
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie / Arheologie  

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Seminar special I: Arheologie romana si postromana 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr. Sorin Nemeti, Prof.dr. Radu Ardevan 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 4 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 
Tutoriat/ Consultaţii 10 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Înscrierea disciplinei în contractul de studii 
4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C 4. Utilizareametodologiei de bază a unorştiinţeauxiliare ale istoriei (conexearheologiei): 
numismaticaşiepigrafie. -Analiza critică şi evaluarea în context istoric general (economic, politic, 
etc.) a valorii şi ponderii informaţiei primare dobândite, cu conştientizarea importanţei şi limitelor 
acestora. 
-Corelarea informaţiilor provenite din diverse surse (istoriografice, numismatice, epigrafice, 
arheologice etc.) referitoare la o temă prin utilizarea criticii, analogiei, comparaţiei, analizei şi 
sintezei. 
-Culegerea şi analiza comparativă, corectă a informaţiilor provenite din diversele categorii de surse 
(monede, inscripţii, alte artefacte) şi plasarea lor într-un context istoric general.  
-Interpretarea la nivel elementar a informaţiei numismatice şi epigrafice. 
-Utilizarea adecvată a metodologiei şi principiilor cercetării epigrafice, inclusiv a limbii latine sau a 
altei limbi vechi relevante, ale clasificării şi determinării numismatice. 

 C 5 Utilizarea adecvată a bazelor metodologiei cercetării arheologice teoretice (principiile 
analogiei, tipologiei, cronologiei, chorologiei, stratigrafiei) şi practice, de teren.- Elaborarea 
un proiect de cercetare arheologică în funcţie de legislaţia şi standardele profesionale codificate în 
vigoare.  
-Evaluarea critică a stadiului cercetării (într-o problematică dată), implicit a perspectivelor cercetării 
asumate în funcţie de cantitatea şi calitatea datelor existente. 
-Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor resurse bibliografice de referinţă de specialitate, 
a tehnicilor de bază în cercetarea de teren şi prelucrării primare a rezultatelor. Orientarea corectă în 
domeniul conceptelor şi teoriilor arheologiei contemporane. 
-Identificarea, descrierea şi interpretarea la nivel elementar a artefactelor, complexelor şi 
stratigrafiei arheologice. 
-Realizarea corectă a documentaţiei arheologice primare: desenul (artefacte, profile şi planuri), 
fotografia, raportul tehnic în urma unei săpături, o bază de date pe suport electronic. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 
 
 
 

 Cunoaşterea şi înţelegerea unor subiecte specifice de istorie, 
arheologie și numismaticăromană si postromana, identificate atat pe teritoriul 
provinciei Dacia, dar și in alte spatii ale Imperiului roman.   

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Deprinderea de a opera cu metode şi criterii specifice pentru istoria 
civilizațiilor antice, ca bază pentru explicarea fenomenelor istorice din lumea 
antică greco-romană.  



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Problema autohtonilor în Dacia romană. Daco-
românismul și căutarea dacilor. Dacologie și 
dacomanie în cultura română 
modernă.Exterminarea dacilor în Bellum 
Dacicum Traiani. Istoria unei idei. Texte 
literare. 

Prelegere, dezbatere, 
conversaţie euristică.  

 

2. Dacii în Imperiul Roman. Imaginea dacilor în 
arta oficială și artele minore.Integrarea 
provincialilor în Imperiul Roman. Romanizare 
și creolizare. 

Prelegere, dezbatere, 
conversaţie euristică.  

 

3. Colonizarea Daciei. Urbanizarea și elementul 
militar.Grupuri de coloniști. Illyrii. Norico-
pannonii. Africanii. Sirienii și palmirenii. 

Prelegere, dezbatere, 
conversaţie euristică.  

 

4. Dacii în epoca romană. Dacii în Imperiul 
Roman. Coloniști și autohtoni în epigrafia 
Daciei romane. Onomastica și originea etnică a 
persoanelor. 

Prelegere, dezbatere, 
conversaţie euristică.  

 

5. Absența cultelor și credințelor autohtone în 
provincia Dacia. Manifestări religioase ale 
persoanelor de origine dacică în Imperiul 
roman. 

Prelegere, dezbatere, 
conversaţie euristică.  

 

6. Dacii în provincia Dacia. Toponimia și 
hidronimia locală.Realități arheologice. 
Ceramică. Așezări.Cimitire. 

Prelegere, dezbatere, 
conversaţie euristică.  

 

7. Dacia Magna. Dacii din vecinătatea granițelor 
în secolele II-III p. Chr. Carpii. 
Costobocii.Izvoare literare și realități 
arheologice. 

Prelegere, dezbatere, 
conversaţie euristică.  

 

8. Introducere în numismatică, noţiunile de bază, 
nivelele ştiinţei numismaticii.Scurt istoric al 
numismaticii antice europene; principalele 
categorii de publicaţii. 

Prelegere, conversație 
euristică. 

