
 
 
 
 

Introducere 
 

 
Istoria se numără printre cele mai vechi discipline ale învăţământului superior românesc din 

Principate. În Moldova, ea figurează în programa Seminarului de la Socola (Iaşi) încă din 1808, 

pentru a se regăsi, două decenii mai târziu, între materiile predate la Gimnaziul Vasilian şi, cu 

începere din 1834, la Academia Mihăileană. Aici ia naştere cea dintâi Catedră de Istoria românilor, al 

cărei prim reprezentant a fost, între anii 1843-1844, Mihail Kogălniceanu. După fondarea 

Universităţii din Iaşi (la 26 octombrie 1860), istoria a fost predată timp de mai multe decenii în 

cadrul Facultăţii de Filosofie şi Litere, apoi ca parte a Facultăţii de Istorie-Geografie şi ulterior, a 

Facultăţii de Istorie-Filosofie, apoi s-a individualizat în ianuarie 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie. 

Pe parcurs, ea a înregistrat o treptată diversificare tematică şi organizatorică, adăugându-şi direcţii de 

cercetare, catedre şi structuri instituţionale noi, ca de exemplu, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, 

patronat astăzi de Academia Română, institut care a dat profesori talentaţi şi de renume. Sub raportul 

cercetării ştiinţifice, Facultatea de Istorie s-a făcut remarcată în cei peste 140 de ani de existenţă prin 

contribuţii notabile la dezvoltarea studiilor de istorie universală, la întemeierea unei şcoli locale de 

arheologie preistorică şi antică, la editarea izvoarelor Evului Mediu românesc, la promovarea 

studiilor genealogice, la explorarea temeinică şi reinterpretarea unor fenomene şi evenimente 

importante ale istoriei moderne şi contemporane, nu fără a fi în acelaşi timp deosebit de sensibilă şi 

la unele direcţii noi conturate în istoriografia contemporană, cum ar fi: istoria socială şi a mentalului 

colectiv, istoria culturii şi a ideilor. 
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Domeniul de studii universitare de doctorat, conducători  de  doctorat, CV  
 
 

Nr. 
crt Domeniul de studii universitare de doctorat Numele şi prenumele conducătorului de 

doctorat. CV 

1.  

arheomitologie, arheolingvistica, studii 
indoeuropene, antropologie culturala, etno- si 
glotogenetica, (pre)istoria scrierii 
 

Prof. dr. Adrian Poruciuc 

2.  

istoria mentalităţilor în perioadele medievală şi 
modernă; istoria evreilor; istorie medievală şi 
premodernă românească 
 

Prof. dr. Alexandru-Florin Platon  

3.  
istorie modernă românească, istoria dreptului 
românesc în perioada modernă 
 

Prof. dr. Gabriel-Corneliu Bădărău  

4.  
istorie modernă românească şi universală, 
istoriografie modernă 
 

Prof. dr. Gheorghe Cliveti  

5.  
istorie contemporană şi recentă, istoria 
comunismului 
 

Prof. dr. Gheorghe Iacob  

6.  

istoria urbană medievală şi pre-modernă, istoria 
socială şi economică medievală şi pre-modernă 
românească 
 

Prof. dr. Laurenţiu Rădvan 

7.  istorie socială romană; arheologia perioadei romane 
 
Prof. dr. Lucreţiu-Ion  Bîrliba  

8.  

istoria creştinismului timpuriu (sec. I-VI); istoria 
Antichităţii târzii; 
receptarea Antichităţii în modernitate; istorie 
romană 
 

Prof. dr. Nelu Zugravu  

9.  

istorie socială şi economică elenistică şi romană; 
arheologie clasică greco-romană şi romano-
bizantină; 
receptarea Antichităţii în modernitate 
 

Prof. dr. Nicolae-Octavian Bounegru  

10.  istorie medievală şi premodernă românească 
 
Prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei  
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CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE 

 

Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba 

Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob 

Prof.univ.dr. Victor Spinei 

Prof.univ.dr. Ion agrigoroaiei 

Doctorand Aioanei Dumitru-Alexandru, anul 3 

 

 

 

 



 
CONDUCĂTORI DE DOCTORAT  
ŞI DOMENIILE DE EXPERTIZĂ  

 
 

Nr. 
crt 

Cadrul didactic - conducător de 
doctorat 

Domeniul de studii universitare de 
doctorat 

Ordin Ministru  

1.  Prof. dr. Adrian Poruciuc 

arheomitologie, arheolingvistica, 
studii indoeuropene, antropologie 
culturala, etno- si glotogenetica, 
(pre)istoria scrierii 

4104MD/05.07.2013

2.  Prof. dr. Alexandru-Florin Platon 

istoria mentalităţilor în perioadele 
medievală şi modernă; istoria 
evreilor; istorie medievală şi 
premodernă românească 

