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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Valabil pentru anul universitar 2019-2021 
 

Programul de studii universitare de masterat: Arheologie și Mediu în contextul dezvoltării 

durabile 

Domeniul fundamental: Istorie 

Domeniul de masterat: Istorie  

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă (IF) 

 

 
1. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE  

a. Obiectivul general al programului de studii 

 

Programul de studii are în vedere formarea competenţelor teoretice și practice de lucru în arheologie (tehnici de 

prospecțiune neinvazivă, tehnici de săpătură arheologică propriu-zisă, tehnici de interpretare a datelor, tehnici de redactare 

a rapoartelor și de publicare științifică). 

Ciclul de masterat îşi propune să formeze specialişti în domeniul arheologiei cu aplicare în toate epocile istorice, 

de la preistorie la antichitate şi ev mediu. De asemenea, cursurile vor aborda toate domeniile de activitate umană din trecut: 

arhitectură civilă şi militară, artefacte (obiecte din ceramică şi metal), ecofacte, etc. Conceptul de Arheologie sistemică este 

evidenţiat atât prin aria completă a epocilor ce vor fi studiate (din punct de vedere al abordării unei săpături arheologice) 

cât şi din punct de vedere al interpretării istorice şi a prelucrărilor de laborator (Etnoarheologie, Arheometrie, Arheologie 

funerară). 

Cursurile acestui Masterat abordează Arheologia ca disciplină distinctă a Istoriei în complexa relaţie inter şi 

pluridisciplinară cu alte discipline conexe: geografia, geologia, antropologia, fizica, matematica, chimia, arhitectura, 

informatica, biologia, zoologia, etc. 

 

b. Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu 

cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor cuprinse în planul de 

învăţământ. 

 

Obiective 
  Scopul şi obiectivele masteratului vizează deprinderea şi familiarizarea studenţilor cu cele mai noi şi moderne 

tehnici de cercetare arheologică, în pas cu realităţile din Europa. Masteratul are şi o finalitate pragmatică, cu trimitere spre 

piaţa muncii, unde absolvenţi se pot angaja în firmele de săpături arheologice care vor fi supravegheate şi coordonate de 

către muzeele şi universităţile din ţară şi străinătate. 

 
Obiective educaţionale  

• Însuşirea de către studenţi a conceptelor şi noţiunilor fundamentale ale arheologiei, obţinerea unei bune 

formaţii generale şi a unor cunoştinţe speciale asupra marilor epoci istorice.  

• Însuşirea regulilor şi principiilor metodologiei cercetării în domeniul Arheologie. 

• Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a repera opţiuni istoriografice, de a le analiza critic şi de a realiza sinteza 

acestora. 

• Formarea deprinderilor tehnice precum și a abilităților practice privind executarea corectă a unei prospecțiuni, 

excavații și documentări arheologice; 

• Aprofundarea teoriei arheologice pentru a putea realiza o interpretare corectă a evidențelor arheologice scoase 

la suprafață prin săpătură;  
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• Conştientizarea necesităţii de realiza corect documentația arheologică (fișa de complex, fișa de obiect, desenul 

tehnic, fotografia în teren și laborator);  

• Conştientizarea rolului comunicării în viaţa socială, pe toate palierele acesteia; formarea deprinderilor de 

adecvare a enunţurilor orale şi scrise la specificul contextului de comunicare, priceperea de a vorbi în diverse 

situaţii de comunicare, pentru transferul de cunoștințe științifice în domeniul arheologiei;  

• Deprinderea tehnicilor interdisciplinare de lucru în arheologie (geofizică, arheobotanică, zooarheologie, 

analize fizico-chimice, datări absolute, etc.) pentru o mai bună înțelegere a contextului social, economic, 

cultural și religios în care s-a desfășurat un eveniment istoric.  

 

Obiective de cercetare ştiinţifică  

• Dezvoltarea cercetării arheologice din România prin raportarea la cele mai noi metode de cercetare 

arheologică; 

• Dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare în arheologie: arheozoologie, arheobotanică, paleoantropologie, 

antropologie culturală, etnoarheologie, paleopedologie, sedimentologie, paleopalinologie, paleoclimatologie, 

paleo-hidrologie, petrografie, arheotopografie, arheogeofizică; 

• Crearea şi dezvoltarea unor laboratoare interdisciplinare care să permită realizarea cercetărilor 

interdisciplinare în arheologie, dar şi în alte domenii ştiinţifice; 

• Realizarea de noi metode de cercetare arheologică şi interdisciplinară în domeniul arheologiei; 

• Realizarea de noi metode în conservarea şi protejarea patrimoniului arheologic; 

• Formarea unui corp de experţi în arheologie şi în domenii conexe arheologiei (geofizică, antropologie, istorie, 

paleomediu, sociologie, informatică etc.). 

 

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS) 
• Regăsirea informaţiei despre trecutul istoric. 

• Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoarele arheologice şi din afara izvoarelor. 

• Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a 

cunoştinţelor de specialitate.  

• Utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie 

chirilică/slavă/latină etc., epigrafie). 

• Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei 

discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, 

filozofia etc.).  

• Producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau 

probleme istorice de complexitate medie. 

 

Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS) 
• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi 

respingerea plagiatului.  

• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.  

• Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor 

extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue. 

