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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
1.2 Facultatea ISTORIE 
1.3 Departamentul Istorie antică, Arheologie și Istoria Artei 
1.4 Domeniul de studii ISTORIE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii Interfețe Culturele în Preistorie și Antichitate 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Centre urbane ale civilizației mediteraneene / Urban centres of 
the Mediterranean civilization  

2.2 Titularul cursului Conf. Valentin-Victor BOTTEZ 
2.3 Titularul seminarului Conf. Valentin-Victor BOTTEZ 
2.4 An de studiu I 2.5. 

Semestru 
2 2.6. Tip de 

evaluare 
 E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DOP 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru alocate activităților didactice)

3.1 Nr. ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 Curs 2 3.3 Seminar 2 
3.4 Total ore în planul de învățământ 56 Din care: 3.5 Curs 28 3.6 Seminar 28 
Distribuţia fondului de timp:     Nr. ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 
Examinări 2 
Alte activităţi: .................. 

3.7 Total ore studiu individual 50 
3.8 Total ore pe semestru 106 
3.9 Numărul de credite 6 

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale - analiza informațiilor relevante pentru evoluția urbană a unui sit

(relevanța și validitatea informațiilor)
- culegerea de informații relevante și valide pentru o temă/problemă dată
- ordonarea datelor (primare și din literatura de specialitate) în funcție de
criterii date
- ierarhizarea informațiilor în funcție de importanța lor într-un lanț
explicativ
- emiterea de judecăți de valoare cu privire la teorii explicative
formulate în literatura de specialitate
- analizing information relevant to the urban evolution of a site
(relevance and validity of information)
- collecting of relevant and valid information for a given theme/problem
- data ordering (primary and literature) according to given criteria -
ranking of information according to its importance in an explanatory
chain
- issuing value judgments on explanatory theories formulated in the
literature

Competențe transversale - de analiză a unei documentații științifice pe o temă dată
- de construcție a unui lanț argumentativ
- de redactare (în scris) a unui punct de vedere personal cu privire la o
temă dată
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- de documentare pornind de la o bibliografie dată  
- analysis of a scientific documentation on a given topic 
- the construction of an argumentative chain  
- drafting (in writing) a personal point of view on a given theme  
- documentation based on a given bibliography 

 
7. Obiectivele disciplinei 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei - familiarizarea cu principalele etape evolutive ale siturilor 
arheologice abordate/ familiarizing the students with the main 
stages of evolution of the proposed archaeological sites  

7.2 Obiectivele specifice - cunoașterea principalelor etape ale dezvoltării urbane ale 
Atenei, Romei, Constantinopolului și Ierusalimului/getting to 
know the main urban development stages of ancient Athens, 
Rome, Constantinople ad Jerusalim  
- cunoașterea și operarea competentă cu conceptele și termenii 
tehnici specifici domeniului /knowledge of and capacity to 
operate with the domain’s specific concepts and technical terms  
- familiarizarea cu principalele etape ale unei cercetări în 
domeniu/familiarizing the students with the main stages of a 
research in this field 

 
8. Conținuturi 
 
  

8.1 Curs  Metode de predare Observații  
1 Introductiv. Principalele probleme de abordat și 

terminologia lor/Introductory. Main problems and 
terminology 

Prelegere, prezentare 
multimedia, dezbatere 

 

2 Athena din perioada arhaică și până la începutul 
perioadei clasice/Athens from the Archaic to the 
beginning of the Classical period 