Se impune explicarea 
atentă a terminologiei.Este 
recomandat recursul la 
cultura istorică generală. 

9. Numismatica greacă arhaică și clasică. Noile ei 
evoluții în epocile elenistică și romană.  

Prelegere, deducție. Disocierea perioadelor este 
foarte importantă. A se 
evidenția aspectele legale 
și instituționale.  

10. Numismatica barbară europeană („celtică”). 
Aspecte regionale – monetăria dacică.  

Prelegere, conversa-
ție, demonstrație. 
Comparație, deducție.  

Fenomenul barbarizarii a 
se urmări cronologic și pe 
componentele sale.   

11. Numismatica romană în epocile republicană și 
a Principatului. 

Prelegere, analiză, 
demonstrație, 
deducție.   

Trebuie pus accent nu pe 
morfologie, ci pe 
semnificații economice și 
sociale. 

12. Numismatica epocii Dominatului.Principiile 
studierii unui tezaur monetar.  

Prelegere, compara-
ție, deducție. 
Exerciții practice.  

Este bine să se arate și 
fenomenele social-politice 
oglindite în numismatică. 

13. Exerciții practice cu imagini de 
monete.Recapitulare generală.  

Lucru individual, 
dialog, comparație. 

A se încuraja schimbul de 
opinii și informații. 

14. Studiul circulației monetare. Rolul 
numismaticii antice în cercetarea istoriei.  

Prelegere, conversația 
euristică, exerciții 
practice. 

Corelarea cu harta. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Seminarul oferă o mai bună înţelegere 

familiarizează pe cursanţi cu diversitatea pro
primesc noţiuni concrete despre evoluţia cunoaşterii domeniului. Toate acestea duc la câştigarea 
capacităţii de judecată independentă asupra proceselor istorice şi a izvoarelor. Aşa că absolvenţii s
pot ilustra apoi ca specialişti superior calificaţi, la nivel european, în diverse compartimente ale 
muncii de cercetare a civilizaţiilor vechi sau chiar mai recente (arheologie, istorie, muzeologie, 
sociologie etc.) ori în învăţământul de orice nivel, s
unei activităţi intelectuale. De asemenea, ei capătă o bază foarte solidă pentru o eventuală carieră 
administrativă ori chiar politică. Îndeosebi primesc o fundamentare a valorilor care stau la baza 
civilizaţiei europene, deci şi o conştiinţă mai clară a importanţei cultivării şi apărării lor în lumea 
democratică de azi.  
 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs  
 

10.5 Seminar/laborator Cunoaşterea teoretică a 
problematicii studiate şi 
explicarea proceselor 
istorice.  
 

10.6 Standard minim de performanţă 
  

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs

 

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

înţelegere a realităților istorice din Antichitatea romană, ceea ce îi 
familiarizează pe cursanţi cu diversitatea proceselor istorice şi explicarea lor nuanţată. Totodată, ei 
primesc noţiuni concrete despre evoluţia cunoaşterii domeniului. Toate acestea duc la câştigarea 
capacităţii de judecată independentă asupra proceselor istorice şi a izvoarelor. Aşa că absolvenţii s
pot ilustra apoi ca specialişti superior calificaţi, la nivel european, în diverse compartimente ale 
muncii de cercetare a civilizaţiilor vechi sau chiar mai recente (arheologie, istorie, muzeologie, 
sociologie etc.) ori în învăţământul de orice nivel, sau pot folosi aceste acumulări în alte domenii ale 
unei activităţi intelectuale. De asemenea, ei capătă o bază foarte solidă pentru o eventuală carieră 
administrativă ori chiar politică. Îndeosebi primesc o fundamentare a valorilor care stau la baza 

zaţiei europene, deci şi o conştiinţă mai clară a importanţei cultivării şi apărării lor în lumea 

Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 
nota finală

  
 

Cunoaşterea teoretică a 
problematicii studiate şi 
explicarea proceselor 

Examen scris. 100 %

  

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar

 

comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

din Antichitatea romană, ceea ce îi 
ceselor istorice şi explicarea lor nuanţată. Totodată, ei 

primesc noţiuni concrete despre evoluţia cunoaşterii domeniului. Toate acestea duc la câştigarea 
capacităţii de judecată independentă asupra proceselor istorice şi a izvoarelor. Aşa că absolvenţii se 
pot ilustra apoi ca specialişti superior calificaţi, la nivel european, în diverse compartimente ale 
muncii de cercetare a civilizaţiilor vechi sau chiar mai recente (arheologie, istorie, muzeologie, 

au pot folosi aceste acumulări în alte domenii ale 
unei activităţi intelectuale. De asemenea, ei capătă o bază foarte solidă pentru o eventuală carieră 
administrativă ori chiar politică. Îndeosebi primesc o fundamentare a valorilor care stau la baza 

zaţiei europene, deci şi o conştiinţă mai clară a importanţei cultivării şi apărării lor în lumea 

10.3 Pondere din 
nota finală 
 
 
100 % 

 

Semnătura titularului de seminar 


