
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul Istorie / Istorie 
1.3 Catedra - 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea ISTORIE IF 
 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în arheologie 
2.2 Titularul activităților de curs Conf. Univ. Dr. Neculai Bolohan 
2.3 Titularul activităților de seminar ACS dr. Ana Drob 
2.4 Anul 
de studiu 

1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 
evaluare 

Examen 2.7 Regimul 
disciplinei 

OB 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care:   3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  2 
3.4 Total ore din planul de învățământ  56 din care:   3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări 9 
Alte activități...................................  
3.7 Total ore studiu individual 69  
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite  5 
 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum x 
4.2 de competențe x 
 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfășurare a 
cursului 

x 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

x 

 
 

6. Competențe specifice acumulate 
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-Regăsirea informaţiei despre trecutul istoric 
-Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor 
-Prezentarea orală şi scrisă a cunoştinţelor de specialitate 

6.
2 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 -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. 
-Analiza critică a izvoarelor istorice, prin combinarea cunoştinţelor provenite din afara izvoarelor cu 
cele provenite din izvoare pentru re(stabilirea) unor fapte şi procese istorice. 



 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
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-Definirea Arheologiei în raport cu Istoria şi celelalte ştiinţe 
-Înţelegerea aportului Arheologiei experimentale în reconstituirea trecutului  
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-Cunoaşterea etapelor şi a paradigmelor specifice 
-Precizarea metodelor şi tehnicilor de cercetare 

 
 

8. Conținuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observații 

Introducere. Definire. Domeniu de activitate. 
Obiective 

Prelegere; proiecţii media  

Introducere. Definire. Domeniu de activitate. 
Obiective 

Prelegere; proiecţii media  

Începuturile arheologiei în Antichitate şi Evul Mediu Prelegere; proiecţii media  

Începuturile arheologiei în Antichitate şi Evul Mediu Prelegere; proiecţii media  

Iluminismul, perioada anticarilor şi începuturile 
şcolilor naţionale de arheologie 

Prelegere; proiecţii media  

Iluminismul, perioada anticarilor şi începuturile 
şcolilor naţionale de arheologie 

Prelegere; proiecţii media  

Importanţa Şcolii scandinave de arheologie (metode, 
sisteme cronologice şi de periodizare; începuturile 
activităţii muzeistice) 

Prelegere; proiecţii media  

Importanţa Şcolii scandinave de arheologie (metode, 
sisteme cronologice şi de periodizare; începuturile 
activităţii muzeistice) 

Prelegere; proiecţii media  

Perioada marilor descoperiri din sec. al XIX lea. 
Activitatea lui H.Schliemann 

Prelegere; proiecţii media  

Perioada marilor descoperiri din sec. al XIX lea. 
Activitatea lui H.Schliemann 

Prelegere; proiecţii media  

Arheologia ştiinţifică în prima jumătate a sec. al XX 
lea (Pit Rivers, W.M.F.Petrie; Noile tehnici de 
identificare, săpătură şi interpretare) 

Prelegere; proiecţii media  

Metode şi tehnici de săpătură (importanţa factorilor 
ideologici, tehnici şi organizaţionali; strategii pre/post 
excavare, stratigrafia şi analiza stratigrafică) 

Prelegere; proiecţii media  

Metode şi tehnici de săpătură (importanţa factorilor 
ideologici, tehnici şi organizaţionali; strategii pre/post 
excavare, stratigrafia şi analiza stratigrafică) 

Prelegere; proiecţii media  

„Noua arheologie” şi caracterul interdisciplinar. 
Arheologia contextuală, procesuală, postprocesuală 

Prelegere; proiecţii media  

Bibliografie: 
- Bârzu, Ligia, Arheologie generală. Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1991. 
- Berciu, Dumitru, La izvoarele istoriei. O introducere în arheologia preistorică, Bucureşti, 1967. 
- Cârciumaru, Marin, Paleoetnobotanica, Iaşi, 1996. 



- Fladmark, Knut R., A Guide to Basic Archaeological Field Procedures, Burnaby, 1978, 
- László, Attila, Introducere în arheologie, Iaşi, 2006. 
- Preda, Constantin (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Bucureşti, I, 1994; II, 1996; 
III, 2000. 
- Rachet, Guy, Universul arheologiei, 1-2, Bucureşti, 1977. 
- Tudor, Dumitru, Arheologia romană, Bucureşti, 1976. 
 
 

8. 2 Seminar Metode de predare Observații 

Documentarea arheologică Aplicație practică  

Cercetarea arheologică Problematizare  

Planificarea săpăturii arheologice Problematizare  

Desfășurarea săpăturii arheologice Problematizare  

Diseminarea rezultatului cercetării arheologice Aplicație practică  

Investigarea și valorificarea materialității arheologice Aplicație practică  

Bibliografie: 
Blame, J., Paterson, A., 2006, Archaeology in Practice: a student guide to archaeological analyses, Blackwell Publishing. 
Gamble, C., 2001, Archaeology: the basics, Routledge, London. 
László, A., 2006, Introducere în arheologie, Casa Editorială Demirug, Iași. 
Renfrew, C., Bahn, P., 2012, Archaeology. Theories, Methods, and Practice, 6th Edition, Thames & Hudson, London. 
 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul acestei discipline este coroborat cu așteptările comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din 
domeniul aferent programului. Cursul urmărește să ofere studenților o mai bună pregătire în domeniu, înțelegerea fenomenelor 
istorice aferente temei, precum și dobândirea de competențe profesionale specifice. 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

 
10.4 Curs 

Însuşirea corespunzătoare a 
cunoştinţelor 

Examen scris 70% 

 
10.5 Seminar/laborator 

Prezenţă; parcurgerea 
bibliografiei; participarea activă la 

activitățile practice; realizarea 
lucrării de seminar 

Activitate la seminar; examen scris 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

Participarea la discuţii, calitatea lucrărilor de seminar, însuşirea noţiunilor de bază 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

.......................  .............................................   ...................................... 
 
 

 