479/05.03.2007 

3.  Prof. dr. Gabriel-Corneliu 
Bădărău  

istorie modernă românească, istoria 
dreptului românesc în perioada 
modernă 

3656/10.04.2009 

4.  Prof. dr. Gheorghe Cliveti  istorie modernă românească şi 
universală, istoriografie modernă 3775/10.05.2000 

5.  Prof. dr. Gheorghe Iacob  istorie contemporană şi recentă, 
istoria comunismului 4110/05.06.2003 

6.  Prof. dr. Laurenţiu Rădvan 

istoria urbană medievală şi pre-
modernă, istoria socială şi economică 
medievală şi pre-modernă 
românească 

4104MD/05.07.2013

7.  Prof. dr. Lucreţiu-Ion  Bîrliba  istorie socială romană; arheologia 
perioadei romane 5842/04.11.2008 

8.  Prof. dr. Nelu Zugravu  

istoria creştinismului timpuriu (sec. 
I-VI); istoria Antichităţii târzii; 
receptarea Antichităţii în 
modernitate; istorie romană 

4807/17.08.2005 

9.  Prof. dr. Nicolae-Octavian 
Bounegru  

istorie socială şi economică elenistică 
şi romană; arheologie clasică greco-
romană şi romano-bizantină; 
receptarea Antichităţii în modernitate 

479/05.03.2007 

10.  Prof. dr. Ştefan Sorin Gorovei  istorie medievală şi premodernă 
românească 479/05.03.2007 

 
  

 
 



 
 
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi       
Facultatea de Istorie 
Şcoala Doctorală  
 
 Aprobat de către, 
Consiliul Şcolii doctorale în şedinţa din …………………20........    
 Director, 
Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba         
 

PROGRAM  INDIVIDUAL  DE  PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ 
Forma de învăţământ  Buget: cu frecvenţă bursă MENCS / bursă UAIC;  

Buget fără bursă: cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă; 
Taxă: cu frecvenţă sau frecvenţă redusă taxă 

 
Doctorand(a)  __________________________________________________________________ 
Data înmatriculării la doctorat ________________  
Conducător de doctorat prof.univ.dr. ____________________________________________ 
Domeniul de doctorat  Ştiinţe umaniste / Istorie 
Subdomeniul de doctorat şi direcţiile de cercetare Istorie contemporană / medievală / 
modernă / veche 
Limba oficială de pregătire a doctoratului ________________________________________ 
 
Nr. 
crt. 

Disciplina  de învăţământ 
 

Data la care s-a 
promovat  examenul

Nota Credite Semestrul 
promovării

1. Orientări în istoriografia 
contemporană: mari teme şi 
metode 

   10  

2. Metodologia unei lucrări de 
doctorat 

  10  

3. Modulul de pregătire 
complementară 

  10  

 Media aritmetică     

 Total credite   30  

 
Examene amânate/repetate/mărire de notă………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
Data întocmirii planului ....................................... 
 
 

Conducător de doctorat,       Doctorand, 
 
. ..........................................     .................................... 



Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi       
Facultatea de Istorie 
Şcoala Doctorală  
 
 Aprobat de către, 
Consiliul Şcolii doctorale în şedinţa din …………………20........ 
 Director, 
Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba            
 

PROGRAM  INDIVIDUAL  DE  CERCETARE  ŞTIINŢIFICĂ 
Forma de învăţământ  Buget: cu frecvenţă bursă MENCS / bursă UAIC;  

Buget fără bursă: cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă; 
Taxă: cu frecvenţă sau frecvenţă redusă taxă 

 
 

Doctorand(a)  __________________________________________________________________ 
Data înmatriculării la doctorat   _________________ 
Conducător ştiinţific prof.univ.dr._______________________________________________ 
Domeniul fundamental de doctorat  Ştiinţe umaniste 
Domeniul de doctorat  Istorie  
Tema tezei de doctorat  (în lb.română şi în lb.franceză/engleză/germană) ____________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Limba oficială de pregătire a doctoratului ________________________________________ 
 
Nr. 
crt. 

Temele rapoartelor de cercetare Data programată 
pentru prezentarea 

raportului de 
cercetare 

Data prezentării 
raportului de 

cercetare 
 

Calificativ 

 

 

 

1. 

 

    

 

 

 

2. 

 

   

Rapoarte amânate/repetate 
_________________________________________________________________________________ 
Observaţii (întreruperi, prelungiri): 
_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Data întocmirii planului __________________ 
 
Conducător de doctorat,       Doctorand, 

..............................................     ............................................. 



 
 
 
 
 
 
 

Domnule Director al Şcolii Doctorale 
 
 

 
Subsemnatul, ................................................................., student-

doctorand în anul I, 20........-20......., la Facultatea de Istorie, rog să-mi 

aprobaţi susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică cu 

titlul......................................................................................................   

......................................................................................................... sub 

coordonarea domnului prof.univ.dr................................................ 

 
 
 

Data .....................20......     Semnătura....................... 
 
 
 
 
 
        Aviz conducător ştiinţific 

.............................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domnului Director al Şcolii Doctorale 
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