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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

 

Denumirea 

disciplinei 

CULTURA SI CIVILIZATIE  Cod  

disciplina 

1.FC03.ELS 

Anul de studiu I Semestrul  I Tipul de evaluare finală (E, C, V, 

PR) 

C 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, F – facultativă) 

F Număr de credite 2 

Total ore din 

planul de 

învăţământ 

28 Total ore studiu individual 14 Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie pentru promovarea valorilor 

democraţiei, tehnici de comunicare şi limbi străine, DPP- 

discipline pregătire psihopedagogică. 

 ELS 

Titularul(a) 

disciplinei* 

Mihaela Ionescu 

 

 

Facultatea 

 

CAI FERATE, DRUMURI SI 

PODURI 

 Numărul total de ore pe sem. din 

planul de învăţământ 

Domeniul INGINERIE CIVILA  Total C S L P 

Specializarea INFRASTRUCTURA 

TRANSPORTURILOR 

METROPOLITANE 

    2 2 - - - 

 

 

Obiectivele disciplinei în 

termeni de competenţe 

2. Cursul vizează:formarea deprinderilor studenţilor 

de a comunica pe teme culturale, de a conceptualiza 

şi a sintetiza cunoştinţele de istorie  a culturii şi 

civilizaţiei, de a înţelege complexitatea noţiunii de 

cultura  pornind de la definirea conceptului precum 

şi a noilor sensuri şi dicotimii : cultură versus 

subcultură, cultură de masă versus cultură elitistă 

,cultură clasică versus cybercultură, cultură tehnică 

şi rolul ei în evoluţia civilizaţiei. 

3. Cursul îşi propune  formarea interesului studenţilor 

pentru cercetare, pentru lectură şi demersuri 

culturale 

Conţinutul disciplinei 

(se va detalia conţinutul 

cursului,  numărul de ore 

de predare pentru fiecare 

1.Introducere în noţiunile de cultura şi civilizaţie şi definirea 

noţiunii de “consumatori de cultură “cf Alvin Toffler                  (2 ore) 

2.Etape ale culturale  comunicării de la semne mnemotice, pictograme, 

ideograme, semne hieroglife-istoricul descifrării - Roseta Stone , 



capitol al acestuia şi 

numărul total de ore.) 

inventarea alfabetului, scribii şi suporturi de scris, istoria tiparului , 

dimensiunile cărţilor, tipuri de scris pe calculator                    (4 ore  ) 

3. Primele civilizaţii : civilizaţia asiro babiloniană  Codul lui 

Hamurabi, grădinile suspendate ale Semiramidei, „ziguratul” ca tip de 

construcţie prototip pentru Turnul  Babel .                            (2 ore) 

4.Civilizaţia egipteană :tipuri de construcţii:a) templu Karnak şi Phile 

b) necropole Giseh şi Valea regilor, mumiile şi sarcofagele c )Farul din 

Alexandria Literatura  Cartea Morţilor                                    (2ore)   

5. Civilizaţia Greacă a pus bazele civilizaţiei moderne Stiluri în 

construcţii doric ionic şi corintic, tipuri de construcţii  polisul , templul 

acropola , amfiteatrul,,gymnasium, stadionul  agora, literatură: Homer, 

teatrul: Eschil Sofocle şi Euripide , sculptură Praxiteles şi Phidias  

sportul Jocurile pan elene la stadionul din Olimpia .  

Heinrich Schliman descoperă Micene căutând Troia               (6 ore) 

6. Civilizaţia Romană 

Organizarea publică magistraturile, 2 cenzori şi 8 pretori 

.recensământul populaţie, Arhitectura: locuinţe vile, palate templul,  

teatrul, forumul, baia, drumurile, apeductele, amfiteatrele, arcul de 

triumf, columna lui Traian, Tropheum Traianae Podul lui Apolodor din 

Damasc,canalul de scurgere „cloaca maxima “                        (2 ore) 

 7. Construcţii  monumentale  în China şi India –In China armata de 

teracotă 8000 de piese construite în 259  ÎH. construite pentru 

împăratul Quin Shi Huangdi, Marele Zid chinezesc 3440 km lungime 

Materialele de construcţii folosite - pămînt, piatră, lemn,ţiglă cărămidă, 

metode de construcţie  lanţ uman,roabe, pârghii,cofraje 

India Taj Mahal - monument funerar construit între 1630-1652 pentru 

soţia favorită. Materiale folosite: marmora albă încrustată cu pietre 

semipreţioase                                                                                  (2ore) 

8. Religii monoteiste Evreii, creştinii, Musulmanii Caracteristici, 

trăsături comune diferenţe.   Arta şi aportul adus umanităţii        (2 ore) 

9.Arta Creştină   primitiva Primele manifestări în catacombe unde pe 

pietrele care închideau mormintele erau pictate scene biblice. Mesia era 

încă reprezentat ca un zeu roman Era singura religie care propovăduia 

egalitate între oameni în faţa lui Dumnezeu. Catacombele au fost 

redescoperite în Roma abia în1578 din întâmplare. Desenele naive 

adesea reprezentând pe Iova şi balena sau pe Moise cu rugul au făcut 

timp de secole deliciul turiştilor (2 ore)  

 10.Persia medievala. Opera de căpătâi este reprezentată prin  poemele 

lui Omar Khayam care sunt de fapt 500 de epigrame scrise de acest 

erudit matematician care atunci când au fost traduse au prezentat lumii 

descrierea unei vieţi paradisiace aici pe pământ  (4 ore) 

 

Total 28 ore 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

Ponderea în notare exprimată în 

procente 

1. răspunsurile la colocviu (examinare finală) 40% 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator  

3. susţinerea finală a proiectelor  

4. testarea periodică prin lucrări de control  

5. testarea continuă pe parcursul semestrului  

6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte 60% 



…… 

7. alte activităţi (de precizat)……………………….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:                       Susţinerea orală a proiectului final in 

fata colegilor precum si a cadrului didactic 

 

 

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului 

(fiecare rând se completează după caz) 

 

1. studiul notiţelor de curs 3  8. pregătirea pentru examinarea finală 1 

2. studiul suporturilor de curs - 

manuale, cărţi etc. 

3  9. participarea la consultaţii  

3. studiul bibliografiei minimale 

recomandate 

3  10. documentarea în teren  

4. activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 

  11. documentarea suplimentară în 

bibliotecă 

1 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri 

etc. 

4  12. documentarea prin reţeaua Internet 1 

6. pregătirea pentru lucrări de verificare   13. alte activităţi ….  

7. pregătirea pentru prezentări orale 1  14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru = 14 
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Data completării : 23.01.2012        

Titular (titulari) disciplină:  Conf. dr. Mihaela Ionescu 

(Titlul, numele şi prenumele)  …………………………. 

        

 



 

 


