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A retrospective look  

The prehistoric doctoral school from Sibiu 

 
Sabin Adrian Luca
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17 years ago, I started a project that lives up today: the ancient history and 

archaeology scientific magazine Acta Terrae Septemcastrensis and the Bibliotheca 

Septemcastrensis series of scientific volumes. 

Thus, we wanted to pay tribute to both romanian and german research, both 

of which have a greater interest in knowing the historical and archaeological realities 

of Transylvania, the historical province of Romania, which today celebrates the 

Great Union, the formation of the Romanian national unitary state. 

But, of course, research on the subject has another speed of development and 

another way of evolution. So the basic pillar is – undoubtedly – the foundation of 

universitary institutions and research institutes. 

About this process I want to say a few words, now, when needed. I, being 

raised at the „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, saw that a researcher is 

developing both through the courses and seminars related to them, as well as by 

direct reading and practice in the profession that chooses. In new times in Romania it 

was necessary to add a single extra step – institutionalized – to historical-

archaeological education, direct practice, archaeological-school sites. Not that it 

would not have been before! They were not – but – institutionalized. Thus, the 

teacher or the manager of the site did voluntary practice with the students, without 

passing it on the curriculum and  - consequently – unpaid with a note. That’s how we 

grew up....... I tried to restore this step, together with my colleagues, and realized in 

Sibiu a real school of practical archaeology. 

I can only list my sites, because my colleagues can do it – in their turn – 

when they see fit.  

First large yard with hundreds of students in practice were Orăștia (Luca 

1997; Luca and Pinter 2001) and Turdaș (Hunedoara county) (Luca 2001; Luca 

2018). I have taken care that their results have been processed in time and published, 

to give additional impetus to the thoughts and wishes of those who grew up there. 

Then followed the Cauce cave (Luca et al 2004; Luca et al 2004 – most 

collaborators on the cover were our students), Hunedoara (Luca 1999) and Roșcani 

(Luca 2003), all in Hunedoara county and Miercurea Sibiului (Sibiu county) (here 

was not a monography, but several PhD theses of our collaborators and students). 

With this stage I tried to boost, as much as possible, the team members by promoting 
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them on the cover, recognizing them – so – the work done (anonymous, often, for 

others, but very important to me). That is why – many of them – were as nominal 

contributors on the watch page of my papers. 

 

Another stage, semi-didactic was, at the same time, the writing and 

publishing of archaeological repertoires, as a moment of synthesis and modeling of 

data banks in some micro-regions of Romania. These tools have also helped and help 

students in their their undergraduate, master and doctoral work (Luca 2010; Luca 

2016; Luca and Gudea 2010). 

We came to the magic word, the one I wanted – in fact – to refer to in this 

short recapitulation: doctorate. Of course today and the post-doctorate and the 

university or research career are linked to it. For all things to sit in Sibiu, I actively 

participated in establishment of the Doctoral School from here. I thought stability 

should be sustained through continuity and balance. That is exactly why I used – at 

least in my case – a standard team and very rarely changed by teachers. These are: 

prof.univ.dr. Gheorghe Lazarovici, prof.univ.dr. Nicolae Ursulescu and prof.univ.dr. 

Marin Cîrciumaru. These helped me – firs of all – but also my PhD students to 

complete the proposed work. Moreover, they helped me to perfect myself in this kind 

of activity, also by participating in the speeches from the PhD students groups, 

through specialized papers. So a team of research teams was formed. I think I have 

to thank them somehow and want to do it, starting today, by presenting each one, as I 

see fit to do. 

To eliminate any doubt I will make it alphabetically: professor MARIN 

CÎRCIUMARU, professor GHEORGHE LAZAROVICI and professor NICOLAE 

URSULESCU. 

 

I have to mention that in the next number we will honor two other prehistoric 

colleagues: ressearcher I MAGDA LAZAROVICI and assistent professor MARIUS 

CIUTĂ for thei contribution to the formation of this school. 

 

 

 

O privire retrospectivă 

Școala doctorală preistorică de la Sibiu 

 

Acum 17 ani porneam un proiect care trăiește până astăzi: revisra științifică de istorie 

veche și arheologie Acta Terrae Septemcastrensis și seria de volume științifice 

Bibliotheca Septemcastrensis.  

Astfel că doream să aducem un omagiu atât cercetării românești, cât și celei 

germane, ambele aducând un mai mare interes asupra cunoașterii realităților istorice 
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și arheologice din Transilvania, provincie istorică a României care astăzi sărbătorește 

Unirea cea Mare, formarea statului unitar național român. 

Dar, desigur că cercetarea fubdamentală are un alt ritm de dezvoltare și o altă 

modalitate de evoluție. Astfel că pilonul de bază este – fără îndoială – punerea 

bazelor unor instituții universitare și a unor institute de cercetare. 

