Prezentare
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Istorie a luat fiinţă în anul 2005, prin Hotărârea Senatului
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Misiunea Şcolii Doctorale a Facultăţii de Istorie este aceea de a forma specialişti de primă
clasă în domeniul istorie şi studii culturale, capabili să desfăşoare o cercetare de un nivel foarte bun
naţional şi internaţional, asigurând totodată o încadrare a cât mai mulţi absolvenţi în unităţi de
cercetare şi în domenii calificate de pe piaţa muncii.
Obiectivele Şcolii Doctorale a Facultăţii de Istorie sunt:
1) asigurarea excelenţei în procesul de pregătire didactică şi mai ales de cercetare;
2) asigurarea unei baze materiale capabile să faciliteze condiţiile de cercetare ale doctoranzilor;
3) asigurarea unui proces de formare şi învăţare continuă în cadrul ciclului de studii doctorale;
4) asigurarea inserţiei pe piaţa muncii a unui cât mai mare număr de absolvenţi;
5) încadrarea a cât mai mulţi absolvenţi în unităţi de cercetare;
6) asigurarea unor stagii de cercetare şi de practică la instituţii din ţară şi din străinătate;
7) asigurarea unui număr important de schimburi internaţionale pentru personalul academic al
Şcolii Doctorale şi pentru studenţii acesteia;
8) asigurarea unei capacităţi importante a Şcolii Doctorale de a putea susţine prelegeri în
străinătate;
9) impulsionarea doctoranzilor să se implice în proiecte de cercetare;
10) creşterea competitivităţii membrilor Şcolii Doctorale în participarea la concursuri de proiecte
cu finanţare naţională şi internaţională
Şcoala Doctorală a organizat evenimente cultural-ştiinţifice, realizându-se colaborări cu
organizaţii non-profit, precum DAAD-Alumni Club Iaşi şi Asociaţia de Genealogie şi Heraldică
”Sever Zotta” din Iaşi. Deşi este una de ştiinţe umaniste, a dezvoltat relaţii importante şi cu mediul
socio-economic, mai ales prin intermediul platformei ARHOINVEST (www.uaic.arheoinvest.ro),
care formează specialişti în arheologie şi în domeniile conexe. Astfel, prin intermediul aparaturii
deţinute de ARHEOINVEST, au fost prestate diferite servicii mediului socio-economic (investigaţii
arhelogice non-intruvive, georeferenţiere, scanare 3D etc.).
Cercetarea ştiinţifică este valorificată prin publicarea de articole, studii, cărţi a membrilor Şcolii
Doctorale, urmărindu-se formarea de doctori în istorie capabili să fie integraţi unor instituţii de
cercetare şi învăţământ care să sporească prestigiul acestor instituţii.
B-dul Carol I nr.11, Iaşi, jud.Iaşi, cod 700506, ROMÂNIA
Telefon: 0040- 232 -201056; Telefon/Fax: 0040-232-201156

E-mail: istorie@uaic.ro
Pagina web: http://history.uaic.ro

