
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

Reinventarea Evului Mediu în romantism și postmodernism/ variantă online, începând cu cursul 
nr 5 

 
 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  

 

3.7 Total ore studiu individual 75 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
 

 
 
 
 

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul 
Românistică, Jurnalism, Științe ale Comunicării și Literatură 
Comparată 

1.4 Domeniul de studii Filologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea 

Literatură universală şi comparată   
 
Profesor în învăţământul liceal şi postliceal (233001); Filolog 
(264301); Referent literar (264304) 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Reinventarea Evului Mediu în romantism și postmodernism 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Constantin Dram 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Constantin Dram 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru IV 2.6 Tip de evaluare EVP 
2.7 Regimul 
discipinei 

DSO 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Nu este cazul 



 
 

 
 

 
 

 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

- 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare (literatură universală și comparată); 
cunoașterea dezvoltărilor teoretice și metodologice specifice programului; utilizarea adecvată a 
limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite 
  

C2.  Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor situații noi, în 
contexte mai largi asociate domeniului 
 
C3. . Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic în situații incomplet definite, pentru 
rezolvarea de probleme teoretice și practice noi 
C4.  Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare, pentru a formula judecăți de 
valoare și pentru a fundamenta decizii constructive 
C5.  Elaborarea de proiecte profesionale și decercetare, cu utilizarea inovativă a unui spectru variat 
de metode cantitative și calitative 
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CT1.  Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiții de autonomie și de independență 
profesională 
CT2. . Asumarea de roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții 
CT3. Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 
activități profesionale   

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Receptarea și interpretarea integrată a literaturii universale din perspectivă comparatistă și 
multidisciplinară 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 definirea conceptelor și a metodelor de analiză comparatistă utilizate în realizarea unei 
taxonomii tematice și formale a textelor literare; 

 identificarea repertoriului de forme, stiluri, genuri active în producerea textului literar și 
interpetarea lor în perspectivă comparatistă, în context istoric și cultural; 

 interpretarea fenomenelor și a elementelor definitorii din perspectiva cercetării 
interdisciplinare și transculturale; 

 elaborarea de studii/eseuri/proiecte de cercetare literară comparată, utilizând metode, 
tehnici, procedee și instrumente specifice; 

 elaborarea de studii/eseuri/proiecte de cercetare literară comparată argumentând utilizarea 
modalităților de articulare textuală și diagnoza culturală subsumate studiului literaturii 
universale; 

 utilizarea cu discernământ și cu probitate științifică a surselor de informare. 
 
 



 
 

 
 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Prezentarea tematicii de curs. Noțiuni 
introductive. Problematica imaginarului; 
imaginar și mentalități. Locuri unde se 
modelează mentalități. Rolul formatorilor în 
istorie. Modele ale imaginarului. 

prelegerea/expunerea 
sistematică, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

2 ore. V. infra. 

2. 

Oralitate, iconic, scriere, literatură. Drumul 
cărții către Evul Mediu/ Renaștere/ 
Modernitate. Mesopotamia, Grecia, Israel, 
Imperiul Roman, chinezii, arabii și 
…Europa secolului XV. Gutenberg, 
Luther...spre sfârșit de iluminism, Franklin. 

prelegerea/expunerea 
sistematică, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

2 ore. V.infra. 

3. 

Cultura maeștrilor și discipolilor: Buddha/ 
discipolii săi, povestiri budhiste, Socrate/ 
Platon, IIsus/ Apostolul Pavel.  
 

prelegerea/expunerea 
sistematică, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

2 ore. V.infra. 

4. 
Romanul în Japonia. i.  
Lumea pre-balzaciană în oRIENT : 1001 
de nopți. 

prelegerea/expunerea 
sistematică, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

2 ore. V. infra. 

5. Cavalerism și amour courtois. 

 

Sinteze trimise pe 
mail 

2 ore. V. infra. 

6. 

Anticipări moderne ale Evului Mediuai 
stranii ideologii erotice posibile. Cavalerul 
și sensurile sale istorico-culturale. Simbol 
al transcendenței militaro-erotice.  

Sinteze trimise pe mail 

 

2 ore. V. infra. 

7. 

Contestarea Evului Mediu. Secole de 
uitare (Renaștere, clasicism, baroc, 
iluminism). Pre-romantism și romantism. 
Linii fundamentale. Re-descoperirea și 
„inventarea” Evului Mediu 

Sinteze trimise pe mail 

 

2 ore. V. infra. 

8. 
De la literatura medievală (condițiile de 
apariție) la modernitate, Sinteze trimise pe mail 

 

 

2 ore. V. infra. 

9. 
Senitmentul aprig al vieții. Resimbolizări 
postmoderne. 

Sinteze trimise pe mail 

Sinteze trimise pe 
mail 

 

2 ore. V. infra. 

10. 

.„Fețele” modernității/ postmodernității. 
Paradoxuri culturale ale secolului XX. 
Principalele caracteristici ale 
postmodernismului literar. 
 

Sinteze trimise pe mail 

 

2 ore. V. infra. 

11. 

Postmodernitatea și jocurile cu imaginarul 
medieval. Reconvertirea marilor imagini 
medievale la Italo Calvino. Baronul din 
copaci, Vicontele tăiat în două. 

Sinteze trimise pe mail 2 ore. V. infra. 



 
 

 
 

Sinteze trimise pe 
mail 

 

12. 
Boema goliarzilor. Oraș și orășean în 
literatură. Sinteze trimise pe mail 

 

2 ore. V. infra. 

13. 
Renaștere vs postmodernism. 
Personalități/ persoane/ personaje. Sinteze trimise pe mail 

 

2 ore. V. infra. 

14. 

Drumul spre modernitate/ postmodernitate 
trece prin parodie. Abordările parodice, 
demitizările renascentiste: regi, prinți, 
structuri sociale în „cărțile” lui Rabelais. 

Sinteze trimise pe mail 

 

 2 ore. V. infra. 

Bibliografie:   se adaugă cărți trimise online, după cum  urmează:  
 

1. Berdiaev, Nikolai, Sensul istoriei, Polirom, 1996. 
2. Călin, Vera, Romantismul, Univers, 1975. 
3. Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității, Univers, 1995. 
4. Huizinga, Johan, Amurgul Evului Mediu, Meridiane, 1993. 
5. Lyotard, Jean-Francois, Condiția postmodernă, Editura Babel, 1993. 
6. Marino, Adrian, Modern, modernism, modernitate, Univers, 1980 
7. Vesa, Ileana, Evul Mediu postmodern, Casa Cărţii de Ştiinţe Cluj-Napoca, 2015. 

 

 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1 
Galerii de personaje orientale. 1001 
de nopți .Lumea ca un bazar imens. 
Apropieri de personajele balzaciene. 

Referate (comentate) 
pe mail 

 De selectat acele povești care pot 
fi așezate într-o judecată 
comparatistă cu romanele 
balzaciene.(la alegere). 

2. 

Mitul lui Tristan și implicații în erotica 
romantică și postromantică. De 
valorizat studiul Iubirea și Occidentul 
de Denis de Rougemont. 

Referate (comentate) 
pe mail 

.2 ore;  xxx, Tristan și Isolda, 
Dacia, 1999; Denis de Rougemont, 
Iubirea și Occidentul 

3. 

 
Ivanhoe vs Perceval. Studiu de caz. 
Doamnele din imaginarul medieval 
vs doamnele din imaginarul 
romantic. Romantismul și celelalte 
curente literare din secolul XIX. Cu 
plecare de la lucrările: Albert 
Beguin, Sufletul romantic și visul; 
Georg Brandes, Principalele curente 
din secolul XIX, Vera Călin, 
Romantismul 

Referate (comentate) 
pe mail 

2 ore.   Chretien de Troyes, , 
Cavalerul Perceval (Povestea 
Graalului); Walter Scott, Ivanhoe 
uă cărți indicate. 

