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Facultatea de
Ştiinţe Politice

CE FACI CU ŞTIINŢELE POLITICE?
Având posibilitatea să privesc retrospectiv, pot afirma cu certitudine că Facultatea de Ştiinţe Politice a
Universităţii din Bucureşti (FSPUB) este locul în care poţi afla cum funcţionează politica şi societatea în
ansamblul ei. Facultatea este foarte bine conectată la nivel internaţional, oferindu-ne posibilităţi multiple
de studii în străinătate. Corpul profesoral de excepţie te susţine permanent în demersul de a deprinde
tainele ştiinţelor politice, dar depinde de tine cât de mult vrei să înveţi şi cum utilizezi aceste cunoştinţe
pentru a-ţi dezvolta o carieră profesională de succes într-un domeniu pe cât de frumos, pe atât de competitiv.
– Doru FRĂNŢESCU, Director co-fondator, VoteWatch Europe (Bruxelles)
Datorită Facultăţii de Ştiinţe Politice am învăţat ce înseamnă o reală dezbatere academică şi am început
să preţuiesc cu adevărat pluralismul opiniilor. M-a impresionat şi m-a marcat în evoluţia mea
profesională mărturisirea unor profesori, aceea că învaţă odată cu noi, care nu trăda modestie
sau limitare, ci asumarea unei deschideri către tot ce este nou şi stimulează gândirea creativă. –
Cristian VASILE, Secretar Ştiinţific al Comisiei Tismăneanu pentru Analiza Dictaturii Comuniste
în România, Cercetător Ştiinţific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române

CU O SINGURĂ DIPLOMĂ

ZECI DE OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ

În anii studenţiei, de fiecare dată când spuneam că sunt studentă la ştiinţe politice, o întrebare îmi era adresată
recurent şi sceptic: Şi ce meserie o să ai când termini? Facultatea de Ştiinţe Politice nu m-a învăţat o meserie,
mi-a oferit mult mai mult: capacitate de analiză, sinteză, cunoştinţe variate, respect faţă de diversitatea
culturală, pasiune faţă de valorile universale, m-a învăţat să învăţ şi să gândesc, să mă cunosc şi să relaţionez
în medii diferite. Dacă ar fi să rezum Facultatea de Ştiinţe Politice prin prisma experienţei mele, aş spune
simplu: o fereastră către un altfel de univers. – Roxana ŢURCANU-TOLOMEY, Reprezentant pentru Republica
Moldova şi Ucraina, Agence Universitaire de la Francophonie
Ani de zile m-am străduit să îi explic mamei ce o să „ies” din facultate. N-am devenit politolog şi nici acum nu
pot spune că am o meserie, în sensul tare al termenului. Dar pot să spun că facultatea pe care am absolvit-o
mi-a dat, în acelaşi timp, şi deschiderea şi structura şi versatilitatea necesare pentru a putea accede la tot felul
de job-uri. Am fost şi coordonator al programului regional pentru stat de drept al Fundaţiei Konrad Adenauer,
am lucrat şi în consultanţă internaţională pe proiecte media în Balcani, am fost şi consilier în administraţia
publică centrală. Acum lucrez la Ambasada Marii Britanii. E poate primul loc în care fac, mai mult decât în
oricare altele, analiză politică. Şi faptul că am un background în ştiinţe politice a ajutat mult. – Corina MOŢOC,
Senior Political Officer, British Embassy Bucharest
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Eşti bun la mate sau alte ştiinţe „reale”?
Ştiinţele politice sunt şi pentru tine
În liceu am avut o formare în profilul real, mate-fizică. Am preferat însă ştiinţele politice pentru
că îmi oferă perspective profesionale mult mai ample. La FSPUB am fost atras şi de structura
corpului profesoral tânăr, entuziast, cu studii sau stagii de perfecţionare în străinătate, capabil să
ofere o alternativă la învăţământul românesc tradiţional. Nu în ultimul rând, m-a atras ideea de a
studia în limbi străine şi de a beneficia de stagii de formare la universităţi de profil asemănător din
străinătate. Alegerea mea a fost pe deplin justificată. După licenţa în limba franceză şi masterul de
relaţii internaţionale am intrat prin concurs în Ministerul Afacerilor Externe. – Gabriel SARAFIAN,
Diplomat, Ministerul român al Afacerilor Externe
Facultatea de Ştiinţe Politice este inedită în peisajul academic românesc. Am învăţat aici cât este
de important să argumentezi ideile pe care le susţii şi să poţi avea un dialog constructiv cu cei
care au opinii contrare cu ale tale. Şi mai ales, am învăţat cât de importante sunt verticalitatea şi
spiritul analitic. – Cristina DOBREANU, Jurnalist, Forbes Romania