Despre acest proces doresc să spun câteva cuvinte, acum, când este nevoie. 

Eu, fiind crescut în școala Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, am văzut 

că un cercetător se dezvoltă atât prin cursurile și seminariile legate de acestea, cât și 

prin lectură și practică directă în meseria care și-o alege. În vremurile nou-venite în 

România era cazul să se adauge o singură treaptă în plus – instituționalizat – la 

învățământul istorico-arheologic, practica directă, șantierele arheologice-școală. Nu 

că nu ar fi fost mai înainte! Nu erau – însă – instituționalizate. Astfel că, profesorul 

sau conducătorul șantierului făcea practica cu studenții benevol, fără a fi trecută 

aceasta în planul de învățământ și – în consecință – nerăsplătită cu notă. Așa am 

crescut noi....... Am încercat să refac acest pas, împreună ci colegii mei, și am 

realizat la Sibiu o adevărată școală de arheologie practică. 

Pot să enumăr doar șantierele mele, deoarece colegii mei pot să o facă – la 

rândul lor –, când consideră de cuviință. 

Primele șantiere de mari dimensiuni, cu sute de studenți în practică au fost 

Orăștia (Luca 1997; Luca și Pinter 2001) și Turdașul (județul Hunedoara) (Luca 

2001; Luca 2018). Am avut grijă ca rezultatele acestora să fie prelucrate la timp și 

publicate, tocmai pentru a da avânt suplimentar gândurilor și dorințelor celor care 

creșteau acolo. 

Mai apoi a urmat Peștera Cauce (Luca et al 2004; Luca et al 2004 – 

majoritatea colaboratorilor de pe copertă ne-au fost studenți), Hunedoara (Luca 

1999) și Roșcaniul (Luca 2003), toate în județul Hunedoara și Miercurea Sibiului 

(județul Sibiu) (aici nu s-a creat o monografie, ci mai multe teze de doctorat ale 

colaboratorilor noștri, foști studenți). O dată cu această etapă am încercat să 

impulsionez, cât mai puternic, membrii echipelor, promovându-i pe copertă, 

recunoscându-le – astfel – munca depusă (anonimă, de multe ori, pentru alții, dar 

foarte importantă pentru mine). Tocmai de aceea au fost trecuți – mulți dintre ei – ca 

și contributori nominali pe pagina de gardă a lucrărilor mele. 

 

Încă o etapă, semi-didactică a fost, în tot acest timp, cea de redactare și 

publicare a repertoriilor arheologice, ca un moment de sinteză și model de realizare a 

băncilor de date din anumite microregiuni ale României. Aceste instrumente de lucru 

au ajutat și ajută și studenții în alcătuirea lucrărilor de licență, master și doctorat 

(Luca 2010; Luca 2016; Luca și Gudea 2010). 

Am ajuns la cuvântul magic, cel la care doream – de fapt – să mă raportez în 

această scurtă recapitulare: docrtorat. Sigur că astăzi se leagă de acesta și cuvântul 

post-doctorat și cel de carieră universitară sau de cercetare. Pentru ca toate lucrurile 
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să se așeze la Sibiu am participat activ și la constituirea Școlii doctorale de aici. M-

am gândit că stabilitatea trebuie susținută prin continuitate și echilibru. Tocmai de 

aceea am folosit – cel puțin în cazul meu – o echipă standard și schimbată foarte rar 

de profesori. Aceștia sunt: prof.univ.dr. Gheorghe Lazarvici, prof.univ.dr. Nicolae 

Ursulescu și prof.univ.dr. Marin Cîrciumaru. Domniile lor m-au ajutat – în primul 

rând pe mine –, dar și pe doctoranzii mei, pentru a duce la bun sfârșit lucrările 

propuse. Mai mult, m-au ajutat să mă perfecționez în acest fel de activitate 

participând și la susținerile din grupele de doctoranzi ale domniilor lor, prin referate 

de specialitate. Astfel că s-a format o echipă formatoare de echipe de cercetare. 

Consider că trebuie să le mulțumesc cumva și doresc să o fac, de astăzi începând, 

prin câte o prezentare a fiecăruia, așa cum consider de cuviință că trebuie să o fac. 

Pentru a elimina orice urmă de îndoială o voi face alfabetic: profesor 

universitar doctor emerit MARIN CÎRCIUMARU, profesor universitar doctor 

GHEORGHE LAZAROVICI și profesor universitar doctor emerit NICOLAE 

URSULESCU. 

 

Trebuie să menționez faptul că în numărul viitor vom onora alți doi colegi – 

preistoricieni desăvârșiți: cercetător științific I MAGDA LAZAROVICI și 

conferențiar universitar doctor MARIUS CIUTĂ pentru contribuția lor desăvârșită la 

formarea acestei școli. 
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