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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea   Fac. de Ştiinţe Economice şi Sociale 

 Litere şi Arte 1.3 Departamentul  Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii Management  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Management 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Istoria culturii maghiare 1 M1108 

2.2 Titularul activităţii de curs   Tolnai Stefan 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Asist. Drd. Kulcsár Árpád 

2.4 Anul de studiu   I. 

2.5 Semestrul 1. 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Facultativă 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi…   8 

3.7 Total ore studiu individual 72 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite: - 4 
 

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 Sală de curs, laptop, albume şi culegeri de texte. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs, videoproiector, laptop, fişe de lucru. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Formarea capacităţii de a utiliza corect, cursiv şi conştient limba maternă în 

comunicarea scrisă şi orală. 

 Dezvoltarea competenţei de a înţelege mesajul unui text şi îmbunătăţirea 

capacităţii de a valorifica contextele acestuia. 

 Înţelegerea termenilor specifici potrivite caracterului disciplinei. 
Competenţe 
transversale 

 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă. 

 Formarea unor concepte globale, interculturale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cunoaşterea celor mai importante momente ale culturii şi 

civilizaţiei maghiare de la începuturi şi până în prezent, 

remarcând particularitățile specifice diferitelor domenii de 

cultură. Prin prezentarea culturii maghiare, în contextul  

european disciplina contribuie la îmbogăţirea culturii generale ale 

studenţilor, contribuind astfel la formarea unei viziuni globale.   

 Reactualizarea, îmbunătăţirea şi valorificarea unor cunoştinţe 

despre cultura, arta, etnografia, tradiţiile etc. maghiarilor de la 

origini pânã în prezent; stabilirea locului şi rolului acestei 

civilizaţii în contextele europene actuale. 

7.2 Obiectivele specifice  Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor estetice ale studenţilor în 

analizarea unor opere de artã. 

 Redezvãluirea semnificaţiei operelor studiate anterior asupra 

dezvoltãrii culturii maghiare şi înţelegerea tendinţelor universale, 

care au contribuit la crearea acestora. 

- 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Semestrul I.   

1. Curs introductiv. Noţiuni de hungarologie. 

Maghiarimea şi Europa. Etnogeneza 

maghiarilor. Maghiarii şi vecinii lor. 

Oraşul în care ne facem studiile. Noţiuni de 

istorie locală. 

Prezentarea, prelegerea, 

explicaţia, problematizarea 

2 ore 

2. Descălecarea maghiarilor în Bazinul 

Carpatic. Creştinizarea maghiarilor. 

Domnia lui Ştefan cel Sfânt. 

Ungaria medievală. Dinastia Arpadienilor. 

Dinastia Anjou. Viaţa economică, socială şi 

culturală. Primele documente culturale. 

Cronicile. Literatura şi artele. 

 

 2 ore 

3. Epoca Huniazilor. Luptele antiotomane duse 

de popoarele din Bazinul Carpatic şi 

consecinţele acestora.  

Renaşterea şi umanismul în context 

european. Literatura şi viaţa artistică. 

Reforma în Ungaria şi Transilvania. Rolul 

protestantismului în cultură, în literatură. 

Traduceri ale Bibliei. Curente şi stiluri 

artistice şi literare. 

 2 ore 



4. Contra-reforma. Curente şi stiluri artistice şi 

literare. Clasicismul. Barocul.  

Lupta de eliberare condusă de Rákóczi 

Ferenc  al II-lea. Memorii istorice şi literare. 

Poezia curuţilor. 

Istoria limbii maghiare. Origini, periodizare. 

 2 ore 

5. Iluminismul. Instituţiile culturale. Literatura 

şi artele. Reforma lingvistică în context 

european. 

 

 

 2 ore 

6. Schimbările economice şi sociale de la 

sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 

secolului al XIX-lea. Epoca reformelor 

sociale şi naţionale. 

Dezvoltarea culturii, a limbii literare. 

  2 ore 

7. Literatura şi folclorul. Consolidarea limbii 

maghiare literare. Dialectele limbii 

maghiare. 

 2 ore 

Total   14 ore 

 
 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

 Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor 

generale despre cultura maghiară; 

prezentarea tematicii anuale şi semestriale; 

familiarizarea studenţilor cu scopurile, 

formele de organizare, desfăşurare şi 

evaluare a activităţilor. 

 

Prezentarea, exerciţiul, 

explicaţia, jocul didactic, 

problematizarea. 

2 ore 

 Originea poporului maghiar şi a limbii 

maghiare; principalele teorii despre 

formarea poporului maghiar; argumentele 

arheologice şi lingvistice privind originea 

maghiarimii.  

 Structurarea regională actuală a poporului 

maghiar.  

 Primele atestări documentare ale 

maghiarilor în spaţiul european şi  

acomodarea acestuia la forma de viaţă 

europeană din evul mediu. 

 

 2 ore 

 Rolul creştinismului asupra dezvoltării 

civilizaţiei maghiare: apariţia primelor 

documente manuscrise şi amprentele 

acestora asupra formării limbii maghiare.  

 Epoca gotică: ctitoriile acestei epoci în 

arhitectura transilvăneană. 

 Geste, legende şi cronici din evul mediu. 

 

 

 

 2 ore 

 Renaşterea şi umanismul. Principalele 

tendinţe europene. 

 Protestantismul: rolul primelor traduceri de 

Biblie asupra formării limbii literare 

maghiare. 

 

 2 ore 



 Principalii reprezentaţi, cele mai importante 

realizări ale umanismului maghiar.  

 Barocul şi tendinţele de recatolizare. 

 

 2 ore 

 Cultura şi literatura iluminismului european 

şi maghiar. 

 

 2 ore 

 Principalele tendinţe culturale din epoca 

reformelor: instituţii de bază, principalele 

reviste literare.  

 Reprezentanţii de seamă ai literaturii din 

epoca reformelor. 

 

 2 ore 

Total  14 ore 
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 Marosi Ernő (szerk): A középkori művészet, 1963 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Absolvarea disciplinei Cultura şi civilizaţia maghiară reprezintă una dintre condiţiile obţinerii unei 

burse de studii, conform Regulamentului intern al Universităţii Creştine Partium. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs Nivelul şi 

complexitatea 

cunoştinţelor. 

Gradul de utilizare a 

unui limbaj adecvat. 

Elaborarea şi 

prezentarea unei 

lucrări scrise proprii 

pe subiecte date. 

Colocviu scris. 50% 

10.5 Seminar Nivelul de asimilare 

şi aplicare a 

cunoştinţelor. 

Participarea activă la 

ore, prezentarea 

unor lucrări de 

seminarii pe 

marginea tematicii 

propuse. 

Prezenţa la ore. 

 

Test 50% 

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5 (la ambele probe) 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2019 
 

               Tolnay Ştefan      
         Kulcsár Árpád 

 

Data avizării în departament                                       Semnătura directorului de departament 

 
  …………………..                                                                              Prof. univ. dr. Fogarasi József 

 
 
 


