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FISA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei Editarea digitală a materialului arheologic  Codul 
disciplinei 

Anul de studiu III Semestrul* 2 Tipul de evaluare finală (E / V / C) V 
Categoria formativă a disciplinei 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} DOP Numărul de credite 4 
Total ore din planul de învăţământ 30 Total ore studiu individual 50 Total ore pe semestru 80 

Titularul disciplinei Conferențiar univ. dr. Mihai Constantinescu 

Facultatea ISTORIE Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Catedra Istorie antică, arheologie şi Istoria artei 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE UMANE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă ISTORIE Total C** S L P 

Direcţia de studii ISTORIE 30 20 10 

Competenţe 
specifice 
disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere
După absolvirea cursului studenții trebuie să fie capabili să:
- utilizeze programul de editare grafică (Corel Draw) pentru prelucrarea datelor obținute din săpături
arheologice;
- verifice datele statistice prezentate într-un articol știintific, utilizând programe informatice (Microsoft
Excel, Access);
2. Explicare şi interpretare
- să înțeleagă un plan general al unei săpături arheologice, un plan și un profil al unui complex
arheologic dintr-o documentație originală de șantier și una publicată;
- să înțeleagă și să fie verifice calitatea documentației arheologice (a celei originale și a celei publicate),
a unor obiecte provenite din săpături arheologice;
3. Instrumental – aplicative
- să realizeze în format digital un poster utilizabil la o sesiune științifică despre o temă data;

- să realizeze grafic o planșă publicabilă în format digital pornind de la o documentație arheologică
originală;
- să prelucreze statistic date din diferite publicații arheologice;
4. Atitudinale
- să înțelegă importanța științifică a documentației arheologice și rolul ei în interpretarea diferitelor
complexe arheologice;
- să înțelegă importanța prelucrării materialului arheologic provenit din complexe arheologice pentru
cunoașterea istorică a diferitelor etape din evoluția umanității;

Tabla de 
materii 

1. Curs introductiv: desenul tehnic în arheologie, înregistrarea grafică prin planuri,
profile, fotografie a cercetărilor arheologice și importanța lor pentru cunoașterea
științifică. (4 ore)
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2. Programe informatice pentru prelucrarea digitală a informației arheologice.  Programul 
Corel Draw, funcții, opțiuni, posibilități de utilizare a acestuia în  arheologie. (4 ore) 
3. Prelucrarea digitală, bidimensională, a unor planuri și profile originale rezultate din 
săpături arheologice (desenarea planurilor, realizarea scărilor grafice, reducerea la scară, 
paginarea). (4 ore) 
4. Prelucrarea digitală, bidimensională, a unor materiale arheologice rezultate din săpături 
arheologice (desenarea, realizarea scărilor grafice, reducerea la scară, paginarea). (4 ore) 
5. Realizarea unui poster pentru o sesiune științifică utilizând programul Corel Draw 
(alegerea dimensiunilor, fondulului, ilustrației grafice, titlului, sistematizarea informației). 
(8 ore) 
6. Realizarea unor baze de date utilizând programul Microsoft Access și analiza primară a 
datele statistice prezentate într-un articol știintific, utilizând programul Microsoft Excel. (8 
ore) 

Bibliografia Griffiths N., Jenner A., Wilson C. 1997. Drawing Archaeological Finds. A Handbook. 
London. 1990. 

 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 100 

 
 

Data completării: 15.02.2021                            Semnătura titularului: 


