
Facultatea Istorie și Filosofie

Denumirea programului de master Managementul Patrimoniului Cultural, 120 cr

Scurtă descriere a programului
Planul de studiu include părțile componente necesare pentru pregătirea specialiștilor

conform regulamentelor in vigoare: componenta fundamentala, de formare a abilităților și
competențelor generale, de orientare socio-umanistă si de specialitate, si sunt reflectate in planul
de studiu. Programul este destinat studenţilor ce au urmat studii în domeniul istoriei,
administraţiei publice, turismului, artelor, arhitecturii ş.a. și care doresc să-și aprofundeze
competențele plurilingve și să se inițieze şi să formeze specialişti profesionişti în domeniu.
Pregătirea specialiștilor în acest domeniu ar avea impact cultural și educațional asupra societății
prin asigurarea unei formări conform cerințelor europene de dezvoltare a cunoaşterii
patrimoniului versus impedimentelor şi factorilor negativi din moștenirea unor societăţi totalitare,
fără de care nu poate fi conceput un parcurs educațional complex și modern.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
După absolvirea ciclului II de studii universitare, masterandul va corespunde cerinţelor

pieţei muncii, relaţiile cu piaţa muncii fiind dictate de cererea societăţii, de necesitatea formării
în societate a unor concepţii istorice bazate pe cele mai noi realizări în domeniul patrimoniului
cultural, în domeniul educaţiei istorice etc. După absolvirea programului de studii ciclul II,
absolvenţii vor putea activa în calitate de: specialist în domeniul patrimoniului cultural, expert în
domeniul turismului, istoric, profesor de istorie; cercetător ştiinţific pe segmentul patrimoniului
cultural; lucrător în serviciile de administraţie de diferite nivele; consultant în problemele
patrimoniului; arhivist; muzeograf; conducător al unei asociaţii, filiale şi organizaţii culturale;
consilier.

Semestrul 1 (30 Credite)
1.Introducere în studierea patrimoniului cultural
1. Managementul proeictelor culturale. 2. Metode de cercetare în domeniul patrimoniului cultural.
2. Managementul patrimoniului muzeal
3. Politici, strategii și legislaţie privind patrimoniul cultural
4. Marketingul şi integrarea patrimoniului cultural în sfera serviciilor socio-economice
5. Etică și integritate academică
Semestrul 2 (30 Credite)
1. Managementul Patrimoniului arheologic
2. Managementul Patrimoniului etnografic
3. Managementul Patrimoniului construit
4. Patrimoniu religios bizantin din sud-estul
Europei
Semestrul 3 (30 Credite)
1. Managementul patrimoniului imaterial
2. Conservarea şi restaurarea patrimoniului
cultural
3. Managementul Patrimoniului Documentar
4. Gestionarea informaţiilor privind patrimoniul
cultural
5. Metode de cercetare noninvazivă a siturilor şi
monumentelor

Cursuri optionale
1. Conservarea şi restaurarea patrimoniului
cultural
2. Managementul Patrimoniului Documentar
3. Gestionarea informaţiilor privind patrimoniul
cultural
4. Metode de cercetare noninvazivă a siturilor şi
monumentelor

Semestrul 4 (30 Credite)
1. Teza de master


