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Adresat în egală măsură studenților de la specializarea Istorie și Istoria Artei, cursul propune,              

în cea mai mare parte însoțit de suport vizual (proiecții de imagini cu planuri, restituiri               

arhitecturale sau elemente decorative ale unor monumente notorii, artefacte, inscripții etc.)           

două direcții distincte și totodată complementare ale discursului general. Vor fi tratate, pe de              

o parte, resorturile de organizare politică, religioasă și principalele elemente de cronologie ale             

Imperiului roman între sec. I-VI p.Chr. (începutul sec. VII), iar pe de altă parte materializările               

arhitecturale sau tipuri de artefacte reprezentative. Baza de imagini (peste 1500) care            

însoțește informațiile esențiale și elementele de specificitate ale creștinismului pentru primele           

secole ale existenței sale este structurată tematic și rămâne integral accesibilă studenților            

interesați. 

Pe lângă familiarizarea cu repertoriul conceptual și terminologic specific, între obiectivele           

cursului menționăm recunoașterea spațiului sacru al comunității creștine în evoluție istorică,           

cu analiza planimetrică și gramatica organizării interioare bazilicale, elementele majore de           

topografie urbană în epoca tratată, descifrarea textului epigrafic creștin, prezentarea          

ansamblurilor monastice, baptisterii sau martyria – cripte martirice notorii, cunoașterea          

elementelor definitorii ale mediului funerar creștin, a tipurilor de artefacte de uz liturgic sau              

de uz curent decorate cu imagini/simboluri sau text de factură creștină. 

 

Evaluare. Cursul se finalizeaza printr-un proiect de cercetare, pornind de la o temă la alegere               

din zona artei sau arhitecturii paleocreștine. Prezența și participarea activă la curs (dezbatere/             

analiză de imagine) au o pondere de 30% din nota finală. 
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