Masterat 2017
Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile
Cifra de școlarizare:
Domeniul Istorie: 11 buget + 9 taxă
Documente necesare la dosarul candidatului:
• dosar plic;
• diploma de bacalaureat (original);
• diploma de licenţă (original) sau adeverinţa licenţă (original) pentru absolvenţii
2017 (media anilor de studiu şi media licenţei);
• foaia matricolă (original);
• certificat de naştere (original + copie simplă, care se autentifică după original de
comisia de admitere);
• carte de identitate (copie);
• 2 fotografii tip 3/4;
• adeverinţă medicală;
• chitanţa de plată a taxei de înscriere (100 lei).
Categoriile de candidaţi scutiţi de taxa de înscriere:
• candidați care au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic;
• angajaţi şi copii ai angajaţilor UVT.;
• orfani sau proveniţi din casele de copii;
• persoane cu handicap.
Calendarul admiterii la studii de masterat:
Sesiunea I: 12-28 iulie 2017
12 – 24.07.2017 Înscriere admitere master
25. 07. 2017 Susținerea probelor și afişarea rezultatelor
26.07.2017 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
26 – 27.07.2017 Confirmarea locurilor
28.07.2017 Afişarea rezultatelor finale
Sesiunea II: 11-19 septembrie 2017
11 – 16.09.2017 Înscriere admitere master
16.09. 2017 (după ora 12.30) Susținerea probelor și afişarea rezultatelor
18 - 19.09. 2017 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. Confirmarea locurilor
19.09.2017 (după ora 14) Afişarea rezultatelor finale
Descrierea probelor de concurs
Evaluarea dosarului constă în verificarea includerii tuturor documentelor necesare şi în
acordarea unei note care corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă.
Criteriile de evaluare pentru fiecare probă în parte se stabilesc în baremele care se afișează
în ziua în care se desfășoară probele de admitere;
1|Page

Modul de calcul al mediei de admitere:
Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media de admitere, calculată în funcţie de
schema de admitere propusă pentru fiecare masterat, care poate cuprinde doar evaluarea
dosarului sau o combinaţie între dosar, examen scris (eseu de motivaţie) sau interviu, după
cum urmează:
Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile: dosar 100%
Criterii de departajare a candidaților:
În cadrul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a candidatului clasat pe
ultimul loc repartizat la buget se vor lua în considerare:
• media examenului de licenţă;
• media la disciplina fundamentală a specializării de masterat de-a lungul anilor de
studiu la ciclul licență.
Taxa de înscriere la examenul de admitere la masterat LIT este de 100 lei.
Taxa de înmatriculare la studii universitare de masterat LIT este de 150 lei.
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de
identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologiile proprii ale
facultăților.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face în numele candidatului și de către o altă
persoană pe bază de procură specială autentică notarială.
(3) În cazul facultăților care au înscriere/preînscriere online, este necesar să se solicite datele
de identificare personale, conform cărții de identitate/pașaportului.
(4) Planurile de învățământ sunt elaborate conform Regulamentului de elaborare a planurilor
de învățământ al UVT. Planurile de învățământ ale LIT, aferente tuturor specializărilor pentru
care se organizează concurs de admitere se află pe site-ul facultății www.litere.uvt.ro.
(5) LIT va aduce la cunoștința candidaților condițiile și documentele necesare pentru
înscriere, prin afișare la avizier, precum și pe pagina de web a facultății, www.litere.uvt.ro.
CURSURI:
Arheologia Peisajului – Conf. univ. dr. Dorel Micle
Metode și tehnici de săpătură – dr. Andrei Stavilă
Paleogeomorfologie – Prof. univ. dr. Petru Urdea
Elemente de reprezentare grafică – Conf. univ. dr. Gabriel Kelemen
Arheologie socială – Prof. univ. dr. Livio Zerbini (Univ. din Ferrara)
Analize chimice în arheologie – Conf. univ. dr. Titus Vlase
Arheologie funerară și elemente de antropologie fizică – Cercet. I dr. Dan Ștefan
Geofizică, teledetecție, topografie și GIS în arheologie – Cercet. I dr. Dan Ștefan
Etnoarheologie – dr. Andrei Stavilă
Introducere în studiul ceramicii – lect. univ. dr. Simona Regep
Arheologia habitatului uman - Cercet. II dr. Iosif Vasile Ferencz
Economia comunităților umane din preistorie până azi – Conf. univ. dr. Ion Imbrescu
Arheometrie – Conf. univ. dr. Paul Barvinschi
Arheologie militară – Cercet. II dr. Iosif Vasile Ferencz
Metodologia cercetării științifice și legislație de patrimoniu – cons. științ. dr. Victor Bunoiu
Metodă și teorie în arheologia interpretativă – Prof. univ. dr. Sorin Hermon (Cyprus Institute)
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