PORŢI DESCHISE PENTRU LICEE
Vrei să ştii mai multe despre posibilităţile de carieră în domeniu, oferta de mobilităţi internaţionale
sau practică, ori ai vrea să poţi participa la un curs alături de studenţii facultăţii? În fiecare an
organizăm mai multe sesiuni de orientare şi concursuri pentru liceeni. De asemenea, putem
organiza întâlniri personalizate pentru profesori de liceu sau grupuri de elevi din orice liceu din
România. Contactează-ne oricând la admitere@fspub.unibuc.ro!

OFERTA EDUCAŢIONALĂ: LICENŢĂ
DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN ŞTIINŢE POLITICE
» Specializarea Ştiinţe Politice în limba engleză
» Specializarea Ştiinţe Politice în limba franceză
» Specializarea Ştiinţe Politice în limba română
» Specializarea Studii de Securitate în limba română
DIPLOMĂ DE LICENŢĂ ÎN RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
» Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză
Toate programele de licenţă includ stagii de practică de un an în instituţii
guvernamentale, organizaţii neguvernamentale sau companii din România
ori din Europa, în vederea pregătirii pentru angajare.

ÎNSCRIERI ŞI CONCURS: în fiecare an, concursul de admitere se
organizează în luna iulie. În măsura în care rămân locuri disponibile,
o a doua sesiune de concurs poate fi organizată în septembrie.

ÎNSCRIERE ONLINE
Facultatea de Ştiinţe Politice a fost prima facultate a Universtăţii din Bucureşti care a oferit posibilitatea
de înscriere online pentru concursurile de admitere la toate programele de licenţă, în toate cele trei limbi
de studii (i.e. engleză, franceză şi română), şi continuă să fie dedicată simplificării şi digitalizării tuturor
proceselor privind parcursul şcolar al studenţilor. Contactează-ne oricând la admitere@fspub.unibuc.ro!
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Ca mulţi colegi din generaţia mea, am dorit să construiesc o carieră în domeniul diplomaţiei. De
aceea am optat pentru Facultatea de Ştiinţe Politice. În timpul facultăţii am participat la multe
conferinţe şi simulări de organizaţii internaţionale, cu scopul de a mă pregăti pentru partea
de negociere, reprezentare în cadrul forumurilor internaţionale şi cooperare într-un mediu
multicultural, folosind ceea ce am învăţat şi dezvoltat în facultate: gândirea critică, analitică,
argumentarea şi deschiderea spre tematici globale. În paralel, am continuat munca de voluntariat
în diferite asociaţii şi am început să înţeleg mai bine cum funcţionează o organizaţie internaţională
(ONG), dar mai ales cât de motivantă poate fi o astfel de experienţă. După absolvire, am lucrat o
perioadă în cadrul unei ambasade străine din Bucureşti până când mi s-a oferit oportunitatea de a
lucra pentru Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND România). Aici
se îmbină foarte bine ce am învăţat în facultate cu pasiunea mea pentru mediul ONG: lucrez într-un
domeniu nou cu mare potenţial de viitor – cooperarea pentru dezvoltare (un domeniu din ce în ce
mai relevant pentru politica externă). Pot spune că lucrez în domeniul diplomaţiei, mai exact cel
al „diplomaţiei neguvernamentale”. – Adela RUSU, Director Executiv, FOND România

EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ
FSPUB a fost prima facultate din România care a adoptat sistemul creditelor europene
transferabile ECTS, permiţând recunoaşterea integrală a studiilor şi mobilitatea internaţională a
studenţilor săi în toate statele europene.
Actualmente facultatea dispune de acorduri de parteneriat cu peste o sută de unversităţi
prestigioase din Europa, fapt ce permite studenţilor săi de la toate ciclurile de studii (i.e. licenţă,
master sau doctorat) să efectueze peste 200 de stagii de studii de cel puţin un semestru într-o
altă ţară, precum şi stagii de practică de specialitate în universităţi sau companii din străinătate.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ: MASTER
DIPLOMĂ DE MASTER ÎN ŞTIINŢE POLITICE
» Specializarea Politică Comparată (program în limba engleză)
» Specializarea Politicile Egalităţii de Şanse în România şi în Uniunea Europeană (program cu
orientare profesională în limba română sau cu un modul în limba franceză, afiliat Masterului
European E.G.A.L.E.S.)
» Specializarea Politica în Europa: Stat, frontiere, societăţi (program în limba franceză în
co-diplomare cu Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris)
» Specializarea Politică Europeană şi Românească
DIPLOMĂ DE MASTER ÎN RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
» Specializarea Afaceri Publice Internaţionale (program cu orientare profesională în limba engleză)
» Specializarea Relaţii Internaţionale
» Specializarea Studii Europene
Toate programele de master includ seminarii de management de proiect sau stagii aprofundate
de practică de specializare în instituţii guvernamentale, organizaţii neguvernamentale sau
companii din România ori Uniunea Europeană, în vederea pregătirii pentru angajare.
ÎNSCRIERI ŞI CONCURS: În fiecare an, concursul de admitere se organizează în luna iulie. În măsura
în care rămân locuri disponibile, o a doua sesiune de concurs poate fi organizată în septembrie.
ÎNSCRIERE ONLINE
Facultatea de Ştiinţe Politice a fost prima facultate a Universtăţii din Bucureşti care a oferit
posibilitatea de înscriere online pentru concursurile de admitere la toate programele de
master, în toate cele trei limbi de studii (i.e. engleză, franceză şi română), şi continuă să fie
dedicată simplificării şi digitalizării tuturor proceselor privind parcursul şcolar al studenţilor.
Contactează-ne oricând la admitere@fspub.unibuc.ro!
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EXPERIENŢA FSPUB
MULTILINGVISM
» Programe de studii în limbi străine (engleză sau franceză)
» Pregătire lingvistică de limba engleză (nivel B1) pentru
programele de studii de licenţă în limba română
» Toţi profesorii facultăţii cunosc cel puţin o limbă străină, iar
aproape un sfert din corpul profesoral predă cursuri atât în
engleză, cât şi în franceză
STAGII DE PRACTICĂ
Toţi studenţii beneficiază de cel puţin un an de practică
profesională sau seminarii practice de management de proiect
incluse în parcursul curricular. Programele de practică se
desfăşoară în instituţii relevante pentru domeniul ştiinţelor
politice din România sau din Uniunea Europeană, sub îndrumarea
unor mentori din aceste instituţii şi a unor profesori din cadrul
facultăţii. Printre cele mai populare destinaţii de practică se
numără Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României,
Ministerul Afacerilor Externe, ambasade ale altor state la
Bucureşti, organizaţii nonguvernamentale de drepturile omului şi
instituţii mass-media.
RECOMPENSE ŞI SPRIJIN
» Burse de excelenţă
» Burse de studii
» Burse de ajutor social
» Burse de mobilitate internaţională
» Locuri de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti pentru
studenţii din alte localităţi
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EXPERIENŢA FSPUB
MOBILITĂŢI INTERNAŢIONALE
Cei mai buni studenţi pot beneficia anual de peste 200 de
mobilităţi internaţionale în alte universităţi europene (Bulgaria,
Belgia, Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Lituania,
Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,
Turcia). Stagiile sunt complet recunoscute, atât în România, cât
şi în străinătate, iar o parte sunt finanţate prin burse Erasmus+,
program al Comisiei Europene.
Facultatea beneficiază şi de acorduri universitare de mobilitate
studenţească încheiate cu instituţii prestigioase de învăţământ
superior din SUA, Japonia, China, Coreea de Sud, Hong Kong,
Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină.
De asemenea, în fiecare an, FSPUB găzduieşte peste o sută
de studenţi din toată lumea, fiind cea mai internaţionalizată
facultate românească de profil.
VIZITAREA INSTITUŢIILOR EUROPENE LA BRUXELLES
Anual pentru câteva zeci din cei mai buni studenţi ai facultăţii.
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INIŢIATIVE ALE
STUDENŢILOR DE LA
PROGRAMELE DE
LICENŢĂ ŞI MASTER
ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE POLITICE DIN
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Cea mai veche iniţiativă de organizare formală a
tuturor studenţilor din facultate. Organizator principal
al Balului Bobocilor, precum şi al unor evenimente cu
invitaţi din mediul profesional.
ESPACE FRANCOPHONE
Cea mai veche iniţiativă studenţească a unui program
de studii într-o limbă străină din facultate. Organizează
evenimente ştiinţifice şi cu invitaţi din mediul
profesional francofon.
POLITICAL SCIENCE CLUB
Grupul studenţilor la programele de studii în limba
engleză. Organizează evenimente ştiinţifice şi de
socializare, în special dezbateri în jurul unor proiecţii
de film de limbă engleză cu teme relevante pentru
ştiinţele politice.
GRUPUL DE STUDII DE SECURITATE
Grupul studenţilor de la programul de Licenţă în Studii
de Securitate organizează evenimente ştiinţifice şi cu
invitaţi din mediul profesional relevant pentru studiile
de securitate.
CERC DE STUDII AFRICANE
Grup informal de studii privind evoluţiile politice şi
sociale din state africane.

