoare. 

A11. Prezentarea caracterului. 

12.Valorile artistice ale epocii Renasterii. A12. Listarea valorilor. 

13.Pictura, sculptura, literatura. Nume, opere de 
referinţă. 

A13. Numirea operelor de referinţă ,complectarea 
fişierului istoric. 

14.Cultura civilizaţiei slavone. Premizele şi  rădăcinele 
istorice. 

A14. Aprecierea realizărilor culturii . 

15.Etapele de dezvoltare a culturii ruse. 
Arhitectura, sculptura, pictura. 

A15. Întocmirea fişierului istoric. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţământ 

 

 
Nr.crt. 

 
Unităţi de învăţare 
 

 
                          Numărul de ore 

Total ore 
 

Contact direct Lucrul 
indivi
dual 

prelegeri Practică 
seminar 

I Cultura civilizaţiilor europene 
 

 
60 

 
15 

 
15 

 
30 

 Total  60 15 
 

15 
 

30 

 
VII. Studiul individual ghidat de profesor. 

 

Materii pentru studiul indiidual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termen de 
realizare 

Cultura civilizaţiilor europene  

Arta cretană  Referat Prezentare Săptămâna 1 

Cauzele crizei şi declinul culturii 
grecesti. 
 

Referat Prezentare Săptămâna 2 

Arta miceniană Mterial documentar Prezentare Săptămâna 3 

Legenda despre celebra Lupoaică. Material documentar. Comunicare Săptămâna 4 

Columna lui Traian şi Columna lui 
Marc Aurelui de la Roma 

Eseu Evaluare Săptămâna 5 

Dezvoltarea literaturii-
Ovidiu,Horaţiu,Vitruviu. 

Referat Prezentare Săptămâna 6 

Renumitele biserici bizantine 
,,Sf,Sofia’’Constantinopol 
si ,,San Vitalie’’de la Ravenna 

Comentariu Evaluare Săptămâna 7 

Dinastiile macedonienilor şi 
comnenilor 

Material documentar Analiză Săptămâna 8 

Arta romanică Comunicare Prezentare Săptămâna 9 

Simbolul în artă şi canonul 
iconografic. 

Comentariu. Analiză Săptămâna 10 

Fişier istoric a culturii  gotice. Fisier istoric Prezentare Săptămâna 11 

Descoperirile geografice în Epoca 
Renaşterii. 

Material documentar. Evaluare Săptămâna 12 

Influenţa culturii Renaşterii italiene 
asupra dezvoltării culturii 
universale. 

Referat Prezentare Săptămâna 13 

Primirea și răspândirea 
creştinismului la civilizaţia slavonă. 

Matrial documentar. Analiză Săptămâna 14 

Sanct-Peterburgul-centrul culturii 
spirituale a Rusiei 

Referat Prezentare Săptămâna 15 
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VIII. Lucrări practice recomandate 
1. Fişier istoric a culturii civilizaţiilor europene. 
2. Referate,comentarii. 
3. Portofoliu cu materiale suplimentare la temele studiate. 
 

IX. Sugestii metodologice 
 
Aspectul metodologic  propus de curriculumul la Istoria culturii şi civilizaţiei universale în termeni de 
competenţe reprezintă organizarea procesului educaţional ,raportat pe centrarea pe achiziţii finale 
concrete,ceia ce constitue competenţa de cunoaştere artistică,care caracterizează  potenţialul formativ 
al disciplinei.  
 

Nr.crt. Unitatea de învăţare                  Metode de învăţare recomandate 

prelegeri practică individual 

I Cultura civilizaţiilor europene -cercetare 

-lucrul cu 
sursele 
documentare 

-expunere 

-activitate 
independentă 

-investigaţia 

-descoperirea 

 
 

X. Sugestii de evaluare 
 
Învăţarea constructivistă este abordată ca o dezvoltare a învăţăturii prin cercetare,terenul comun fiind 
formarea pentru cunoaştera ştiinţifică.Elevul nu urmează calea strict ştiinţifică a cercetătorului,dar este 
iniţiat în specificul,procesul,metodologia,organizarea şi prezentarea rezultatelor. 
 
La  finele cursului elevul va valorifica  referatele documentate şi ilustrate la libera alegere.Susţinerea se 
face în faţa grupei,se verifică cunoştinţele şi este o reală  formă de comunicare şi învăţare.Produsele 
recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare  a competenţelor sunt reprezentate în tabelul de 
mai jos: 
 

Nr.crt. Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

 Fişier istoric  Înţelegerea sarcinilor fişierului; 

 Corectitudinea formulării ipotezelor; 

 Prezentarea şi interpretarea perioadei 
istorice respective; 

 Selectarea operelor personalităţilor 
remarcabile a perioadei istorice 
respective; 

 Referat   Corespunderea referatului temei; 

 Profunzimea şi corectitudinea dezvoltării   
temei; 

 Gradul de originalitate şi de noutate; 
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 Portofoliu  Completitudinea portofoliului; 

 Elaborarea şi structura proiectului --
acurateţea,originalitatea,calitatea 
materialului,bogăţia şi varietatea 
surselor de informare 

 
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studi. 

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

XII. Resursele didactice recomandate. 
 

Nr.c
rt 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
cosultată,accesată 
procurată 

Numărul de 
exemplare 
disponibile. 

1. HUSAR,AL.Izvoarele artei,Ed.Meridiane,Bucureşti 
1986 

La catedră 1 

2. DRÎMBA ,O. Istoria Culturii şi civilizaţiei universale Biblioteca  10 

3. BOTEZ-CRAINIC,A.Istoria artelor plastice biblioteca 20 

4. BORDET,M.Istoria Romei antice,Bucureşti.  Internet  

5. ELIADE ,M.Istoria credinţelor şi ideilor 
religioase,Bucureşti,1981 

La catedră 1 

6. http://www.contrafort.md/numere/istoria-
cultural-i-reprezentan-ii-s-i 

Internet  

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

Internet  

8. https://ru.scribd.com/doc/77810963/Istoria-
Culturii-Si-Civilizatiei 

Internet  

9. https://www.academia.edu/6118189/Istoria_cult
urii_rom%C3%A2ne_moderne 

Internet  

10. https://dexonline.ro/definitie/universal Internet  
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