
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
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 LicenŃă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie / Arheologie  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere în Arheologie 
2.2 Titularul activităŃilor de curs Conf.univ.dr. Eduard Nemeth 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar - 
2.4 Anul de studiu I, 

III 
2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 28 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 0 
DistribuŃia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 
Tutoriat/ ConsultaŃii 10 
Examinări  2 
Alte activităŃi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 70 
3.8 Total ore pe semestru 98 
3.9 Numărul de credite 4 
 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Înscrierea disciplinei în contractul de studii 
4.2 de competenŃe •  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  



6. CompetenŃele specifice acumulate 
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• C 4. Utilizarea metodologiei de bază a unor ştiinŃe auxiliare ale istoriei (conexe arheologiei): 

numismatica şi epigrafie. -Analiza critică şi evaluarea în context istoric general (economic, politic, 

etc.) a valorii şi ponderii informaŃiei primare dobândite, cu conştientizarea importanŃei şi limitelor 

acestora. 

-Corelarea informaŃiilor provenite din diverse surse (istoriografice, numismatice, epigrafice, 

arheologice etc.) referitoare la o temă prin utilizarea criticii, analogiei, comparaŃiei, analizei şi 

sintezei. 

-Culegerea şi analiza comparativă, corectă a informaŃiilor provenite din diversele categorii de surse 

(monede, inscripŃii, alte artefacte) şi plasarea lor într-un context istoric general.  

-Interpretarea la nivel elementar a informaŃiei 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 funcŃie de legislaŃia şi standardele profesionale codificate în 

vigoare.  

-Evaluarea critică a stadiului cercetării (într-o problematică dată), implicit a perspectivelor cercetării 

asumate în funcŃie de cantitatea şi calitatea datelor existente. 

-Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor resurse bibliografice de referinŃă 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 documentaŃiei 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 competenŃelor acumulate) 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Obiectivele principale ale disciplinei Introducere în Arheologie constau în 

cunoaşterea şi însuşirea de către studenţi a metodelor de cercetare 

arheologică şi posibilitatea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite la 

curs, fie în munca de teren (săpături sistemetice sau de salvare) fie în 

cercetarea muzeală sau de patrimoniu.  
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Alte obiective ale cursului sunt: familiarizarea cu etapele apariţiei 

principalelor domenii şi direcţii de cercetare în arheologie, cunoaşterea 

principalelor teorii existente în cadrul arheologiei, cunoaşterea legislaţiei 

arheologice şi de patrimoniu, familiarizarea cu metodele moderne de 

abordare a unui sit arheologic şi implicit a unei săpături arheologice, 

familiarizarea cu metodele de promovare şi valorificare a cercetărilor 

arheologice. 



8. ConŃinuturi 

8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
Introducere în tematica cursului (definiţii, obiective, 

domenii de cercetare) 

Prelegere, proiecŃii  

Istoria arheologiei (principalele momente şi personalităţi 

din istoria arheologiei).  
Prelegere, proiecŃii  

Curentele principale dezvoltate în cadrul arheologiei: 

difuzionismul, arheologia procesualista, 

postprocesualismul, structuralismul, neo evolutionismului, 

new archaeology 

Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Introducere în legislaţia arheologică şi de patrimoniu.  Prelegere, proiecŃii  
Identificarea siturilor arheologice. Prospectiunile 

noninvazive (periegheza, fotografia aeriana, studiile 

geofizice, GIS etc.) 

Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Tipuri de săpături arheologice (sistematice, de salvare, in 

pesteri, subacvatice, terestre etc),  
Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Săpătura arheologică: dezvoltarea tehnicilor de sapatura 

(sectiune, caseta, suprafata, stratigrafie etc) 
Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Documentaţia de şantier: inregistrarea structurilor, 

artefactelor si ecofactelor, (fisa de context, jurnalul, 

desenul arheologic, fotografia etc) 

Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Conservarea primara a artefactelor, ecofactelor şi 

structurilor imobile 
Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Analiza descoperirilor arheologice Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii, analize 

 

Metode de datare in arheologie. Cronologia relativă Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Metode de datare in arheologie. Cronologia absolută Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Arheologia şi mediul. Cercetări interdisciplinare Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 

 

Arheologia si publicul. Valorificarea rezultatelor 

cercetarilor arheologice 
Prelegere, proiecŃii, 
discuŃii 
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  ConŃinutul disciplinei este centrat pe formarea de specialişti în domeniul arheologiei.  StudenŃilor li 
se oferă sursele şi metodologia cercetării arheologice, în vederea pregătirii lor ca viitori arheologi, 
muzeografi în secŃiile de Arheologie ale muzeelor, cercetători etc.  Parcurgerea acestui curs oferă 
studenŃilor o parte din pregătirea necesară în vederea angajării lor în instituŃii publice sau private care 
au ca obiect de activitate cercetările arheologice sau care au în structură compartimente de 
conservare,  valorizare şi promovare a patrimoniului, turism cultural, industrii culturale etc.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea conŃinutului 
cursului  

Examen scris 80% 

Cunoaşterea  bibliografiei 
indicate 

20% 

10.5 Seminar/laborator    
   

10.6 Standard minim de performanŃă 
•  Cunoaşterea principalelor metode şi tehnici în cercetarea arheologică 

 
 