CE FACEM PE LÂNGĂ CURSURI?

POLIMATECA – FESTIVAL DE ŞTIINŢE ŞI ARTE POLITICE

» Evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale (conferinţe,
prelegeri, lansări de carte)
» Dezbateri şi evenimente cu invitaţi din mediul profesional
» Ceai cu un diplomat (întâlniri informale între studenţi şi
diplomaţi la un ceai din partea casei)
» Vizite în instituţii publice din România şi ale Uniunii Europene
» Concerte şi festivaluri
» Expoziţii de fotografie şi caricatură politică
» Proiecţii de film
» Mini turnee sportive
» Acţiuni umanitare

Anual, în luna mai, o săptămână de evenimente
academice şi de socializare ce au rolul de a atrage
atenţia asupra faptului că ştiinţele politice nu sunt o
disciplină ce pregăteşte în mod necesar politicieni, ci
reprezintă mai degrabă un domeniu ce contribuie în mod
fundamental la înţelegerea societăţii şi a problemelor
acesteia, precum şi la formarea unor personalităţi
independente intelectual, capabile să genereze şi să
pună în practică proiecte de succes pentru dezvoltarea
personală şi comunitară, promovând în acelaşi timp
schimbări sociale în spiritul libertăţii de expresie,
creativităţii şi al valorilor democratice.
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EXPERIENŢA FSPUB
De ce aş recomanda elevilor de liceu să aleagă această facultate? Mai important decât
puterea exemplului unor cariere de succes este faptul că absolvirea acestei facultăţi
te poate face să fii parte din capitalul uman atât de necesar pentru dezvoltarea unei
societăţi performante şi competitive. – Ştefan DABU, Specialist comunicare, Fondul
Român de Dezvoltare Socială, Director fondator, Asociaţia Smart Projects
FSPUB a fost pentru mine un loc cu bunele şi relele sale. Dar chiar FSPUB m-a învăţat că
nu e cazul să ridic nimic pe un piedestal şi că toate lucrurile sunt contestabile şi tocmai
de aceea perfectibile. Nu ştiam când am intrat la Ştiinţe Politice de ce e mai bine să
ai liste de lecturi recomandate decât manuale. Nu ştiam de ce e mai bună dezbaterea
decât consensul. Le-am aflat acolo, dar nu pentru că mi s-au băgat programatic pe gât,
ci pentru că sentimentul meu ca student al facultăţii a fost mereu că există suficientă
libertate academică pentru ca fiecare să îşi găsească într-un final drumul. În definitiv,
orice facultate îţi dă o diplomă. Puţine, însă, te lasă să cauţi şi un sens. – Vlad STOICESCU,
Jurnalist, Dela0

Eşti încă la liceu? Vino să ne cunoşti
Vrei să vezi cum e să asişti la cursuri şi/sau la evenimente de orientare în carieră ale facultăţii? În fiecare an
organizăm mai multe săptămâni ale porţilor deschise pentru toţi elevii claselor a 11-a şi a 12-a de liceu din
Bucureşti şi din ţară, dar putem organiza şi vizite speciale pentru liceele care doresc, la cererea unui profesor de
liceu sau a unui grup de elevi. Detalii: contact@fspub.unibuc.ro

Cunoşti limba engleză ori franceză sau vrei să perfecţionezi una din aceste limbi
în domenii care să îţi ofere cât mai multe oportunităţi de angajare în viitor după
terminarea liceului?
Scrie-ne la contact@fspub.unibuc.ro şi, în limita locurilor disponibile, poţi participa gratuit la toate evenimentele
noastre în limbi străine şi la unele cursuri deschise pe parcursul întregului an universitar.

