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Membrii cercului studenţesc „Ion Berciu” s-au implicat şi în anul universitar precedent 
într-o serie de activităţi specifice, cum ar fi: cercetări arheologice; prezentarea rezultatelor 
propriilor cercetări în cadrul şedinţelor cercului sau la sesiuni de comunicări; prelucrarea şi 
evidenţa materialelor arheologice aparţinând colecţiilor arheologice ale Catedrei de Istorie; 
recenzarea unor lucrări de specialitate recent apărute; lansări de carte; punerea în practică a unor 
proiecte de săpătură cu importanţă naţională sau chiar internaţională. Finalitatea studiilor o putem 
regăsi şi în apariţia unor studii şi articole publicate de studenţi în reviste de specialitate cum ar fi: 
Patrimonium Apulense (nr. 4) şi Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (nr. 10). 

1. Şantiere arheologice prezentate în cadrul şedinţelor cercului:  
- Şeuşa – „Gorgan”, campania 2004, coord. lector univ. dr. Marius-Mihai Ciută 
- Cetea – „La Pietri”, campania 2004, coord. lector univ. drd. Cristian Ioan Popa 
- Alba Iulia – „Bulevardul Horea”, coord. lector univ. drd. Cristian Ioan Popa. 

2. Lucrări susţinute la sesiuni studenţeşti naţionale sau în cadrul cercului: 
- Ioan Al. Bărbat: Unelte din os şi corn din cultura Coţofeni. Metode de prelucrare 
- Cristian Dima, Cristina Oargă: Descoperiri din periegheză la Şeuşa şi Drâmbar (jud. Alba) 
- Răzvan Andrei, Luminiţa Sobaru: Materiale inedite din aşezarea preistorică de la Ampoiţa „La Pietre” 
(jud. Alba) 
- Adela Dugulan: Un nou tip de cărucior miniatural din cultura Wietenberg 
- Mihaela Benga: Morminte aparţinând culturii Basarabi de pe teritoriul României 
- Ancuţa Ileş: Un fragment de figurină antropomorfă descoperit la Alba Iulia „Lumea Nouă” 
- Ioan Al. Bărbat: Materiale preistorice descoperite pe teritoriul localităţii Lunca Târnavei. 

3. Lansări de carte:  
- „Aurul la romani” (Alba Iulia, 2005). Autor: conf. univ. dr. Vasile Moga.  

4. Cercetări de suprafaţă:  
- Hotarul localităţii Şeuşa 
- Hotarul comunei Drâmbar şi fortificaţia hallstattiană de la Teleac 
- Cetea – „La Pietri”. 

5. Şantiere arheologice cu participare studenţească albaiuliană: 
Cercetări sistematice: 
- Balta Sărată (jud. Caraş-Severin) 
- Steierdorf – „Peştera Hoţilor” (jud. Caraş-Severin) 
- Rapoltu Mare – „Măgura Uroiului” (jud. Hunedoara) 
- Piatra Roşie (jud. Hunedoara) 
- Piatra Craivii (jud. Alba) 
- Şeuşa – „Gorgan” (jud. Alba) 
- Cetea – „La Pietri” (jud. Alba) 
- Cheile Turzii (jud. Cluj). 
Cercetări preventive (de salvare): 
- Alba Iulia – „Dealul Furcilor” 
- Alba Iulia – „Str. Decebal, nr. 25” 
- Alba Iulia – „Partoş” 
- Alba Iulia – „Lumea Nouă” 
- Alba Iulia – „Q1 Auto SRL” 
- Alba Iulia – „Monolit”  
- Alba Iulia – Str. Brânduşei. 
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