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Fişa disciplinei 

 STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

DISCIPLINA: Teorie și practică în cercetarea arheologică (I) 

Puncte de credit: 8 

Ore pe săptămână:   P=1; A=1; (14 săptămâni) 

Total ore / disciplina: P=14; A= 14 

Forma de examinare: Examen 

 

 

CONTINUTUL STIINTIFIC AL DISCIPLINEI 

 

Obiective: 
- 

-  

Competenţe 

specifice  

disciplinei  

 

Competenţe profesionale: 

a) utilizarea şi aplicarea de cunoştinţe avansate în domeniu; 

b) utilizarea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; 

c) cunoaşterea şi utilizarea metodologiei cercetării ştiinţifice în investigarea şi 

soluţionarea problematicii analizate în elaborarea şi valorificarea lucrărilor 

ştiinţifice; 

Competenţe transversale: 

a) iniţierea şi dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice şi practice complexe; 

b) conceperea şi realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode 

avansate care conduc la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi/sau 

a metodologiilor de cercetare; 

c) evaluarea critic-constructivă a proiectelor şi a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice, aprecierea stadiului cunoaşterii teoretice şi metodologice; 

identificarea priorităţilor de cunoaştere şi aplicative ale domeniului; 

d) selecţia şi aplicarea de principii, teorii şi metode avansate de cunoaştere, 

transfer de metode dintr-un domeniu într-altul, abordări interdisciplinare 

pentru a rezolva probleme teoretice şi practice, noi şi complexe; 

e) utilizarea de principii şi metode avansate pentru explicarea şi interpretarea, 

din perspective multiple, a unor situaţii/probleme teoretice şi practice noi, 

complexe, specifice domeniului; 

f) cunoaşterea sistematică, avansată a conceptelor, a metodelor de cercetare, a 

controverselor şi a noilor ipoteze specifice domeniului; comunicarea cu 

specialişti din domenii conexe; 

g) aplicarea la nivel superior a tehnologiei informaţiei şi comunicării în mod 

interactiv; 

 

Conţinutul 

tematic 

(descriptori) 

 

 

TEMATICA CURSURILOR  

Nr. 

crt. 

Denumirea temei Nr. 

ore 

Saptamina 

1.  Arheologia și preistoria generală 2 1 

2.  Arheologia clasică 2 3 

3.  Managementul cercetării arheologice 2 5 

4.  Legislația aplicabilă în domeniul cercetării 

arheologice 

2 7 



5.  Arheologia perioadei migrațiilor în Transilvania 2 9 

6.  Cercetarea necropolelor de epoca migrațiilor 2 11 

7.  Arheologia colonizării sașilor în Transilvania 2 13 

 

TEMATICA APLICAŢIILOR  

1 Situri preistorice din România  2 

2 Situri de epocă dacică din România  4 

3 Situri de epocă romană din România  6 

4 Situri arheologice din zona balcanică  8 

5 Situri arheologice din zona central europeană  10 

6 Dosarul de săpătură  12 

7 Raportul de săpătură  14 

    

     

 

Metode de predare 

/ seminarizare 
- Prelegere / activități de laborator și de teren 

 

 

Stabilirea 

calificativ 

(procentaje) 

- Portofoliu final 100% 

  

  

TOTAL 100 % 

 

Modalitatea de evaluare finala: portofoliu 

 

 

Cerinţe minime pentru calificativ Bine 

- minimum 50% din punctele ce evaluează activitatea din 

timpul semestrului (testare, activităţi tematice) 

- minimum 75% din cerințele pentru portofoliul final 

Cerinţe pentru calificativ foarte bine 

- punctaj maxim pentru activitatea din timpul 

semestrului  

- punctaj maxim pentru portofoliul final 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =   28    

 

Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare:  

• curs disciplina, acces la baze de date (Springer, Science Direct) etc. 

 

Bibliografia 

Minimală obligatorie: 

1.  

Complementară: 

1.  

