Descrierea programului de studii superioare de master

PATRIMONIU ISTORIC ȘI TURISM CULTURAL
Codul, denumirea
domeniul general de
studiu
Număr de credite
Durata studiilor
Calificarea obţinută
Facultatea, catedra
coordonatoare de
program
Titularii de curs

Precondiţii/Condiții
de acces la studii
Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

Scopul programului

022 Științe umaniste
120 credite
2 ani
Master în științe umaniste
Facultatea Filologie și Istorie,
Catedra Istorie și Geografie
Valentina Ursu, dr., conf. univ.
Sergiu Musteață, dr., conf. univ.
Noroc Larisa, dr., conf. univ.
Vasile Maxim, dr., conf. univ.
Valentina Enachi, dr., conf. univ.
Elena Ploșnița, dr. hab., conf. univ.
Anatol Petrencu, dr. hab., prof. univ. Ion Ștefăniță, lector universitar
• Studii superioare de licență în domeniul Științe umaniste sau un act echivalent
de studii
• 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 (minimumul curricular)
• Cunoaşterea metodologiei şi tehnicilor de studiere a patrimoniului cultural.
• Cunoaşterea particularităților patrimoniului cultural al comunităţilor şi
societăţilor non-industriale.
• Cunoaşterea categoriilor patrimoniului cultural.
• Cunoașterea formelor de organizare a turismului cultural.
• Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de cercetare și
valorificare a patrimoniului cultural.
• Desfăşurarea activităţilor de proiectare, cercetare, implementare şi prezentare
a unor proiecte proprii.
• Interpretarea ştiinţifică a proceselor şi fenomenelor de valorificare a
patrimoniului cultural la etapa actuală.
• Implicare în elaborarea proiectelor de cercetare și valorificare a patrimoniului
cultural.
• Organizarea activităților educaționale de promovare a patrimoniului.
• Implicare în activitatea organizaţiilor obşteşti şi instituţiilor din Republica
Moldova, preocupate de problemele cunoaşterii şi păstrării culturii n
Elaborarea proiectelor de organizare a turismului cultural.
• Reflecție asupra propriului progres şi de evaluare a performanţelor.
Programul de master „Patrimoniu istoric și turism cultural” urmărește
asigurarea pieței muncii cu specialişti în domeniul patrimoniului cultural material
și imaterial, al identificării, cercetării, protejării și promovării valorilor materiale şi
spirituale naţionale şi universale, posesori ai unor cunoştinţe solide în domeniu,
buni cunoscători ai abordărilor teoretice moderne şi a unor deprinderi operaţionale
în domeniul turismului cultural. Programul este primul și unicul program în aceste
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domenii din Republica Moldova. El creează oportunități de formare a
competențelor necesare unor specialiști în identificarea, cercetarea, protecția și
valorificarea patrimoniului cultural, precum și abilități de organizare a activităților
turistice. Diploma obținută reprezintă finalitatea unor studii superioare integrale
care asigură angajare în diferite tipuri de instituții de stat în domeniul
patrimoniului și în agenții de turism.
• Patrimoniu cultural: concepte și teorii,
• Patrimoniul natural;
• Patrimoniul arheologic;
• Patrimoniul etnografic;
• Patrimoniul artistic;
• Instituții naționale și internaționale de promovarea a patrimoniului cultural;
• Protecția patrimoniului: cadrul legislativ;
• Muzeologie generală;
• Patrimoniu și memorie culturală;
• Managementul patrimoniului cultural;
• Turismul internațional;
• Turismul cultural.
Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studii de caz; proiecte; învăţarea prin descoperire, problematizarea;
metode și tehnici interactive, metode de studiu independent, exercițiul, ghidaj,
prezentări, consultaţii individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de
grup, proiect de dezvoltare profesională, referate, portofolii, probe scrise și
practice, teste, studii de caz, rezumate ştiinţific, recenzii etc. – 60% din nota la
curs.
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale,
portofolii, elaborarea rutelor turistice etc. – 40% din nota la curs.
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de master.
Programul este primul și unicul în aceste domenii din Republica Moldova. El
creează oportunități de formare a competențelor necesare unor specialiști în
identificarea, cercetarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural, precum și
abilități de organizare a activităților turistice. Diploma obținută reprezintă
finalitatea unor studii superioare integrale care asigură angajare în diferite tipuri de
instituții de stat în domeniul patrimoniului și în agenții de turism.
Vineri: 14.00 – 19.00, sâmbătă: 8.00 – 13.00.
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în funcție de cerere.
Coordonatorul programului: Ursu Valentina,
e-mail: ursuvalentina@yahoo.com; tel. + (373) 69288623

