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PROGRAME ŞI CICLURI DE PREGĂTIRE

Oferta Facultății de Istorie cuprinde trei cicluri de studii:
Ÿ Programe de licenţă, cu o durată de trei ani (180 de credite);
Ÿ Programe de master, cu o durată de doi ani (120 de credite);
Ÿ Studii doctorale, cu o durată de trei ani (60 credite).
Structura programelor de studii este organizată conform
principiilor europene, enunţate în documentele adoptate la
Bologna. De asemenea, toate programele sunt organizate pe
baza creditelor transferabile în sistem european.
I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (3 ANI)
Ÿ Istorie – studii IF* şi ID**
Ÿ Istoria artei – studii IF
Ÿ Relaţii internaţionale şi studii europene – studii IF
* învăţământ cu frecvenţă / ** învăţământ la distanţă
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PROGRAME ŞI CICLURI DE PREGĂTIRE

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (2 ANI)
Ÿ Studii medievale (program interdisciplinar în colaborare
cu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine)
Ÿ Istoria artei şi ﬁlosoﬁa culturii (program interdisciplinar
în colaborare cu Facultatea de Filosoﬁe)
Ÿ Istoria şi practica relaţiilor internaţionale
Ÿ Tehnici diplomatice
Ÿ Istorie şi politică militară în România secolelor XIX–XXI
Ÿ Politică şi societate în secolul XX
Ÿ Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate
Ÿ Istoria comunismului în România
Ÿ Istorie, resurse culturale şi patrimoniu în societatea
contemporană
Ÿ Istoria ideilor, mentalităţilor şi culturii de masă
(secolele XIX–XXI)
Ÿ Experimente ale modernităţii

PROGRAME ŞI CICLURI DE PREGĂTIRE

III. CONVERSIE PROFESIONALĂ
(POSTUNIVERSITAR)
IV. STUDII DOCTORALE (3 ANI)
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Istorie
oferă studii doctorale în domeniile:
Ÿ Istorie antică şi arheologie.
Ÿ Studii medievale.
Ÿ Istoria ideilor şi mentalităţilor.
Ÿ Istorie modernă şi contemporană.
Ÿ Istoria relaţiilor internaţionale.
Ÿ Istorie economică şi socială.
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ADMITEREA

Admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la examenul de bacalaureat şi a unei scrisori de
intenţie (admis / respins).

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi
medie sunt:
1. Nota obţinută în cadrul examenului de
bacalaureat la Limba şi literatura română.
2. Nota obţinută în cadrul examenului de
bacalaureat la proba obligatorie a proﬁlului
urmat.
Admiterea se face pe specializări.
Pentru ﬁecare specializare se depune un dosar.

ADMITERE 2020:
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
(IULIE, SEPTEMBRIE)
Admiterea la studii de master, în anul 2020–2021,
se face pe baza mediei obţinute din nota acordată
pentru proiectul de studii al candidatului şi nota
acordată pentru susţinerea proiectului în faţa
comisiei. Detalii privind numărul de locuri, precum
și cerinţele de redactare ale proiectului pot ﬁ găsite
pe site-ul facultăţii www.istorie.unibuc.ro.

ADMITERE 2020:
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Admiterea pentru studii de doctorat se face pe baza
proiectului de studii prezentat şi susţinut de către
candidat.
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DOMENIILE DE STUDII

Domeniile de studii în FACULTATEA DE ISTORIE
Programul de studii „ISTORIE“
Cursurile sunt concepute problematizat şi se
focalizează asupra unor chestiuni speciﬁce şi
fundamentale din istoria epocii sau spaţiului
studiat, de la istoria politică şi culturală, la cea a
mentalităţilor sau a structurilor economico-sociale.

P

regătirea generală are ca obiectiv formarea
unei culturi profesionale de bază şi permite o
mai bună înţelegere a ceea ce reprezintă laboratorul
unui istoric, mecanismele şi resursele care sunt
antrenate în studierea ştiinţiﬁcă a trecutului. Această
parte a programului cuprinde discipline distribuite pe
parcursul primilor doi ani de studiu, precum:
Preistoria generală, Antichitatea orientală, greacă
şi romană, Istoria medievală, Istoria Bizanţului,
Istoria modernă, Istoria contemporană, Integrarea
euro-atlantică, Arheologia, Ştiinţele speciale ale
istoriei (între care muzeologia, arhivistica şi
biblioteconomia), Istoriograﬁa.

Începând cu anul al doilea, studenţii urmează
cursuri de specializare, dedicate unor teme deﬁnite
mult mai speciﬁc decât cursurile generale introductive. Obiectivul este acela de a-i ajuta pe absolvenţi să îşi aprecieze atitudinile pentru cercetare şi să
îşi formeze câteva dintre abilităţile speciﬁce acesteia.
Direcţiile de specializare alese cu această ocazie vor
ﬁ continuate în cadrul studiilor de master.

Facultatea de Istorie organizează în mod tradiţional stagii de pregătire practică, în cadrul cărora studenţii
pot opta între şantiere arheologice, muzee şi arhive, administraţie centrală şi locală, asociaţii culturale etc.
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PROGRAME DE STUDII

Programul de studii „RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE“

P

regătirea generală este ghidată de încercarea
de a oferi instrumentele fundamentale
necesare unei cât mai bune înţelegeri a relaţiilor
internaţionale contemporane. Oferta interdisciplinară reprezintă chiar punctul forte al programului RISE, studenţii având la dispoziţie cursuri
precum Istoria relaţiilor internaţionale, Drept
internaţional public, Drept comunitar, Economie
politică, Relaţii economice internaţionale, Teoria
relaţiilor internaţionale, Filosoﬁe politică, Teoria
şi practica negocierii, Comunicare şi relaţii
publice, Criminalitatea transfrontalieră, dar și
limbi străine (deopotrivă limbi de mare circulaţie
internaţională şi limbi străine ce pot contribui la
construirea unei specializări solide – limba
chineză, arabă, turcă, rusă etc.)

