CURSURI: Antropologie culturală; Limba inscripţiilor greceşti şi latine; Arheologia epocii
migraţiilor; Civilizaţia şi arta Antichităţii târzii; Arta, civilizaţia şi arheologia Greciei antice;
Arta, civilizaţia şi arheologia Romei antice; Teorie şi practică în arheologia contemporană;
Introducere în papirologie; Oracole, jocuri şi sărbători în Antichitate; Arheologia preventivă şi
contractuală; Aplicaţii GIS in arheologie; Arheologie

CURSURI: Fundamentele antice ale gîndirii politice; Instituţii politice şi ideologia puterii în
Bizanţ; Forme de legitimare şi reprezentări ale puterii în Europa medievală: concepţii, mituri,
ritualuri şi simboluri; Forme şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc; Instituţii
medievale româneşti (secolele XIV – XVIII); Adunări de stări şi instituţii politice urbane în
Europa medievală şi premodernă; Structuri ale puterii în Evul Mediu românesc; Absolutismul
monarhic în Europa: reprezentări, forme şi concepţii de legitimare; Regimuri constituţionale
şi sisteme electorale în secolele XIX – XX; Geneză instituţională şi cultură politică europeană
şi românească; Elite sociale şi politice (secolele XIX – XX); Doctrine şi partide politice în
secolele XIX – XX; Regimurile politice democratice. Mecanisme instituţionale, forme de
reprezentare politică şi de asociere civică; Regimurile politice totalitare. Ideologii şi structuri
instituţionale; Instituţiile politice euro-atlantice; Geopolitică şi instituţii internaţionale după
Războiul Rece.

CURSURI: Socialismul secolului al XIX-lea şi mişcarea de stânga din România până la
primul război mondial; Teoria şi practica puterii comuniste. Cazul Rusiei sovietice / URSS;
Comunismul românesc în perioada interbelică; Comunismul în Balcani şi în Europa Centrală;
Partidul Comunist şi istoria politică a României după 1945; Societate şi economie în România
comunistă; Controlul social. Propagandă şi organizaţii de masă; Educaţie şi învăţământ în
România anilor 1945-1989; Viaţa cotidiană în comunism; Imaginarul unităţii. O introducere
în antropologia politică a comunismului; Miturile comunismului românesc; Contestare şi
represiune în România, 1945-1989; Securitatea şi teroarea în România; Prăbuşirea unui
sistem. Statele Europei de Est în postcomunism; Anticomunismul postcomunism; Justiţia de
tranziţie şi problema comunismului.

CURSURI: Istoria generală a evreilor şi a comunităţilor evreieşti; Iudaism şi creştinism în
primele secole d.Hr.; Istoriografia „chestiunii evreieşti” din România; Evreii în izvoare latine;
Introducere în iudaistică; Cultura română modernă şi evreii. O antropologie a diferenţei;
Limba ebraică. Doctrinele mistice şi ezoterice ale iudaismului; Istoria evreilor în Ţările
Române până la jumătatea secolului XVIII; Limba idiş; Istoria evreilor în Ţările Române
(ultima jumătate a secolului XVIII-prima jumătate a secolului XIX); Intelectualitatea
evreiască în Europa Centrală şi de Răsărit; Izvoare privitoare la evreii din Moldova şi
Bucovina (sfârşitul secolului XVIII-începutul secolului XX); Haskalah şi dilemele
modernităţii. Asimilare şi integrare în secolele XVIII-XIX; „Chestiunea evreiască” în
România modernă (a doua jumătate a secolului XIX – 1914); Istoria generală a evreilor şi a
comunităţilor evreieşti; Evreii în România interbelică (1919-1940); Elite culturale şi extreme
politice în România interbelică; Evreii în România comunistă; Holocaustul în Europa şi
România.

CURSURI: Patrimoniul cultural naţional: constituire, valorificare, protecţie; Istoria artei
universale; Patrimoniul cultural al Antichităţii greco-romane; Limbă modernă (engleză,
franceză, germană); Etnografie românească; Itinerarii interioare: muzee, expoziţii, depozite;
Monumente de arhitectură seculară şi ecleziastică în Europa apuseană (secolele VIII–XVI);
Cultură şi societate în Bizanţ; Turism, natură, societate; Pelerinajul creştin. Itinerarii şi
popasuri spirituale; Memoria locurilor în Evul Mediu românesc; Comunicare şi relaţii publice;
Economie, marketing şi management turistic; Arhitectură civilă şi spaţiu privat în Moldova;
Patrimoniu şi drept de ctitorie; Locuri de memorie în Evul Mediu românesc.

CURSURI: Introducere în studiul relaţiilor internaţionale; Sistemul modern de state (16481815); Europa de Est şi Pacea din Westphalia; Ordinea europeană (1815-1878); Tripla Alianţă
şi Antanta (1879-1914). Originile Marelui Război; Sistemul securităţii colective (1919-1939).
Originile celui de-al Doilea Război Mondial; Organizarea păcii după Al Doilea Război
Mondial. Războiul rece; Ordinea mondială după 1989; Relaţii internaţionale şi strategii
matrimoniale în secolul XIX ; Francofonia. Cultură şi politici internaţionale; Diplomaţia.
Norme, principii, instituţii, şcoli; Relaţii internaţionale. Istorie şi politologie; Geneza
identităţilor naţionale în Europa; De la Liga Naţiunilor la Organizaţia Naţiunilor Unite;
NATO şi Uniunea Europeană; Construcţia europeană: minoritari şi marginali; Instituţii şi
organizaţii juridice internaţionale; Instituţii şi organizaţii economico-financiare internaţionale;
Relaţii şi instituţii culturale internaţionale; Mass media şi relaţiile internaţionale.

CURSURI: Marketing turistic; Potenţialul uman şi economic al spaţiului mediteranean;
Potenţialul natural al spaţiului mediteranean; Artă şi arhitectură mediteraneană;
Managementul turismului; Probleme actuale ale mediului mediteranean; Economia turismului
mediteranean; Managementul firmelor de turism; Turism cultural; Politici turistice în
Mediterana; Geopolitica spaţiului mediteranean; Capodopere ale artei plastice mediteraneene.

CURSURI: Design şi etalarea în muzeografie; Managementul expoziţiilor; Investigarea
ştiinţifică a bunurilor de patrimoniu; Materiale şi procedee utilizate în restaurare; Teoria
generală a muzeologiei; Fotogrametrie, topografie arheologică şi aplicaţii GIS; Muzeul şi
publicul; Arheometrie.

CURSURI: Interpretarea izvoarelor, Istoria şi dificultăţile ei, Concepte şi metode în relaţiile
internaţionale, Istoria ideilor şi instituţiilor politice, Critica textelor şi tehnica ediţiilor, Izvoare
juridice în cercetarea istoriei, Istoria marginalilor, Istorie socială, Istorie locală şi istorie
regională. Masterul de cercetare – condiţie de înscriere: media la licenţă cel puţin 8.50