Îţi place competiţia şi cunoşti limba franceză? Vino la concursul naţional anual
pentru liceeni Europe, Jeunesse, Francophonie, recunoscut de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării
Dacă ai fi eurodeputat? Imaginează împreună cu colegii tăi de liceu şi sub coordonarea unui profesor, un proiect
pe care l-ai crea pentru a facilita incluziunea socială şi egalitatea de şanse la educaţie în rândul tinerilor. Întreaga
echipă poate câştiga o vizită la Parlamentul European la Bruxelles sau numeroase alte premii oferite de
partenerii facultăţii în organizarea acestui eveniment: L’Institut Français de Bucarest, Ambassade de France en
Roumanie, Agence Universitaire de la Francophonie. Pentru detalii: www.fspub.unibuc.ro/ejf

Eşti licean şi te interesează domeniile relaţiilor internaţionale, studiilor europene sau
studiilor de securitate?
Scrie-ne la contact@fspub.unibuc.ro şi, în limita locurilor disponibile, poţi participa gratuit la toate evenimentele noastre
cu invitaţi din mediul profesional în aceste domenii şi la unele cursuri deschise, pe parcursul întregului an universitar.
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Ai deja studii universitare şi te
gândeşti la o carieră în cercetare
sau în învăţământul superior?

Vino la DOCTORAT
» Diplomă de Doctor în Ştiinţe Politice
ÎNSCRIERI ŞI CONCURS
În fiecare an, concursul de admitere se organizează în luna septembrie
Facultatea de Ştiinţe Politice e locul ideal şi pentru toţi viitorii studenţi care se
gândesc serios să înceapă un drum în cercetare. În ceea ce mă priveşte, faptul
de a fi fost student aici m-a ajutat să înţeleg ce înseamnă un veritabil mediu
academic şi să capăt o deschidere specială către comunităţile universitare din
afara României. Eleganţa intelectuală a profesorilor, entuziasmul studenţilor,
preţul pus pe valoarea ideilor originale: iată doar câteva dintre atuurile Facultăţii
de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti. Datorez mult profesorilor de aici şi
sper ca într-o bună zi să mă pot alătura lor. – Andrei POAMĂ, Max Weber Fellow,
European University Institute

CENTRE DE CERCETARE
» Centrul Fundamenta Politica
» Centrul de Studii Israeliene „Goldstein Goren”
» Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse
» Centrul pentru Studii de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională
» Centrul European de Cercetare pentru Analiza şi Modelarea Culturii Politice

Am ales Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti cu sufletul. Este locul
în care am visat, am învăţat şi am experimentat. Este locul în care am cunoscut
câţiva dintre acei profesori care m-au schimbat, m-au educat şi m-au făcut să cred
că pot orice. Călătoria mea a început visând că voi lucra într-o zi pentru Organizaţia
Naţiunilor Unite. Visam că voi purta cu mândrie emblema sa oriunde în lume va fi
nevoie. Chiar şi-n zone de conflict. Chiar şi-n Afganistan. Visam că voi contribui la a face
din această lume o lume mai bună. Azi sunt profesionist în dezvoltare internaţională
şi lucrez pentru Organizaţia Naţiunile Unite. Am purtat cu mândrie emblema sa în
multe locuri din această lume. Chiar şi-n zone de conflict, chiar şi-n Afganistan. –
Anca STOICA, Program Manager, United Nations Development Programme (UNDP)
Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti îţi dă şansa să îţi alegi un
drum aşa cum îţi propui. Diversitatea domeniului şi a direcţiilor de studiu din facultate
îţi lasă libertatea să te dezvolţi într-un mod unic. Responsabilitatea este mare pentru
că depinde de tine să îţi stabileşti obiectivele şi să alegi ce e mai bun pentru tine
din curriculă. Însă cu siguranţă că ai de unde alege şi poţi întâlni, între profesori,
veritabili deschizători de drumuri. – Cristian ANDREI, Preşedinte, Agenţia Română de
Marketing Politic
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Calea Plevnei nr. 59, 010223 (secretariat)
Str. Spiru Haret nr. 8, 010175 (sediu istoric)
Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (+4) 021 313 90 07 | Fax: (+4) 021 322 02 77
www.facebook.com/FSPUB.UNIBUC.RO
www.twitter.com/fspub
www.fspub.unibuc.ro
contact@fspub.unibuc.ro | admitere@fspub.unibuc.ro