 

 

Cadru didactic:                        Director ISUD, 

Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca 

Prof.univ.dr. Zeno Karl Pinter 



Fişa disciplinei 

 STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

DISCIPLINA: Teorie și practică în cercetarea arheologică (II) 

Puncte de credit: 8 

Ore pe săptămână:   P=1; A=0; (14 săptămâni) 

Total ore / disciplina: P=14; A= 0 

Forma de examinare: Examen 

 

 

CONTINUTUL STIINTIFIC AL DISCIPLINEI 

 

Obiective: 
- 

-  

Competenţe 

specifice  

disciplinei  

 

Competenţe profesionale: 

d) utilizarea şi aplicarea de cunoştinţe avansate în domeniu; 

e) utilizarea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; 

f) cunoaşterea şi utilizarea metodologiei cercetării ştiinţifice în investigarea şi 

soluţionarea problematicii analizate şi în elaborarea şi valorificarea 

lucrărilor ştiinţifice; 

Competenţe transversale: 

h) iniţierea şi dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice şi practice complexe; 

i) conceperea şi realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode 

avansate care conduc la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi/sau 

a metodologiilor de cercetare; 

j) evaluarea critic-constructivă a proiectelor şi a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice, aprecierea stadiului cunoaşterii teoretice şi metodologice; 

identificarea priorităţilor de cunoaştere şi aplicative ale domeniului; 

k) selecţia şi aplicarea de principii, teorii şi metode avansate de cunoaştere, 

transfer de metode dintr-un domeniu într-altul, abordări interdisciplinare 

pentru a rezolva probleme teoretice şi practice, noi şi complexe; 

l) utilizarea de principii şi metode avansate pentru explicarea şi interpretarea, 

din perspective multiple, a unor situaţii/probleme teoretice şi practice noi, 

complexe, specifice domeniului; 

m) cunoaşterea sistematică, avansată a conceptelor, a metodelor de cercetare, a 

controverselor şi a noilor ipoteze specifice domeniului; comunicarea cu 

specialişti din domenii conexe; 

n) aplicarea la nivel superior a tehnologiei informaţiei şi comunicării în mod 

interactiv; 

 

Conţinutul 

tematic 

(descriptori) 

 

 

TEMATICA CURSURILOR  

Nr. 

crt. 

Denumirea temei Nr. 

ore 

Saptamina 

8.  Baze teoretice ale cercetării arheologice: pozitivismul 2 1 

9.  Baze teoretice ale cercetării arheologice: marxismul 2 3 

10.  Baze teoretice ale cercetării arheologice: structuralismul 2 5 

11.  Metode inovative de cercetare în arheologia 

medievală 

2 7 



12.  Studii de caz: cercetarea așezărilor medievale 2 9 

13.  Studii de caz: cercetarea monumentelor ecleziastice  2 11 

14.  Studii de caz: cercetarea fortificațiilor 2 13 

 

TEMATICA APLICAŢIILOR  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

     

 

Metode de predare 

/ seminarizare 
- Prelegere / activități de laborator și de teren 

 

 

Stabilirea 

calificativ 

(procentaje) 

- Portofoliu final 100% 

  

  

TOTAL 100 % 

 

Modalitatea de evaluare finala: portofoliu 

 

 

Cerinţe minime pentru calificativ Bine 

- minimum 50% din punctele ce evaluează activitatea din 

timpul semestrului (testare, activităţi tematice) 

- minimum 75% din cerințele pentru portofoliul final 

Cerinţe pentru calificativ foarte bine 

- punctaj maxim pentru activitatea din timpul 

semestrului  

- punctaj maxim pentru portofoliul final 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =   28    

 

Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare:  

• curs disciplina, acces la baze de date (Springer, Science Direct) etc. 

 



Bibliografia 

Minimală obligatorie: 
a. Băduţ, Mircea, GIS Sisteme Informatice Geografice. Fundamente practice, Cluj-

Napoca, Editura Albastră, 2004, p. 7–43.  

b. Lawrence Letham, GPS made easy, Ed. “The Mountaineers Books”, Seatle, 

WA98134, 2003, p. 5–32.  

c. Lock, Gary, Using Computer in Archaeology, Ed. Routledge, 2003, p.125-126.       

d. H. Duday, The Archaeology of the Dead. Lectures in Archaeothanatology, Oxbow 

Books, Oxford, 2009. 

e. M. Parker Pearson, The archaeology of death and burial, The History Press, 

Gloucestershire, 1999. 