P

regătirea complementară înseamnă șansa
construirii unui parcurs educaţional ﬂexibil
prin posibilitatea de a alege între două trasee de
formare (relaţii internaţionale şi studii europene),
dar şi libertatea de a alege între o serie de cursuri
opţionale (studii de arie, studiul unor dosare
internaţionale actuale). Pot ﬁ puse astfel bazele
unei specializări ce poate ﬁ completată prin stagii
de practică în instituţii precum Ministerul de
Externe, Institutul Diplomatic Român, Parlamentul
României, Serviciul de Informaţii Externe,
UNESCO etc., dar și continuată prin oferta foarte
diversă de programe de master a Facultăţii noastre.
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PROGRAME DE STUDII

Programul de studii „ISTORIA ARTEI“
O licenţă în Istoria Artei înseamnă o carieră viitoare trăită cu pasiune, plină de frumuseţe şi creativitate.
Facultatea noastră vă oferă o temelie solidă, echilibrând pregătirea teoretică şi cea practică.

P

regătirea generală cuprinde cursuri de
istorie a civilizaţiei şi istoria artei pentru
ﬁecare epocă, de la antichitate până la începutul
secolului XXI. Cursurile de specializare privesc:
artele decorative, cultura estetică şi metodologia
istoriei artei, colecţionismul, piața de artă,
conservarea, autentiﬁcarea, managementul,
politicile culturale. Studenţii vor avea ocazia să
facă stagii în instituţii publice sau private
dedicate artelor.

P

regătirea complementară cuprinde cursuri
opţionale foarte variate, care vă permit să
alegeţi între arii tematice specializate, precum arta
tradiţională românească, arta paleocreştină, arta
publicitară, arta greacă antică, istoria costumului,
arta extrem-orientală, istoria cărţii şi a tiparului etc.
Veţi întâlni în acest program, alături de profesorii
facultăţii, specialişti din marile muzee bucureştene,
din piaţa de artă, curatori şi galerişti. Fiecare curs este
o ocazie să descoperiţi secrete ale profesiilor din
această lume atractivă în care vă invităm să intraţi.
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B

iblioteca Facultăţii de Istorie, cu
cele peste 20.000 de volume, este
una dintre cele mai mari ﬁliale ale
Bibliotecii Centrale Universitare. În
cadrul celor două săli de lectură moderne,
cu o capacitate de peste 100 de locuri, sunt
instalate calculatoare aﬂate la dispoziţia
studenţilor.

B

iblioteci specializate sunt
accesibile studenţilor în cadrul
centrelor de cercetare: Centrul de Istorie
Comparată a Societăţilor Antice, Seminarul de Arheologie „Vasile Pârvan“,
Centrul de studii turce, Centrul de Studii
Euro-Atlantice, Seminarul de metodologie a istoriei „D.Onciul“.

L

aboratorul de Istoria Artei şi
Istorie Vizuală este destinat
pregătirii studenţilor în Istoria Artei şi în
domenii istoriograﬁce care utilizează
surse vizuale şi deţine toate dotările
necesare: calculatoare, scanere, fotocopiatoare, proiectoare, epidiascop,
smartboard, aparatură audio-video.
Facultatea cuprinde un total de trei
amﬁteatre şi 20 săli de curs moderne.
Cele trei amﬁteatre ale facultăţii ca şi
unele dintre sălile de curs sunt dotate cu
aparatura necesară proiecţiilor multimedia: calculatoare, ecrane, proiectoare,
smartboard-uri.

BAZAMATERIALĂ

STUDENŢI PENTRU STUDENŢI
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Activitatea Asociaţiei Studenţilor la
Istorie „Dacia“ (A.S.I.D.) este deﬁnită de
iniţiative menite să genereze integrarea
studenţilor într-un mediu social, cultural şi
sportiv activ, prin promovarea voluntariatului, a spiritului civic şi a implicării
sociale. În acelaşi timp, componenta educaţională se concretizează în organizarea /
participarea studenţilor facultăţii la conferinţe/colocvii/seminarii desfăşurate atât în
facultate, cât și la nivel naţional sau
internaţional, A.S.I.D. ﬁind unul dintre cei
mai activi membri ai ISHA (International
Students of History Association).

Studenţii sunt activi şi prin intemediul
cercurilor studenţeşti existente în facultate: Cercul de Relaţii Internaţionale şi
Studii Diplomatice, Cercul de Arheologie „Ion Nestor“, Cercul de Istorie
Comparată a Societăţilor Antice, Cercul
de Studii Muzeale, Cercul de Studii
Medievale, Cercul de studii bizantine și
sud-est europene, Atelierul de studii
moderne, Cercul de Istorie Contemporană Românească, Cercul de Istorie
Militară, Cercul de Economie şi Cercul
de Istorie Orientală.
Proiecte marca A.S.I.D: Sesiunea Naţională
de Comunicări Ştiinţiﬁce, Şcoala de
Oameni Mari (program de internship),
Balul Bobocilor, Serata de Crăciun,
conferinţe şi seminarii ISHA etc.

Bd. Regina Elisabeta, nr. 4−12,
Sector 3, Bucureşti
Tel.: +[4] 021 305 37 08; +[4] 021 305 37 09;
Fax: +[4] 021 310 06 80

E-mail: admitere@istorie.unibuc.ro
www.istorie.unibuc.ro
www.facebook.com/istorieUB
twitter.com/istorieUB