 

2. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI A ANULUI UNIVERSITAR 
Număr de semestre: 2 

Număr de credite pe semestru: 30 

Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 12 (6 ore curs / 6 ore seminar) 

Numărul de săptămâni: 14 

 

 Activităţi didactice Sesiuni de examene Practică de 

specialitate 

Vacanţe 

Sem. I Sem. II Iarnă Vară Restanţe Iarnă Primăvară Vară 
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Anul I 14     14 3 3 4 90 ore  2  1     7 

Anul II  14     12 3 3 4 -  2  1     7 

 

    La masteratul Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile practica arheologică se organizează comasat (90 ore, 

3 săptămâni, la sfârșitul semestrului II, din anul I). 

 

3. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIŢII DE PROMOVARE A 

UNUI AN DE STUDIU 

Condiţiile de înscriere în anul următor și condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor. 

4. EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

Perioada de întocmire a lucrării de disertație: începând cu penultimul semestru de studii. 

Definitivarea lucrării de disertație: în ultimul semestru de studii. 

Perioada de susţinere lucrării de disertație: în sesiunile aprobate de Senatul UVT. 

Numărul de credite pentru susţinerea lucrării de licenţă: 10 credite (în plus faţă de cele 120). 

 

5. PREGĂTIREA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A UNUI POST ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial,liceal sau superior în domeniul de licenţă) absolventul  

trebuie să posede Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (DPPD).Formarea 

psiho-pedagogică pentru obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD se face în urma parcurgerii a două module de 

cursuri: 

Modulul I (30 credite)–care se desfăşoară suplimentar,în paralel cu studiile de licenţă, la finalizarea căruia se obţine 

Certificatde absolvire (modul I). 

Modulul II (30 credite)– care se desfăşoară după licenţă, fie în paralel cu perioada studiilor de masterat, fie suplimentar, 

pentru absolvenţii care nu continuă studiile de masterat. Acesta se finalizează cu Certificat de absolvire (nivel de 

aprofundare). 

Programul de studii pentru formarea psiho-pedagogică (care permite exercitarea profesiei didactice) este coordonat de 

Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice din cadrul Universităţii. 
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6. DISCIPLINELE DE STUDIU PE ANI  

 

ANUL DE STUDIU I 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

1. Arheologia peisajului   MAI 

1104 

2 1 - - E 7 - - - - - - 

2. Metode şi tehnici de săpătură 

arheologică 

  MAI 

1105 

2 2 - - E 8 - - - - - - 

3. Paleogeomorfologie   MAI 

2204 

1 1 - - E 8 - - - - - - 

4. Elemente de reprezentare 

grafică 

  MAI 

2207 

1 2 - - C 7 - - - - - - 

5. Arheologie socială    MAI 

2208 

- - - - - - 2 1 - - E 6 

6. Analize chimice în arheologie   MAI 

2209 

- - - - - - 1 1 - - E 5 

7. Arheologie funerară și 

elemente de antropologie fizică 

  MAI 

2104 

- - - - - - 1 2 - - E 6 

8. Arheologie militară   MAI 

1106 

- - - - - - 1 1 - - E 5 

9. Etică și integritate academică    - - - - - - 1 1 - - C 3 

10. Practică arheologică de 

specialitate 

  MAI 

1204 

- - - - - - - - - - C 5 

 TOTAL 6 6 - - - 30 6 6 - - - 30 

Total ore didactice pe săptămână 12 12 

 

DISCIPLINE FACULTATIVE 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

1.                 

2.                 

 

 

ANUL DE STUDIU II 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

1. Etnoarheologie   MAI 

2301 

1 1 - - C 6 - - - - - - 

2. Introducere în studiul ceramicii   MAI 

2103 

1 1 - - E 6 - - - - - - 

3. Geofizică, teledetecţie 

topografie şi GIS  în arheologie 

  MAI 

2302 

1 2 - - E 6 - - - - - - 

4. Economia comunităţilor umane   MAI 1 1 - - E 6 - - - - - - 
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din paleolitic până în epoca 

fierului 

2304 

5. Teoria arheologiei   MAI 

2305 

2 1   C 6 - - - - - - 

6. Arheometrie   MAI 

1201 

      1 1   C 7 

7. Arheologia habitatului uman   MAI 

2203 

      2 1   E 8 

8. Metodologia cercetării 

ştiinţifice şi elaborarea 

disertației 

  MAI 

1103 

      1 2   E 7 

9. Metodă şi teorie în arheologia 

interpretativă 

  MAI 

1206 

      2 2   E 8 

 TOTAL 6 6 - - - 30 6 6 - - - 30 

Total ore didactice pe săptămână 12 12 

 

 DISCIPLINE   FACULTATIVE 

Nr. 

crt. 
Disciplina C1 C2 Cod 

Semestrul I Semestrul II 

C S L P V Cr C S L P V Cr 

1.                 

2.                 

 

 

Legendă 

 C1  = criteriul conţinutului 

 C2  = criteriul obligativităţii 

 DF   = discipline fundamentale 

 DS   = discipline de specialitate 

  DI    = discipline obligatorii (impuse) 

  DC   = discipline complementare 

  DO   = discipline opţionale 

  DF    = discipline facultative 

A/R = Admis/Respins 

 
RECTOR,      DECAN, 
Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA    Conf. univ. dr. Dana PERCEC 
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