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1. Cunoaştere şi înţelegere
După absolvirea cursului studenții trebuie să cunoască:
- segmentele componente majore ale scheletului uman;
- metode teoretice de studiu ale osemintelor umane;

Competenţe specifice
disciplinei

2. Explicare şi interpretare
- abordarea unor probleme arheologice pe baza informațiilor biologice disponibile;
- abordarea unor probleme arheologice pe baza datelor de paleopatologie disponibile;
- interpretarea critică a unor metode și tehnici de analiză osteologică;
3. Instrumental – aplicative
- realizarea unui scurt raport de analiză al unui schelet provenind dintr-o cercetare arheologică;
- aplicarea practică a metodelor teoretice de analiză și de identificare a elementelor de
paleopatologie;
4. Atitudinale
- înțelegerea problemelor de etică legate de studiul osemintelor umane provenite din săpături
arheologice;
- înțelegerea importanței studiului osemintelor umane în interpretarea științifică a contextelor
arheologice din care provin;

Tabla de materii

Tematica cursului:
1. Curs introductiv: antropologia fizică și aplicațiile ei în cercetarea arheologică (2 ore)
2. Introducere în studiul scheletului uman: părți componente, rolul lor, modalități de identificare și
diferențiere a diferitelor segmente scheletice (2 ore)
3. Metode de determinare a sexului, vârstei și afecțiunilor patologice (6 ore)
4. Scheletul uman ca sursă pentru studierea variabilității la populațiile din trecut, a dietei și
subzistenței, stării de sănătate și bolilor, structurilor sociale, istoriei populației și migrației (8 ore)
5. Antropologia forensică și aplicațiile sale în arheologie (2 ore)
6. Analiza antropologică a unui schelet provenit din săpături arheologice și redactarea unui raport
de analiză asupra acestuia (7 ore)
7. Probleme de etică în tratamentul resturilor osteologice umane (1 ore)
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Ponderea în notare, exprimată in %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- testarea continuă pe parcursul semestrului

50

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

30

- alte activităţi (precizaţi). Participarea la dezbaterile din seminar.

20
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