4. 

Modernitate vs postmodernitate. 
Discuții și analize pe baza cărților: 
Matei Călinescu, Cinci fețe ale 
modernității, respectiv Gianni 
Vattimo, Sfârșitul modermității, 
precum și alte titluri preferate despre 
postmodernism. 

Referate (comentate) 
pe mail 

2 ore. Cele două cărți indicate. 

5. 
Regi, împărați, eroi, nobili, oameni 
simpli ). 

Referate (comentate) 
pe mail 

2 ore.Texte la alegere.. 

6 
Intertext, satiră, umor, persiflare, 
anticiparea postmodernismului. 
Credințe, superstiții, vrăjitorii. 

Referate (comentate) 
pe mail 

2 ore. Gerald Messadié, Istoria 
generală a diavolului, Humanitas, 
2008., Denis de Rougemont, 



 
 

 
 

 

 

 
 

Rezervorul medieval. Partea Diavolului. 

7. 

Jocurile postmodernității în 
romanele lui: Umberto Eco și Italo 
Calvino./ Doina Ruști și imaginarul 
medieval românesc: Zogru, Polirom, 
2006. 

Referate (comentate) 
pe mail 

2 ore. Umberto Eco: Numele 
trandafirului, Baudolino; Italo 
Calvino: Vicontele tăiat în două, 
Baronul din copaci. 

Bibliografie:  
 

1. Călin, Vera, Romantismul, Univers, 1975. 
2. Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității, Univers, 1995 
5. Gurjewitsch, Aaron, Individul în Evul Mediu European, Polirom 2004. 
6. Huch, Richarda, Romantismul german, Univers, 1974. 
7. Hutcheon, Linda, Poetica postmodernismului, Univers, 2002. 
8. Lyotard, Jean-Francois, Condiția postmodernă, Editura Babel, 1993. 
9. Marino, Adrian, Modern, modernism, modernitate, Univers, 1980 
10. Mesina, Laura, Imaginarul medieval. Forme și teorii, Institutul European, 2015. 
11. (de) Rougemont, Denis, Iubirea și Occidentul, Univers, 2000. 
12. Tacciu, Elena, Mitologie romantic, Cartea Românească, 1973 
13. Coord. Ioan, Angela, Arte poetice. Romantismul, Univers, 1982. 
14. xxx, Romantismul. Editura Aquila, 2008. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studenții vor adiționa o serie de competențe care să le permită înscrierea pe piața muncii, la nivelul 
unor profunde și spectaculoase deplasări în spațiul educațional-cultural. Cunoștințele și abilitățile 
dobândite le vor permite acoperirea dimensiunii profesionale pentru calificări în învățământ 
(preuniversitar și superior), în mediul cultural (biblioteci, muzee, reviste, critică literară, creație 
artistică).  

10. Evaluare / Examen 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Cunoaștere concepte și 
teorii, posibilitatea de a 
asocia texte, personaje, idei 
și de a emite observații 
comparatiste pertinente; 
capacitate de analiză și 
sinteză, bună redactare. 

Evaluare pe parcurs 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Bună exprimare 
orală,stăpânirea limbajului 
de specialitate, capacitate 
de a sintetiza ideile 
pertinente. 

Observare sistematică a 
activității; susținerea unui 
proiect individual sau 
colectiv (cu sarcini 
delimitate) 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Studentul promovează dacă obține minimum 50% punctaj. 



 
 

 
 

 
 
 
Data completării 
27.09.2019 

Titular de curs  Titular de seminar 

 Prof. univ. dr. Constantin Dram Prof. univ. dr. Constantin Dram 
  

 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 

 Lect. dr. Ilie Moisuc 
 


