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A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

ISTORIA ŞI SOCIOANTROPOLOGIA EPOCII MODERNE 

Tipul programului 
(Licenţă/ Master/ Doctoral/ 
Post-Doctoral) 

MASTER 

Directorul/responsabilul 
programului  (nume, 
prenume, grad didactic) 

prof. univ. dr. Ioan Bolovan 

Domeniul programului ISTORIE 
Adresa paginii web a 
programului 

http://hiphi.ubbcluj.ro 
 

Adresa e-mail a directorului bolovani@yahoo.com 
 
 
 
B. Obiectivele programului  (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
Programul masteratului de socio-antropologie istorică urmăreşte dezvoltarea 
studiilor interdisciplinare în istorie şi ştiinţele socio-umane: demografie istorică, 
sociologie, psihologie socială, antropologie istorică. Se adresează absolvenţilor în 
ştiinţele umane şi oferă competenţe în probleme de actualitate ale disciplinelor 
socio-umane, într-o viziune integratoare asupra fenomenelor social-politice şi 
ideologice ale modernităţii. O contribuţie majoră a acestui program o reprezintă 
trecerea de la interdisciplinaritatea de tip latent, implicită, la una explicită, 
structurală, instituţionalizată prin curicula de masterat. Programul urmăreşte 
formarea unei noi generaţii de cercetători în domeniul socioantropologiei istorice, 
producerea şi editarea unor materiale didactice şi metodologice, caiete de seminar, 
antologii de texte. Disciplinele din planul de învăţământ al programului de masterat 
precum şi direcţiile de cercetare din cadrul acestuia sunt strâns legate de pregătirea 
de nivel doctorat asigurată de Catedra de istorie modernă de la Facultatea de Istorie 
şi Filosofie. Profesorii Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Rudolf Gräf şi 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro
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mailto:bolovani@yahoo.com


Ioan Bolovan conduc doctorate în domeniul de specializare al programului de 
masterat, de altfel întreg programul este conceput ca o etapă preliminară pregătirii 
specialiştilor în cadrul doctoratului, iar disciplinele predate şi proiectele de 
cercetare propuse acoperă o problematică aferentă acestuia.  
Printre abilităţile şi competenţele vizate de acest program enumerăm: 
-dezvoltarea unei concepţii generale cu privire la unele subiecte, perioade sau la 
secolul luat ca întreg 
-înţelegerea direcţiilor principale de dezvoltare într-o lungă perioadă de timp a unui 
proces istoric (exemplu modificarea statutului femeii în secolul XX) 
-comprehensibilizarea unor modele sau evoluţii diacronice importante precum 
urbanizarea, globalizarea, creşterea demografică 
-sesizarea cauzelor de durată lungă, medie sau scurtă ale celor mai importante 
evenimente demografice (mişcarea naturală şi mobilitatea populaţiei) şi schimbări 
de mentalitate  
-reconstituirea parcursului unei probleme importante la nivel european sau regional 
sau a istoriei unei probleme, pornind de la originile sale, indiferent dacă acestea din 
urmă depăşesc perioada studiată 
-să demonstreze modul în care culturile vecine s-au influenţat reciproc şi au 
influenţat la rândul lor procesele culturale din zonă 
 
C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
Numele şi prenumele, 
grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

prof. univ. dr. 
Nicolae Bocşan 

Istorie şi Filosofie 
Istorie Modernă 

Structuri politice şi instituţii 
culturale în Transilvania modernă 

 

Ideologie şi cultură în Transilvania 
secolelor XVIII-XIX 

prof. univ. dr. 
Ioan Bolovan 

Istorie şi Filosofie 
Istorie Modernă 

Istoria populaţiei Europei în secolele 
XVIII-XX şi demografie istorică 

 

Politici demografice şi migraţii 
internaţionale în secolele XIX-XXI 

prof. univ. dr. 
Toader Nicoară 

Istorie şi Filosofie 
Istorie Modernă 

Antropologie. Problemele 
antropologiei istorice contemporane 

 

Istoria atitudinilor în faţa morţii 
prof. univ. dr. 
Simona Nicoară 

Istorie şi Filosofie 
Istorie Modernă 

Mituri şi mitologii politice moderne  
Secularizare şi resacralizare în 
lumea modernă 

prof. univ. dr. 
Rudolf Graf 

Ştiinţe Economice 
Economie Politică 

Modernizarea economică a 
Imperiului Habsburgic 

 

lect. univ. dr. 
Constantin Bărbulescu 

Istorie şi Filosofie 
Istorie Modernă 

Modernizarea lumii rurale  
Antropologia alimentaţiei şi relaţia 
om-animal 

lect. univ. dr. 
Ion Cârja 

Istorie şi Filosofie 
Istorie Modernă 

Biserică şi societate în Europa, sec. 
XVIII-XIX 

 

 

D.  Studenţi în program 

1. în cazul unui program de licenta sau masterat:  nr. studenti înmatriculaţi 
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 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. studenti  

romani 

20 21 16 31 35 

Nr. studenti 

internaţionali 

     

  

 

2. în cazul unui program doctoral:   nr. doctoranzilor înmatriculaţi  şi lista tezelor susţinute 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. doctoranzi 

romani 

     

Nr. doctoranzi 

internaţionali 

     

 

Nume, prenume 

doctorand 

Titlul tezei  Anul susţinerii Conducător ştiinţific 

    

    

    

    

 

