FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016-2017
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
Istorie și Filologie
Istorie, Arheologie și Filologie
Istorie
Masterat
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Centre istorice urbane. Cercetare și
2.2. Cod disciplină
MCC 2106A
valorificare turistică
2.3. Titularul activităţii de curs
Cosmin Popa-Gorjanu
2.4. Titularul activităţii de seminar
Cosmin Popa-Gorjanu
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
C
Op
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
1
saptamana
3.4. Total ore din
42
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
14
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
Examinări
Alte activităţi …….
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

2
28
Ore
18
41
20
2
2

83
42
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector.
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului În cadrul seminariilor se vor organiza excursii de studii.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C4. Stăpânirea limbajului de specialitate şi capacitatea de a comunica publicului de
specialist şi nespecialist rezultatele proiectelor, motivaţia deciziilor, concluziile
evaluărilor, direcţiile acţiunilor viitoare.
C5. Utilizarea competentă a metodologiei şi a tehnicilor specifice cercetării istorice
actuale.
Competenţe transversale
Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor
de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea
la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul are obiectivul de a forma deprinderi de documentare,
analiză și prezentare a istoriei monumentelor istorice (centre
urbane, monumente religioase, fortificații, așezări medievale)
în vederea valorificării lor în scop turistic.
7.2 Obiectivele specifice
Operarea eficientă cu mijloacele de documentare istorică
necesare în identificarea informației istorice verificate,
necesare valorificării monumentelor istorice în turism.
Selectarea informației relevante din surse științifice.
Identificarea și operarea cu sursele primare aferente
monumentelor istorice. Alcătuirea unui model de prezentare a
monumentelor istorice în scop turistic.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

1. Introducere în obiectivele cursului. Monumentele
medievale și valorificarea lor în turism.
2. Documentarea în vederea valorificării monumentelor
istorice în turism. Accesul la literatura de specialitate
din domeniul istoriei. Bibliografia istorică a României.
3. Selectarea și colectarea datelor istorice referitoare la
monumentele istorice. Redactarea fișelor de
monument. Pregătirea prezentărilor orale și scrise ale
istoricului monumentelor istorice.
4. Alcătuirea traseelor turistice pentru vizitarea
monumentelor istorice la nivel local, județean,
regional.
5. Repere în istoria monumentelor medievale din
Transilvania. Istoria monumentelor ecleziastice între
secolele XII-XVIII.
6. Repere în istoria monumentelor istorice din
Transilvania. Istoria fortificațiilor, secolele X-XVIII.
7. Repere în istoria centrelor urbane din Transilvania.
Bibliografie:

Metode de predare
Prelegere, conversație
Prelegere, conversație

Prelegere, conversație

Prelegere, conversație

Prelegere, conversație

Prelegere, conversație
Prelegere, conversație

Observaţii

Anghel, Călin, Evoluția urbanistică a orașului Sebeș, Alba Iulia, Altip,
2011.
Bucurescu, Iuliana, „Managing tourism and cultural heritage in historic
towns: examples from Romania”, în Journal of Heritage Tourism, 10, 3
(2015), p. 248-262.
Fleșer, Gh., Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Biserici românești de zid
județul Alba, vol. I. Protopopiatul ortodox Sebeș, Alba Iulia, Altip, 2005.
Goronea, Toma, Fortificația bastionară de tip Vauban de la Alba Iulia
(prima jumătate a secolului al XVIII-lea), Alba Iulia, Aeternitas, 2007.
Heitel, Radu, Monumentele medievale din Sebeș-Alba, București,
Meridiane, 1964.
Marcu-Istrate, Daniela, Catedrala romano-catolică și palatul episcopal
din Alba Iulia: arheologie și istorie, Alba Iulia, Altip, 2009.
Rusu, A. A., Ctitori și biserici din Țara Hațegului până la 1700, Satu
Mare, 1997.
Idem, Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și din
zonele învecinate. Secolele XIII-XIV, Cluj-Napoca, Mega, 2005.
Seminar-laborator

1. Introducere. Organizarea activităților de seminar.
2. Monumentele medievale din Alba Iulia. Monumentele
ecleziastice. Catedrala romano-catolică Sf. Mihail.
3. Catedrala Sf. Mihail din Alba Iulia. Caracteristici
arhitectonice, detalii istorice.
4. Monumentele medievale din Alba Iulia. Palatul
princiar.
5. Monumentele medievale din Alba Iulia. Fortificația
bastionară de tip Vauban.
6. Ansambluri medievale urbane: monumentele din
orașul Sebeș.
7. Ansambluri medievale urbane: monumentele din
orașul Sebeș
8. Monumente medievale ortodoxe (biserica mănăstirii
Râmeț).
9. Fortificații medievale din jud. Alba. Cetățile Câlnic,
Tăuți, Vurpăr.
10. Organizarea unor excursii de turism cultural la
monumente istorice medievale și premoderne.
Planificare, logistică, alcătuirea planului de vizită.
(traseul Alba Iulia Hațeg)
11. Organizarea unui traseu turistic în zona bisericilor
fortificate săsești. Planificare, selectarea
monumentelor, alcătuirea planului de vizită. ( traseul
Alba Iulia, Blaj, Mediaș, Biertan)
12. Prezentarea proiectelor individuale.
13. Prezentarea proiectelor individuale.
14. Prezentarea proiectelor individuale.

Conversație
Conversație, vizită la
monument
Conversație, vizită la
monument
Conversație, vizită la
monument
Conversație, vizită la
monument
Conversație, prezentare
imagini.
Conversație, prezentare
imagini.
Conversație, prezentare
imagini.
Conversație, prezentare
imagini.
Conversație, dezbatere,
prezentare imagini

Conversație, prezentare
imagini, vizită la
monument

Studenții vor fi implicați
în organizarea și ghidajul
pe parcursul excursiei.
Data excursiei va fi
stabilită în funcție de
posibilități.

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

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Dobândirea cunoștințelor
fundamentale de documentare și
întocmire a fișelor de monument

10.5 Seminar/laborator
Activități practice. Portofoliu.
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competenţelor în:

Data completării
25.09.2016
Data avizării în departament
27.09.2016

10.2 Metode de evaluare
Verificare.

10.3 Pondere din nota finală
50%

Verificare

50%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament

