Descrierea programului de master
Denumirea
Patrimoniu istoric și turism cultural
programului de master
Codul programului 22 - Istorie
Număr de credite ECTS 120 credite
Durata de studii 2 ani
Calificarea obţinută Master în științe umanistice (Masterat Profesional – MP)
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de Facultatea de Istorie și Geografie, Catedra Geografie și Patrimoniu Cultural
master
Dr. Valentina Ursu, Dr. Sergiu Musteață, Dr. hab. Elena Ploșniță, Dr. hab.
Titularii de curs Victor Țvircun, Dr. Varvara Buzilă, Dr. Iurie Bejan, Dr. hab. Anatol
Petrencu. Dr. Ion Varta, Dr. Al. Popa. Ion Ștefăniță etc.
- Studii superioare de licență în domeniul Științe umanistice, Șiințe ale
Educației sau un act echivalent de studii.
Precondiţii - Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite
ECTS la disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de
studii în cazul în care candidatul vine din alt domeniu.
Competenţe dezvoltate Deţinătorul diplomei de Master vor dispune de următoarele competențe:
- de cercetare a problemelor din domeniul patrimoniului istoric şi
în cadrul cursului
turismului cultural din diverse perspective metodologice;
- de a pune şi rezolva probleme privind protecţia patrimoniului
cultural;
- de utilizare a noilor tehnologii informaţionale în procesul de
identificare şi de valorificare a patrimoniului cultural;
- de elaborare şi prezentare a unor proiecte proprii în domeniul
patrimoniului cultural-istoric;
- de a reflecta asupra propriului progres şi a-şi evalua performanţele în
domeniul cunoașterii și valorificării patrimoniului istoric şi
turismului cultural etc.
Finalităţi de studii Deţinătorul diplomei de Master trebuie:
- să identifice problemele, să stabilească priorităţile în domeniul
protecţiei juridice a patrimoniului cultural;
- să cunoască şi să aplice metodologia şi instrumentariul cercetării
obiectelor de patrimoniu;
- să demonstreze capacităţi de analiză în problemele de interes major al
domeniului patrimoniului istoric şi turismului cultural şi a celor ce
interferează cu domenii conexe;
- să elaboreze proiecte în domeniul patrimoniului istoric şi turismului
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cultural;
- să se implice în activități de ocrotire şi valorificare a patrimoniului
cultural.
Programul de master Patrimoniu istoric și turism cultural se adresează
absolvenților Ciclului - licență și se axează pe două domenii înrudite de mare
actualitate: patrimoniu istoric și turism cultural.
Scopul programului vizează profesionalizarea în domeniile patrimoniului
istoric și al turismului cultural prin dezvoltarea unui sistem funcţional de
cunoștințe, abilități și competenţe specifice domeniului și specializării.
Programul se proiectează pe durata de 4 semestre: sem. I, II – cursuri; sem.
III cursuri și un stagiu de practică de profesionalizare; semestrul IV –
practica de master.
Programul este deschis spre contemporaneitate, spre tendinţele dezvoltării
domeniilor de formare pe plan mondial, precum şi reprezintă o pregătire
pentru programele universitare de doctorat.
Patrimoniul arheologic; Patrimoniul etnografic; Patrimoniul artistic;
Patrimoniul natural; Patrimoniul arhivistic; Muzeificarea patrimoniului;
Protecția patrimoniului cultural: cadru legislativ; Instituții europene și
internaționale în domeniul patrimoniului cultural; Managementul
patrimoniului cultural; Patrimoniu și memorie culturală; Conservarea
patrimoniului cultural; Turismul internațional; Turismul cultural european;
Managementul turismului etc.
Forme: Cursul: tematic, integrat, mixt, dezbatere, problematizare;
Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop;
seminarul-dezbatere; seminarul în baza exerciţiului, seminar excursie, ghidaj
etc.
Metodologie: Expunerea, explicația, cercetarea, discuția, problematizarea,
activități în grup, studiul de caz, vizite la obiective culturale, invitarea
specialiștilor, prezentări, excursii, ghidaj, proiecte academice și practice,
conferințe, elaborarea materialelor promoționale etc.
Evaluarea formativă se realizează prin: studiul actelor legislative, analiza
documentelor, recenzii, prezentări, eseuri, chestionare, ghidaj etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.
Evaluarea finală se realizează prin susținerea tezei de master.
Joi-vineri - între orele 14.00-18.20, sâmbătă - între orele 8.30-13.50.
022-24-07-94; 022-35-83-05.

