FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE
SCOALA DOCTORALA DE ISTORIE
Istorie
Doctorat
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

2. Date despre disciplină
Protecting cultural heritage: concepts, policies, strategies
2.1. Denumirea
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Prof. Dr. Sergiu Musteaţă
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de
I 2.6.
I
2.7. Tipul de evaluare
studiu
Semestrul
(E/C/VP)

2.2. Cod
disciplină

SDI 105

E 2.8. Regimul
disciplinei (O –

Op

obligatorie, Op –
opţională, F –
facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
2
din care: 3.2. curs
28
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
28
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
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
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

ore
20
50
20
7

97
28
125
5
Absolvirea Facultăților de profil umanist
Abilitatea de a privi problematic și strategic aspecte ale protejării
patrimoniului cultural atât la nivel național, cât și la nivel internațional.
Înțelegerea moștenirii culturale ca parte a dezvoltării durabile.
Capacitatea de interpretare și sinteză a domeniului patrimoniului cultural.
Încadrarea problemelor patrimoniului cultural în contexte de dezvoltare
strategică și durabilă.
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5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

Sală cu o capacitate de minim 20 de locuri, acces al studenților la
Internet, la bibliotecă și la Baze de Date On-line
Sală de seminar cu o capacitate de minim 20 de locuri, acces al
studenților la Internet, la bibliotecă și la Baze de Date On-line

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C1. Cunoașterea tendințelor europene și mondiale în domeniul protejării patrimoniului cultural;

Competenţe transversale

C2. Utilizarea prevederilor normative pivind protejarea patrimoniului cultural în România;
C3. Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a cunoştinţelor de specialitate referitoare la locul strategic al patrimoniului cultural
în dezvoltarea durabilă a României.
C4. 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;
C5. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; analiză critică,
cercetare comparativă, conştientizarea necesității învăţării pe tot parcursul vieții.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Însușirea noţiunilor și conceptelor de bază privind domeniul patrimoniului
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

cultural. Utilizarea limbajului specific domeniului moștenirii culturale.
Analiza și interpretarea problemelor caracteristice domeniului patrimoniului
cultural. Aplicarea în practică, transferul de experiență și propuneri de
rezolvare a problemelor în domeniul patrimoniului cultural. Cursul se
încadrează perfect în contextul programului de studii prin faptul că oferă
oportunitate studenților de ași dezvolta abilitățile de analiză a problemelor
de protejare, promovare și valorificare durabilă a patrimoniului cultural.
Stăpânirea conceptelor de bază cu care operează actele internaționale și
naționale în domeniul patrimoniului cultural, precum şi a tendințelor
europene și mondiale privind patrimoniul cultural și dezvoltarea durabilă.
Studenții trebuie să cunoască cadrul deciziile internaționale în domeniul
dezvoltării durabile și locul patrimoniului cultural în aceste politici și
strategii de dezvoltare; să utilizeze cunoştinţele obţinute la curs în cadrul
activităților de protejare, management și educație a patrimoniului cultural.
Studenții trebuie să însușească importanța participării comunității în
procesele decizionale care vizează moștenirea culturală și dezvoltarea
durabilă a societății. Totodată, ei trebuie să analizeze critic situaţia
moștenirii culturale din România pe baza actelor existente și să-și formeze
aptitudini de cercetare a problemelor privind protecţia patrimoniul cultural
și dezvoltarea durabilă a României.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. The purpose and tasks of the course. Concepts,
notions and theories on policies and strategies for the
protection, promotion, and enhancement of cultural
heritage
2. Cultural policies in Romania: past, present, and
future

Metode de predare
Prelegerea, problematizarea, dezbaterea, conversația
euristică
Prelegerea, problematizarea, dezbaterea, conversația
euristică, comparația, demonstrația cu ajutorul
documentelor publice
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Observaţii
4 ore

4 ore

3. Sustainable development strategies - where is the
cultural heritage
4. UN, UNESCO, and EU decisions in the sustainable
development of cultural heritage
5. The role of civil society and communities in
sustainable development and the protection of
cultural heritage
6. The role of international organizations in
sustainable development and protection of cultural
heritage: IUCN, ICOMOS, ICCROM
7. Examples and good practices of involving cultural
heritage in sustainable development strategies

Prelegerea, problematizarea, dezbaterea, conversația
euristică, demonstrația cu ajutorul textelor normative ale
României
Prelegerea, problematizarea, dezbaterea, conversația
euristică, comparația, demonstrația cu ajutorul deciziilor
acestor organizații
Prelegerea, problematizarea, dezbaterea, conversația
euristică, comparația, demonstrația cu ajutorul paginilor
web și publicațiilor acestor organizații
Prelegerea, problematizarea, dezbaterea, conversația
euristică, comparația, demonstrația cu ajutorul paginilor
web ale organizațiilor, publicașiilor și altor acte promovate
de aceste instituții
Prelegerea, problematizarea, dezbaterea, conversația
euristică, comparația, demonstrația cu ajutorul publicațiilor
și paginilor web ale proiectelor și/sau strategiilor din
diverse state ale lumii

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore
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Surse On-Line:
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3. http://www.unesco.org – UNESCO
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul formează importante competențe care permit cunoașterea principalelor concepte, teorii, politici și stratgeii de protejarea,
promovare și dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural, atât la nivel național, cât și tendințele europene și mondiale. Totdată, prin
intermediul acestui curs se vor accentua rolul societății civile, comunității și asociațiilor profesionale în procesul de elaborare,
implementare, monitorizare și evaluare a politicilor și strategiilor în domeniul patrimoniului cultural.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Însuşirea noţiunilor fundamentale ale
domeniului protejării, promovării și
valorificării patrimoniului cultural

Examen scris şi oral
(lucrare scrisă și prezentare)

10.3 Pondere din nota
finală
100%

10.5 Standard minim de performanţă:
• Însuşirea informaţiilor fundamentale privind politicile și strategiile de protejare, promovare și valorificare a patrimoniului
cultural, cuprinse într-un calup informativ distinct, dedicat disciplinei şi oferit studenţilor pe parcursul activităţii didactice.
• Capacitatea de a utiliza prevederile actelor oficiale ale României și organizațiilor internaționale atât în cadrul proiectelor de
cercetare, cât și de management a bunurilor culturale.

Data completării: 21.09.2020

Semnătura titularului de curs

Data avizării în CSD: 22.09.2020

Semnătura directorului SDI
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