“  

3 Atena în perioada clasică/Athens in the Classical 
period 

“  

4 Atena în perioada elenistică și romană/Athens in the 
Helenistic and Roman periods 

“  

5 Roma. De la origini și până în sec. al IV-lea/Rome. 
From the origins to the 4th c. BCE 

“  

6 Roma în sec. IV-II a.Chr./Rome during the 4th-3rd c. 
BCE 

“  

7 Roma în sec. I a.Chr. și la începutul Imperiului/Rome 
in the 1st c. BCE and the beginning of the Empire 

“  

8 Roma în sec. I-II p.Chr./Rome in the 2nd and 3rd c. CE “  
9 Roma în sec. III-IV p.Chr./Rome in the 3rd and 4th c. 

CE 
“  

10 Byzantion și Constantinopol/ Byzanthion and 
Constantinople 

“  

11 Fortificațiile Constantinopolului/The fortifications of 
Constantinople 

“  

12 Constantinopolul de la Constantin cel Mare la Iustin 
I/Constantinople from Constantine the Great to Justin 
II 

“  

13 Constantinopolul de la Iustinian la cucerirea otomană/ 
Constantinople from Justinian to the Ottoman conquest 

“  

14 Irusalimul în perioada romană/Jerusalim during the 
Roman period 

“  

Bibliografie selectivă:    
Cabaret, D.-M. 2020, La topographie de la Jérusalen antique. Essais sur l’urbanisme fossile, défenses 
et portes, Leuven. 
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Camp. J.M. 2004, The Archaeology of Athens, New Haven & London. 
Guilland, R. 1969, Études de topographie de Constantinople byzantine. Vols. I et II, Berlin & 
Amsterdam. 
Mango, C. 1993, Studies on Constantinople, Aldershot. 
Robinson, O.F. 1992, Ancient Rome. City planning and administration, London & New York.  
Sear, F. 1982, Roman Architecture, London. 
Stamper, J.W. 2005, The Architecture of Roman Temples. The Republic to the Middle Empire, 
Cambridge. 
Thalon Hill, I. 1953, The Ancient City of Athens. Its Topography and Monuments, London. 
Thompson, H.A., Wycherley, R.E. 1972, The Agora of Athens. The history, shape and uses of an 
ancient city centre, Princeton. 
Yegül, F., Favro, D. 2019, Roman Architecture and Urbanism. From the origins to Late Antiquity, 
Cambridge.  
 
8.2 Seminar    
1 Inroductiv. Terminologie/Introductory. Terminology Lucrări și prezentări 

individuale, analiza 
surselor, dezbatere 

 

2 Infrastructura Atenei arhaice/The infrastructure of 
Archaic Athens 

“  

3 Infrastructura Atenei clasice/The infrastructure of 
Classical Athens 

“  

4 Infrastructura Atenei elenistice și romane/The 
infrastructure of Hellenistic and Roman Athens 

“  

5 Topografia și infrastructura Romei regale/The 
topography and infrastructure of Royal Rome 

  

6 Infrastructura Romei republican/The infrastructure of 
Republican Rome 

  

7 Infrastructura Romei lui Augustus/The infrastructure of 
Rome of Augustus 

  

8 Infrastructura Romei în sec. I-II p.Chr./The 
infrastructure of Rome – 1st and 2nd c. CE 

  

9 Infrastructura Romei în sec. III-IV p.Chr./The 
infrastructure of Rome in the 3rd and 4th c. CE 

  

10 Infrastructura Constantinopolului: străzile / The 
infrastructure of Constantinople –  streets 

  

11 Infrastructura Constantinopolului: apa /The 
infrastructure of Constantinople – water management 

  

12 Infrastructura Constantinopolului: spațiile publice / The 
infrastructure of Constantinople – public spaces 

  

13 Infrastructura Constantinopolului: porturile / The 
infrastructure of Constantinople – harbours  

  

14 Infrastructura Ierusalimului / The infrastructure of 
Jerusalem 

  

Bibliografie selectivă: 
Berger, A. 2000, “Streets and Public Spaces in Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers 54, 161-172. 
Gorski, G.J., Packer, J.E. 2015, The Roman Forum. A reconstruction and architectural guide, New 
York. 
Stroszeck, J. 2014, “Water Management in Classical Athens: Cisterns of the Classical Bathhouse on the 
Kerameikos Road in front of the Dipylon”, in: I.K. Kalavroutsiotis, A.N. Angelakis (eds.), International 
Water Association (IWA) Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and 
Culture Patras (Greece), 22‐24 March 2014, Patras, 499‐507. 
Wilson, A. , 2011, “City Sizes and Urbanization 
in the Roman Empire”, in A. Bowman, A. Wilson (eds.), Settlement, Urbanization, and Population, 
Oxford. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Cursul oferă pregătire într-o problematică fundamentală pentru istoria și arheologia antichității, utilă atât 
în contextul funcționării în instituții de cercetare, învățământ și administrarea patrimoniului în România 
cât și în străinătate.  

 
10. Evaluare 

  
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în notă 
10.4 Curs  Calitatea prezentărilor 

(relevanța și validitatea 
documentării), 
competența utilizării 
vocabularului tehnic 

Fișe de lectură, 
prezentări online, 
examen cu itemi 
obiectivi și semi-
obiectivi 

50 % 

10.5 Seminar / 
laborator 

 Fișe de lectură, 
intervenții pe parcursul 
activității 

50 % 

10.6 Standard minim de performanță:  
Cunoașterea principalelor etape de dezvoltare urbană a Atenei, Romei, Constantinopolului și 
Ierusalimului, utilizarea competentă a unui vocabular tehnic minimal, capacitatea de a urmări evoluția 
planimetriei unei așezări antice. 

 
 
  Data completării             Semnătura titularului 

                               11.03.2021                     