 

Complementară: 

2. Ioan Marian Țiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu, Editura Militară,                     

București, 2009 

 

 

Cadru didactic:                        Director ISUD, 

Prof.univ.dr. habil. Ioan Marian Țiplic 

            



Fişa disciplinei 

 STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

DISCIPLINA: Teorie și practică în cercetarea istorică 

Puncte de credit: 8 

Ore pe săptămână:   P=1; A=1; (14 săptămâni) 

Total ore / disciplina: P=14; A= 14 

Forma de examinare: colocviu 

 

 

CONTINUTUL ȘTIINȚIFIC AL DISCIPLINEI 

 

Obiective: 
- 

-  

Competenţe 

specifice  

disciplinei  

 

Competenţe profesionale: 

a) utilizarea şi aplicarea de cunoştinţe avansate în domeniu; 

b) utilizarea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; 

c) cunoaşterea şi utilizarea metodologiei cercetării ştiinţifice în investigarea şi 

soluţionarea problematicii analizate şi în elaborarea şi valorificarea 

lucrărilor ştiinţifice; 

Competenţe transversale: 

a) conceperea şi realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode 

avansate care conduc la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi/sau a 

metodologiilor de cercetare; 

b) evaluarea critic-constructivă a proiectelor şi a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice, aprecierea stadiului cunoaşterii teoretice şi metodologice; 

identificarea priorităţilor de cunoaştere şi aplicative ale domeniului; 

c) selecţia şi aplicarea de principii, teorii şi metode avansate de cunoaştere, 

transfer de metode dintr-un domeniu într-altul, abordări interdisciplinare 

pentru a rezolva probleme teoretice şi practice, noi şi complexe; 

d) utilizarea de principii şi metode avansate pentru explicarea şi interpretarea, 

din perspective multiple, a unor situaţii/probleme teoretice şi practice noi, 

complexe, specifice domeniului; 

e) cunoaşterea sistematică, avansată a conceptelor, a metodelor de cercetare, a 

controverselor şi a noilor ipoteze specifice domeniului; comunicarea cu 

specialişti din domenii conexe; 

f) aplicarea la nivel superior a tehnologiei informaţiei şi comunicării în mod 

interactiv; 

 

Conţinutul 

tematic 

(descriptori) 

 

 

TEMATICA CURSURILOR  

Nr. 

crt. 

Denumirea temei Nr. 

ore 

Saptamina 

15.  Patrimoniul cultural medieval 1 1 

16.  Monumentul funerar medieval în Europa Centrală 1 3 

17.  Rute comerciale în zona Dunării Mijlocii și Dunării 

de Jos 

1 5 

18.  Mișcări sociale și partide politice la sfârșitul sec. XIX 1 7 



19.  Modernizarea sistemelor electorale la începutul 

secolului XX 

1 9 

20.  Regimuri dictatoriale în prima jumătate a secolului 

XX 

1 11 

21.  Regimul comunist în România 1 13 

 

TEMATICA APLICAŢIILOR  

1 Monumente ecleziastice medievale 1 2 

2 Monumente funerare în mediul catolic și în mediul 

ortodox 

1 4 

3 Sibiul – centru cultural și comercial în evul mediu 1 6 

4 Partidul Social-Democrat 1 8 

5 Votul universal  1 10 

6 Regimuri fasciste 1 12 

7 Sistemul concentraționar în statele socialiste 1 14 

    

     

 

Metode de predare 

/ seminarizare 
- Prelegere / activități de laborator și de teren 

 

 

Stabilirea 

calificativ 

(procentaje) 

- Portofoliu final 80% 

- Evaluare a cunoștințelor 20% 

  

TOTAL 100 % 

 

Modalitatea de evaluare finala: examen 

 

 

Cerinţe minime pentru calificativ Bine 

- minimum 50% din punctele ce evaluează activitatea din 

timpul semestrului (testare, activităţi tematice) 

- minimum 75% din cerintele pentru portofoliul final 

Cerinţe pentru calificativ foarte bine 

- punctaj maxim pentru activitatea din timpul 

semestrului  

- punctaj maxim pentru portofoliul final 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =   28    

 

Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare:  

• curs disciplina, acces la baze de date (Springer, Science Direct) etc. 

 

Bibliografia 

Minimală obligatorie: 

1. 

Complementară: 

3.  

 

 

Cadru didactic:                        Director ISUD, 

Prof.univ.dr. habil. Ioan ALBU 

Prof.univ.dr. habil. Sorin RADU            


