FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Istorie
Istorie
Master
ARHEOLOGIE, CIVILIZAŢIE ŞI ARTĂ ANTICĂ

ARHEOLOGIA PREVENTIVĂ ŞI CONTRACTUALĂ

2.2 Titularul activităţilor de curs
CONF.UNIV.DR. VASILE COTIUGĂ
2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF.UNIV.DR. VASILE COTIUGĂ
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul I
2.6 Tipul de evaluare Examen
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
4
din care: 3.2 curs
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5 curs
învăţământ

2
28

2.7 Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii Şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3. 9 Numărul de credite

OB

3
28
ore
30
64
30
20
144
200
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum X
4.2 de competenţe X

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Prezenţa este obligatorie la curs.
cursului
Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi seminar întrucât aceasta perturbă procesul
educaţional.
5.2. de desfăşurare a
Prezenţa este obligatorie la curs.
seminarului/laboratorului Studenţi se vor prezenta la seminar cu laptop personal.
Pentru deplasările în teren se vor folosi maşinile universităţii şi maşinile personale, precum
şi echipament adecvat cercetării arheologice de teren (bocanci, haine de ploaie etc.).
Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii.
Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
profesionale

Să cunoască terminologia utilizată în arheologie;
Să cunoască legislaţia privitoare la cercetarea arheologică;
Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din arheologie;
Să înţeleagă importanţa protejării patrimoniului arheologic;
Să demonstreze capacitatea de completare a formularelor necesare în autorizarea cercetărilor
arheologice;
Să adopte o strategie generală de cercetare arheologică preventivă;

Competenţe
transversale

Abilităţi de lucru în echipă;
Abilităţi de comunicare;
Să demonstreze implicarea în activităţii ştiinţifice – elaborarea de rapoarte de cercetare arheologică,
precum şi de articole şi studii ştiinţifice pe baza acestor rapoarte;
Autonomia învăţării;
Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale.

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
.
Să cunoască standardele şi normele de cercetare arheologică.
La sfârşitul parcurgerii disciplinei studenţii:
(1) vor cunoaşte noţiuni de bază referitoare la legislaţia arheologică;
(2) vor cunoaşte modul de realizarea a documentaţiei pentru desfăşurarea cercetărilor arheologice preventive şi
contractuale;
(3) vor cunoaşte modul de realizare a fişelor tehnice de cercetare arheologică;
(4) îşi vor dezvolta abilităţi practice privind asigurarea managementului cercetărilor arheologice

8. Conţinut
Metode de predare Observaţii (ore şi referinţe
bibliografice)

8. 1 Curs

Legislaţia privind patrimoniul cultural
arheologică;
Arheologia preventivă;
Supravegherea arheologică;
Săpătura de salvare
Arheologia contractuală;
Săpătura arheologică;
Managementul cercetărilor arheologice;
Standarde şi proceduri în arheologie.

şi

cercetarea Expunerea;
conversaţia

Bibliografie:
- Legea nr. 150 /1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita),
adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992;
- Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
- Ordin nr. 2053 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
- Legea 258/2006 privind patrimoniul arheologic.
8. 2 Seminar/laborator

Metode de
predare

- Realizarea fişelor de cerere autorizare cercetare arheologică;
- Realizarea rapoartelor de evaluare de teren, de supraveghere
arheologică, de cercetare arheologică preventivă şi de cercetare
arheologică sistematică.

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

Dezbatere;

Bibliografie:
- Ordinul MCC 2392 din 2004 privind Standardele şi procedurile arheologice.
- Metodologia şi Criteriile de finanţare pentru şantierele arheologice.
- Mircea Angelescu, Arheologia preventivă în România, Bucureşti, 2005

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale
şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul acestei discipline este coroborat cu legislaţia în domeniul cercetării arheologice şi a protejării
monumentelor istorice şi a siturilor arheologice, precum şi cu standardele şi procedurile în arheologie. Cursul
urmăreşte să ofere studenţilor o bună pregătire în domeniu, pentru a putea efectua cercetări aheologice autorizate.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5
Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare
10.1 Criterii de evaluare
Participarea activă la orele de curs;
Examen oral
parcurgerea bibliografiei şi a legislaţiei în
domeniul arheologic; însuşirea
conceptelor şi a problematicii abordate în
cadrul orelor de curs.
Activitatea din cadrul seminarului;
completarea fişelor tehnice şi a
rapoartelor de cercetare arheologică

Portofoliu cuprinzând fişele
tehnice şi rapoarte de cercetare
arheologică

10.3 Pondere din
nota finală
50%

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la discuţii, însuşirea noţiunilor de bază, observaţiile personale.

Data completării
.......................
Data avizării în catedră
.......................

Semnătura titularului de curs
.............................................

Semnătura titularului de seminar
....................................
Semnătura şefului catedrei
.........................................