3. în cazul unui program post-doctoral:   lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nume post-
doctoranzi 
români/ 
îndrumător 

     

Nume  post- 
doctoranzi 
internaţionali/ 
îndrumător 

     

 

 

 

 

 

 

E. Realizări ale studenţilor din program  
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             1. Articole ştiinţifice indexate ISI   
1. Raluca Ilioni, Nicolae Bocşan, „La reconnaissance de l’independendance de la Roumanie par 
l’Italie”, în Transylvanian Review, vol. XVIII, no. 2, Summer 2009, pp. 51-69 
 
             2. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
1. Oana Tămaş, “Alcoholism and ethnics stereotypes in modern age Transylvania“, în Romanian 
Journal of Population Studies, vol.  III, no. 2, 2009, pp. 111-123.  
2. Mihaela Mehedinţi, “Demographic Observations of the Nordic Travellers Through the 
Romanian Area”în Romanian Journal of Population Studies, vol.  III, no. 2, 2009, pp. 46-69 
 
 
             3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
1.Oana Tămaş, “Alcoolismul o provocare a statului modern”, în Sub semnul istoriei. De la debut 
spre consacrare. Coord. Nicolae Emilian Bolea, Oana Mihaela Tămaş, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, pp. 251-266. 
2. Dana Burian, “Aspecte privind violenţa conjugală în Transilvania în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea » , în Om şi societate. Studii de istoria populaţiei ( secolele XVII – XXI), 
coordonatori : Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, volum editat de Presa 
Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2007, pag. 241 – 255  
3. Dana Burian, “ Violenţa conjugală la românii din Transilvania în epoca modernă : cauză sau 
efect al debutului procesului de emancipare a femeiii » , în Sub semnul Istoriei. De la debut spre 
consacrare, coordonatori : Nicolae Emilian Bolea, Oana Mihaela Tămaş, volum editat de Presa 
Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2009, pag. 175 – 186 
4.Dana-Maria Rus (doctorand al UBB), “Căsătorie şi recăsătorie în satele comunei Budeşti între 
anii 1850-2000”, în vol. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, 
coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară 
Clujeană, 2005, p. 365-376 
5.Cecilia Cârja (doctorand al UBB), “Biserica unită, dreptul matrimonial şi modernitatea în 
Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX”, în vol. Căsătorii mixte în 
Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, coordonatori Corneliu Pădurean, Ioan 
Bolovan, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, p. 35-54 
6.Gheorghe Negustor (doctorand al UBB), „Oamenii şi moartea în primul război mondial (spaima 
de moarte)”, în vol. Războiul şi societatea în secolul XX/ Guerra e societa nel XX secolo, coord. 
Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Ed. Accent, Cluj-Napoca – Roma, 2007, p. 120-129 
7. Bogdan Crăciun, „Dinamica populaţiei săseşti din Transilvania în a doua jumătate a sec. al 
XIX-lea şi începutul sec. XX”, în vol. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie 
istorică, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, Presa 
Universitară Clujeană, 2005, p. 13-88 
8. Diana Maria Covaci, “Beica Română: model de evoluţie demografică”, în vol. Transilvania în 
secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, 
Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 241-274  
9. Diana Maria Covaci, “Aspecte privind căsătoria mixtă în documentele protopopiatelor ortodox 
şi greco-catolic ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în vol. Căsătorii mixte 
în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, coordonatori Corneliu Pădurean, 
Ioan Bolovan, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, p. 205-218 
10. Elena Crinela Holom, „Realităţi demografice în parohia greco-catolică Urca (jud. Cluj) în a 
doua jumătate a sec. al XIX-lea”. în vol. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie 
istorică, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa 
Universitară Clujeană, 2005, p.  297-326   
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11. Elena Crinela Holom, “Mariajul în satul românesc transilvănean din protopopiatul greco-
catolic al Câţcăului în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Studiu de caz: impedimente la 
căsătorie”, în vol. Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, 
coordonatori Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, 
p. 237-258 
12. Kolumban Zsuzsanna, „Evoluţia familiei reformate în secolul al XIX-lea”, în vol. Populaţia 
României. Trecut, prezent, viitor, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Traian 
Rotariu, Presa Universitară Clujeană, 2006, p. 173-199 
13. Ana Maria Vele, „Evoluţia demografică a parohiei reformate Gilău (jud. Cluj), 1859-1903”, 
în vol. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, coordonatori Sorina Paula 
Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 275-296 
14.Alina Ioana Şuta (doctorand al UBB), „Aspecte privind evoluţia demografică a oraşului 
Câmpia Turzii în tre anii 1855-1900”, în vol. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de 
demografie istorică, coordonatori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa 
Universitară Clujeană, 2005, p. 175-192 
15. Paula Virag, „Aspecte ale căsătoriilor mixte în comitatul Satu Mare la sfârşitul secolului al 
XIX-lea”, în vol. Căsătorii mixte în Transilvania, secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, 
coordonatori Corneliu Pădurean, Ioan Bolovan, Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2005, 
p. 123-132 
 
 
             4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute 
 
 
             5. Brevete naţionale şi internaţionale 
 
 
             6.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
                  (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
 
             7. Impactul în societate al lucrărilor produse 
 
 
             8. Absolvenţi angajaţi în poziţii importante în instituţii relevante 
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F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program 
 
 
 
 

 

Data: 16.03.2010     Semnătura directorului, 

       prof. univ. dr. Ioan Bolovan 

 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan, 

conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta 
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