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Activităţi generale 
Acţiunile întreprinse de Cercul de Istorie Veche şi Arheologie (CIVA) au 

fost în anul universitar 2005-2006 mult mai diverse ca de obicei. Pe parcursul 
acestui an academic, membrii CIVA (studenţi, dar nu numai) au susţinut 
numeroase prezentări ale cercetărilor pe care le au în lucru şi au avut invitaţi, din 
rândul specialiştilor din afara universităţii, care au susţinut prelegeri. Membrii 
CIVA au participat la şantiere arheologice (sistematice, preventive şi de salvare) pe 
raza judeţului Alba (mun. Alba, Cetea, Şeuşa, Piatra Cravii), în restul ţării (Arad, 
Hunedoara), dar şi în Ungaria (Százhalombatta), Ucraina şi Statele Unite ale 
Americii. Membrii Cercului au publicat în mai multe reviste de specialitate din 
România şi din străinătate. Ca şi în anii trecuţi, au contribuit la editarea şi 
publicarea BCSS (Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti). Când condiţiile 
meteorologice au fost favorabile, s-au organizat mai multe excursii documentare. 
Printre punctele vizitate putem aminti aşezările Coţofeni de la Ampoiţa, biserica 
medievală de la Şard, peşterile cu locuire preistorică din zona Băilor Herculane. 
Toate aceste activităţi au avut ca scop şi coeziunea CIVA ca grup, astfel că data 
excursiei de la Băile Herculane a fost fixată ca să coincidă cu Revelionul, iar 
studenţilor de la Arheologie li s-a organizat apoi o petrecere de absolvire în Munţii 
Trascăului.  

În încercarea de a creşte interesul publicului larg pentru arheologie, CIVA 
l-a încurajat să ia parte la prezentările şi activităţile lui; de asemenea, a cooptat 
membri externi, alţii decât studenţi.  

Anul acesta au fost iniţiate şi procedurile necesare pentru a primi statutul 
de ONG. Aceasta ne va permite să ne extindem activităţile şi să participăm ca 
parteneri oficiali alături de alte organizaţii şi instituţii. 



 122

În primăvară, datorită înţelegerii din partea Senatului Universităţii, 
Rectoratului şi Decanului Facultăţii de Istorie şi Filologie, am avut de sărbătorit 
deschiderea unui birou propriu al CIVA.  

În acest moment, Cercul ajută la înfiinţarea unei asociaţii naţionale a 
studenţilor de la Arheologie şi Istorie. Sperăm că formarea acestei asociaţii 
naţionale va marca începutul unei colaborări de lungă durată între organizaţiile 
studenţeşti din domeniu, care să însemne schimb de experienţă, informaţii, 
proiecte comune. 

În Universitate, CIVA a conceput şi susţinut funcţionarea unei pagini web 
a Catedrei de Istorie (www.arhist.uab.ro), pentru ca studenţii noştri sau potenţialii 
studenţi să aibă acces la informaţii de interes despre facultate. Prin această pagină 
se oferă, atât personalului didactic, cât şi studenţilor, suport electronic pentru 
diferite publicaţii care să devină astfel uşor accesibile. 

În încercarea de a oferi idei noi arheologilor şi alternative studenţilor, 
CIVA a început o colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa pentru 
demararea unui curs de arheologie subacvatică, care sperăm că va avea loc în vara 
anului 2007.  

Conferinţa Studenţească din 24-26 noiembrie 2006 
Cea mai importantă activitate din anul în curs este considerată de membrii 

CIVA Conferinţa Internaţională a Studenţilor. Unul dintre obiectivele sale, în acest 
an, a fost îmbunătăţirea ei prin modernizarea structurii. S-a analizat felul în care 
conferinţele sunt organizate în străinătate şi în alte domenii academice româneşti şi 
s-a încercat adaptarea Conferinţei noastre după alte modele. Mulţumim acelor 
cadre didactice din cadrul Catedrei de Arheologie şi Istorie de al căror ajutor am 
beneficiat, pentru schimbările propuse. 

Ca urmare a pregătirii mai timpurii a Conferinţei, în acest an s-a putut 
observa o creştere a participărilor din afara ţării. Şi studenţi din alte ţări s-au 
alăturat acum invitaţilor din alţi ani de la Universitatea Constantin Filosoful din 
Nitra. Ca parte a eforturilor de modernizare a Conferinţei, CIVA a avut iniţiativa 
unei deschideri tematice care să atragă şi interesul pentru ale subiecte decât strict 
locale şi să dea o perspectivă mai amplă asupra noilor cercetări. Membrii cercului 
au căutat universităţi din străinătate cu specializări în Arheologie, Istorie şi 
Muzeologie şi au lansat pentru ele, dar şi pentru facultăţile de profil din România, 
înainte de vacanţă, o invitaţie care a fost tradusă în diferite limbi. 

 Membrii CIVA au contribuit şi la strângerea fondurilor necesare 
organizării Conferinţei, iar prin contactele pe care le-au iniţiat cu societăţi sau 
instituţii de stat au deschis pentru viitor perspectivele unei susţineri financiare prin 
sponsorizări şi a altor activităţi ale Cercului.  

Reprezentări în afara Universităţii 
Cu sprijinul coordonatorilor ştiinţifici, lect. univ. dr. Marius Ciută, Lect. 

univ. Cristian Ioan Popa şi prof. univ. dr. Ioan Andriţoiu, membrii CIVA au 
reprezentat Cercul şi Universitatea la diferite sesiuni de comunicări studenţeşti, 
din ţară şi străinătate, care s-au organizat pe parcursul anului: Caransebeş 
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(Conferinţa Anuală de Arheometrie), Alba Iulia (Sesiunea ştiinţifică anuală organizată 
de Muzeul Unirii), Piteşti, Iaşi, Bucureşti, Oradea, Nitra (Slovacia), Ungaria 
(International Conference on Experimental Archaeology and Archaeological Parks, 
Százhalombatta).  

La nivel internaţional, în acest an CIVA a devenit membru oficial şi 
reprezentantul Alba Iulia în International Students of History Association (ISHA). 
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