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OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI 

C
u

n
o

a
șt

er
e 

 ș
i 

în
țe

le
g

er
e
 

 Definirea  obiectului şi problematicii de studiu a civilizatiei europene;  

 Interpretarea teoretică a unor aspecte culturale, politice și sociale din anumite perioade istorice. 

 Distingerea particularităților civilizației europene în diverse perioade istorice. 

 Descrierea modalităților de organizare a învățământului în Evul  Mediu și Epoca Renașterii. 

A
p

li
ca

re
 

 Analiza civilizatiei europene contemporane în contextele  istoric, politic, social si cultural. 

 Aplicarea gândirii critice şi analitice în argumentarea  logică a conceptelor de civilizatie 

europoeana contemporană. 

 Evidențierea  principalelor particularități caracteristice ale Civilizației din Epoca Renașterii. 

 Determinarea aspectelor culturale din dezvoltarea civilizației Europene din diferite perioade 

istorice. 

  

In
te

g
ra

re
 

 Evaluarea obiectivă a diverselor situaţii de problemă din conținutul temelor abordate. 

 Utilizarea corectă în procesul de comunicare şi predare terminologia specifică disciplinei.  

 Cercetarea literaturii ştiinţifice şi de specialitate în vederea propriei perfecţionări. 

 Să exprime atitudine față de politica culturală din cadrul Uniuni Europene 

PLANUL TEMATIC PE SEMESTRU  

1.  Civilizația europeană: noțiuni generale. 2. Civilizația Europeană în Antichitate. 3. Civilizația Europeană  a 

Evului mediu. 4. Civilizația  europeană în  epoca Renașterei. 5. Arta în epoca Renașterii. 6. Premisele apariției 

reformei. 7. Civilizația secolelor  XVII-XIX.  8.    Europa  în  secolul  XX. 8.    Europa  în  secolul  XX. 10. 

Civilizația Europeană la începutul  sec. al XXI-lea. 

 

STUDIUL  INDIVIDUAL PE SEMESTRU 

Studenții vor elabora o prezentare sau referat la una din temele propuse mai jos care va include imagini  a celor 

mai importante  opere  de  artă plastică însoțite și de descrierea aspectelor relevante.  

1.Evul mediu şi începuturile Europei. 2. Renaşterea italiană.  3. Renaştere şi Reformă.  4. Farmecul Rococoului 

şi serbările galante. 5. Experimentele secolului XX.  

STRATEGII DIDACTICE  



Prelegerea, seminar-dezbatere, conversaţie, expunerea, explicația, analiza, sinteza, dialogul, conversația, 

demonstrația, exersarea, studiul de caz, consultații.  

 

EVALUAREA 

Tipul evaluării Perioada susținerii Cerințe de evaluare 
Metode de 

evaluare 

Ponderea din 

nota finală 

Evaluarea curentă 

Se efectuează pe 

parcursul semestrului. 

testarea continuă pe 

parcursul semestrului, 

rezultatele activității la 

seminare / lucrări 

practice de laborator 

Realizarea sarcinilor 

propuse de profesor. 

Chestionare 

orală/scrisă şi 

lucrări practice  la 

conţinutul 

disciplinei.  

60% 

Evaluarea finală 

Se efectuează pe 

parcursul sesiunii la 

sfârșitul semestrului. 

Evaluarea finală  

constă din răspunsul 

(oral sau scris) la 

examen (40% din nota 

finală) si evaluarea 

curentă (60% din nota 

finală). 

Probă scrisă/orală. 40% 
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